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Woensdagmiddag 2 juni was het feest op het plein De 
Plaetse voor de Openbare Basisschool. Met de zon aan 
een strakblauwe hemel vierden Spring Kinderopvang, bij 
de locatie Vestein, samen met de kinderen en volwassenen 
uit Brandevoort de nationale straatspeeldag. Vestein pakte 
groots uit met veel speelgenot. Hiermee wilden zij aan-
dacht vragen voor het doel van de straatspeeldag, namelijk 
het veiliger en kindvriendelijker maken van de leefomge-
ving van kinderen. 

Op de velden van Mifano werd van 17 tot en met 22 mei 
het tweeëndertigste Mierlose Straatvoetbaltoernooi geor-
ganiseerd. FC Brandevoort was wederom van de partij. De 
voorronden verliepen voorspoedig, zodat op zaterdag 22 
mei de finale gespeeld werd tegen FC Neerakker. Vanaf het 
begin werd de tegenstander onder druk gezet, wat resul-
teerde in een verdiende voorsprong. Een schitterend schot 
vanaf vijfentwintig meter van Nick van Hoek verdween in 
de rechterbovenhoek: 1-0.

Op 26 juni 1911 werd in Mierlo Daatje Leenen geboren in een 
gezin van acht kinderen (twee jongens en zes meisjes). Vader 
Leenen was de dorpswachter van Mierlo. Ze ging daar naar 
de Sint Luciaschool en heeft bijna haar hele leven in Mierlo ge-
woond. Tot haar vijfennegentigste woonde ze zelfstandig, maar 
na een herseninfarct een jaar later, werd ze verzorgd door 
haar dochter Marij. Later verhuisde ze naar Huize Bethanië 
in Mierlo en sinds oktober 2008 woont ze in het Palladium 
in Brandevoort.

Demissionair minister Rouwvoet (Jeugd en Gezin) heeft enige 
tijd geleden besloten om een Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) in iedere gemeente van Nederland te installeren. Hier-
bij wordt aan de gemeenten veel vrijheid gegeven met betrek-
king tot de invulling. De gemeente Helmond heeft gekozen 
voor een centraal inlooppunt (Leonarduskerk, Wethouder 
van Ebbenlaan 131), geopend op maandag van 12.00 - 20.00 
uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.30 uur.

Zoals veel wijkbewoners reed ik voor de afsluiting van 
de Brandevoortse Dreef al een paar keer langs het bord 
met de aankondiging dat een deel van de Brandevoortse 
Dreef voor een paar weken zou worden afgesloten. Maar 
het bleef stil in diverse media. Komt dat, omdat wij in onze 
straat geen Trompetter ontvangen? Ook de redactie van de 
BC wist van niets, en dat terwijl wij hier dit soort informa-
tie toch altijd wel in een vroeg stadium ontvangen.
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Vakantie in BrandeVoort 

Nog net voor de schoolvakantie begint, hebben we kun-
nen genieten van een indrukwekkende Brandevoorterdag. 
Deze dag was erg geslaagd en was met alle festiviteiten 
echt lustrumwaardig. Dat belooft nog wat als de organi-
satie deze Brandevoorterdag in 2020 voor de tiende keer 
gaat organiseren voor een wijk met 20.000 inwoners. 

Over enkele weken start de vakantie voor een grote 
groep mensen, ook voor de bewoners van Brandevoort. 
Sommigen zullen meteen gaan uitrusten en vertrekken 
voor een lange vakantie elders, anderen blijven nog even 
in de wijk.
Voor een aantal vrijwilligers bijvoorbeeld begint er weer 
een lange tijd van bezigheden, die de bewoner de straat op 
zal sturen. De eerste festiviteiten zijn die van de Kinder-
vakantieweek. Een heel grote groep vrijwilligers en bijna 
een even grote groep kinderen zullen zich in en rondom 
de wijk met een fantastisch programma vermaken. Alvast 
heel veel plezier gewenst.
Komend weekend al zal de Kennedymars onze wijk 
‘s nachts bezighouden. Bewoners kunnen wandelaars 
ontmoeten en ondersteunen: in ‘t BrandPunt, onder de 
Markthal en in de horeca zijn de wandelaars welkom en 
kunnen zij op adem komen. Wellicht voor menig Brande-
voorter voldoende reden om op een van deze punten de 
sportievelingen te spreken en aan te moedigen.

Ondertussen is Nederland druk doende wereldkampioen 
te worden en zullen de voetbalminnende bewoners nog 
lang nagenieten van de gespeelde wedstrijden en de rest 
van hun vakantie allerlei buitenlandse mensen met deze 
ervaringen vermoeien. SV Brandevoort groeide al indruk-
wekkend, maar zal nu wel een stop op de ledenaanwas 
moeten plaatsen.
Al met al kenmerkt de vakantie van Brandevoort zich met 
inspanning en ontspanning. Wij als redactie blijven alert, 
ook al zijn we even weg. Eind september komt ons vol-
gende nummer uit. Vooraf kunt u natuurlijk al uw kopij 
insturen. Wij ordenen dit en zorgen ervoor dat er in sep-
tember een goede nabeschouwing komt van de zomer-
maanden. n

de redactie

redactioneel
   juni 2010
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wijkhuis ‘t brandpunt bruisend brandevoort

nieuws uit ’t BrandPunt

Wijkhuis ’t BrandPunt wordt beheerd door de Stichting 
Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort. Het bestuur 
van deze stichting bestaat uitsluitend uit vrijwilligers 
die, met veel liefde en plezier, een deel van hun vrije 
tijd geven om voor de wijk een prachtig centrum in 
stand te houden. Gelukkig zijn er ook erg veel mensen 
die het bestuur daarbij helpen en ondersteunen door 
bardiensten te draaien, te helpen bij inrichting en oprui-
men en die de techniek willen bedienen. Daarnaast zijn 
er veel mensen die belangeloos allerlei activiteiten in 
en om het wijkhuis organiseren, waardoor we terecht 
kunnen zeggen: “wijkhuis ’t BrandPunt is de gezellige 
huiskamer van Brandevoort.” Kortom, een grote groep 
sociaal-actieve mensen die graag iets meer voor de wijk 
en het wijkhuis doen. 

Maar natuurlijk nemen we best wel eens een besluit 
waarvan u denkt: “dat had ik anders gedaan.” Of gebeurt 
het eens dat u niet helemaal tevreden bent. We willen na-
tuurlijk erg graag dat iedereen tevreden is. En we willen 
zeker niet dat mensen weg blijven, omdat er iets is ge-
beurd of gezegd waardoor u teleurgesteld of misschien 
zelfs een beetje boos bent. Wij stellen het enorm op prijs 
als u ons dat vertelt. We schieten er niets mee op  als wij 
in de buurtsuper horen dat er iets mis was. Het bestuur 
stelt uw mening op prijs. Voor ons zijn er geen klachten. 
Voor ons zijn er alleen aansporingen nog beter ons best 
te doen. Daarom vragen we u om al uw opmerkingen, 
suggesties en verbetervoorstellen te melden aan het be-
stuur via secretaris@brandpunt.info. We beloven u dat 
we er iets mee doen!
Natuurlijk zoeken we nog steeds naar mensen die ons 
willen helpen. Was u vroeger al barman van de studen-
tensoos, had u tien jaar geleden een vakantiebaantje in 
de horeca of wilt u gewoon een deel van uw vrije tijd in-
vullen met gezellig en leuk vrijwilligerswerk? Meld u dan 
aan via bovenstaand e-mailadres of meld u aan de bar in 
het wijkhuis. U bent van harte welkom!

VAKANTiESLUiTiNG VAN ’T BRANDPUNT
in de zomer sluit ’t BrandPunt enige tijd haar deuren. Van 
31 juli tot en met 23 augustus is ’t BrandPunt gesloten. 

FiETSTOCHT OP 29 AUGUSTUS
Op 29 augustus organiseren Henny Martens en Carel 
Kortekaas een sportieve fietstocht voor jong en oud. De 
start van dit evenement is om 12.00 uur. U kunt zich 

inschrijven via martens@brandevoort.nu of voor meer 
informatie kijken op www.fietstocht.brandevoort.nu.

Dancing wiTh The STarS 2010
Dancing with the Stars was in 2010 een groot succes. 
Daarom willen wij in samenwerking met Stichting Bran-
devoort in Actie dit geweldige dansfestijn opnieuw orga-
niseren. Maar dat kan niet zonder uw hulp. Meld u zich 
nu als kandidaat aan! Bij voldoende aanmeldingen starten 
we direct na de zomervakantie met de trainingen, zodat 
de kandidaten zich goed kunnen voorbereiden. Eind ok-
tober vindt dan Dancing with the Stars 2010 plaats. 
Wij zoeken mannelijke en vrouwelijke kandidaten. Heeft 
u interesse en durft u de uitdaging aan om voor publiek 
te dansen samen met een professionele partner, schrijft 
u zich dan in bij Stichting Brandevoort in Actie (06 146 
001 75) of danscentrum Burning Point (06 146 001 02). 
Buiten de geweldige ervaring die u op zult doen is in 
2009 gebleken dat deelnemen aan Dancing with the Stars 
ook enorm veel plezier met zich meebrengt.

KUNST iN BRANDEVOORT
De commissie Kunst in Brandevoort organiseert be-
gin 2011 weer een expositieweekend. Wij zijn op zoek 
naar kunstenaars die hier graag aan mee willen doen. 
Na de zomervakantie van 2010 beginnen we met 
de organisatie. U kunt zich opgeven via e-mailadres: 
pr@brandpunt.info. Er wordt dan na de zomervakantie 
contact met u opgenomen.

’T BRANDPUNT OP HyVES
Wist u dat ’t BrandPunt ook een spot is op Hyves? 
Meld u aan op: http://brandpunthelmond.hyves.nl en 
blijf op de hoogte van de agenda. Natuurlijk kunt u ook 
altijd kijken op de websites van ’t BrandPunt en van 
Stichting Brandevoort in Actie: www.brandpunt.info en 
www.brandevoortinactie.nl. Hier vindt u wetenswaar-
digheden over ‘t BrandPunt en de activiteiten die daar 
georganiseerd worden.

ACTiViTEiTEN OVERZiCHT:
- 3 - 4 juli ’s nachts - Kennedymars
- 31 juli tot en met 23 augustus - Zomersluiting
- 29 augustus vanaf 12.00 uur - Fietstocht. n

ingrid tielemans
pr commissie ‘t brandpunt
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Jan Drouen geeft aan dat de stuurgroep jeugd een 
voortvarend plan voor de jeugd heeft ontwikkeld. Dit 
bespraken zij op woensdag 9 juni met wethouder Mar-
greet de Leeuw. Uitgangspunt was dat zij samen met de 
wethouder de ontwikkelingen van de jeugd goed kun-
nen doorspreken en uitwerken. Zo staan bijvoorbeeld de 
voorbereiding en uitwerking van een aantal accommoda-
ties centraal in hun plan. Met de beslissing om voldoende 
accommodaties te ontwikkelen, zou een integrale aanpak 
van de jeugd met het professionele- en vrijwilligerskader 
eindelijk een evenwichtig plan tot stand moeten kunnen 
komen.
de commissie sport en bewegen is druk in ge-
sprek met de gemeente om sportzaken aan de Kalderse-
dijk goed te regelen. Het is af en toe nog moeilijk om op 
korte termijn snel te handelen. De nieuwe gemeentebe-
stuurders moeten nog veel zaken op elkaar afstemmen.
Het middelbare onderwijs komt binnenkort de wijk in. 
Zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs 
willen samen een aantal zaken goed regelen: een nieuw 
gebouw, een uitgebreide accommodatie en allerlei rand-
voorwaarden met betrekking tot sport. Op deze manier 
zou sport en bewegen en een aantal voorzieningen voor 
de jongeren voor dit onderwijs meteen goed geregeld 
kunnen zijn. 
Buurtpreventie probeert voor andere wijken een 
coördinatie op te zetten. Dit blijkt een langdurige en 
moeilijke weg te zijn. Op den duur echter zullen bewo-

ners toch ontdekken dat dit de enige manier is om de 
veiligheid te vergroten. Graag kaart de commissie de on-
derhoudsituatie van de Brandevoortse Dreef aan. Op dit 
moment zijn de steeds groter wordende sleuven tussen 
de verschillende wegdelen van de Dreef een probleem. 
Zij geven veel geluidsoverlast en hebben een vervelende 
uitwerking op de weggebruiker zelf. Het bestuur van de 
wijkraad zal de betreffende afdeling van de gemeente 

van de wijkraad
wijkraad 1 juni

een tiental leden van de raad en een kleiner 
aantal mensen op de publieke tribune volgt 
de gebeurtenissen.

OVERLEGSTRUCTUUR MET DE GEMEENTE
Het eerste wat de voorzitter aankaart, is de nieuwe 
manier van communiceren met de gemeente. Dit moet 
beter, zegt de gemeente. De klankbordbijeenkomst en 
de andere ontmoetingen zetten tot nu toe te weinig 
zoden aan de Brandevoorter dijk. Op het moment van 
de wijkraadvergadering overlegt de gemeenteraad over 
de nieuwe manier van werken. Deze raad blijkt op deze 
dinsdagavond werkelijk van mening te zijn dat er drie 
niveaus van overleg moeten zijn: 
• regelmatig overleggen met de vakwethouder over 
 allerlei zaken die de wijk aangaan; 
• om de twee jaar een gesprek met de wijkwethouder  
 voeren over een belangrijk punt en;
• een keer in de vier jaar wil het college in de wijk rond- 
 kijken en ontdekken hoe het met de leefbaarheid  
 staat. 
Sommige leden van de wijkraad zien weinig verbeterin-
gen in deze manier van werken. Er zijn nog te veel zaken 
die snel en ad hoc opgelost moeten worden. Voorlopig 
zal de wijkraad ervan uitgaan dat er een manier van wer-
ken blijft bestaan, die snel en adequaat zal inspelen op de 
echte vragen van de wijk.

WERKGROEPEN EN COMMiSSiES iN DE WiJK
de webmastergroep vindt het hoog tijd dat de 
commissies en werkgroepen meegaan met een aantal 
iCT-verbeteringen: zij bieden aan om met een uniek sub-
domein voor iedere gebruiker aan de slag te gaan. Dit 

is gemakkelijker voor gebruikers en bewoners. Verder is 
het zo, dat de commissies en werkgroepen gemakkelijker 
met digitale informatie moeten kunnen omgaan. Zij krij-
gen voortaan de beschikking over een website, waarop 
zij zelf alle informatie en veranderingen goed kunnen bij-
houden. De wijkraad neemt het aanbod graag over en zal 
de komende tijd met de webmastergroep en de werk-
groepen de omzetting uitwerken.
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de nacht Van BrandeVoort

van zaterdagnacht 3 juli tot zondagochtend 4 juli

Op zaterdag 3 juli 2010 gaat de achtenveertigste Kenne-
dymars weer van start. Traditiegetrouw zal de start om 
22.00 uur plaatsvinden in Someren. Via Someren, Lierop 
en Mierlo zullen ook dit jaar de lopers rond de klok van 
1.30 uur en ruim drieëndertig kilometer later Brande-
voort aandoen. Via de route Sint Smitlaan (Mierlo) zul-
len de wandelaars de Smidsteeg, Statenlaan, De Plaetse, 
Herselsestraat, opnieuw De Plaetse, Biezenlaan, Heren-
laan, Stijlstraatje en de Stepekolksehoeve aandoen om 
zo richting de Broekstraat verder naar Nuenen te lopen.

kennedymars
Vorig jaar hebben we de wandelaars voor het eerst mo-
gen begroeten en laten we eerlijk zijn, we hebben er sa-
men een gezellig feestje van gemaakt. De geschiedenis 
over het ontstaan is minder gezellig, maar niet minder 
interessant. Zo bekritiseerde president John F. Kennedy 
het leger vanwege de slechte fysieke conditie van de mi-
litairen. Ze zouden nog geen vijftig mijl (tachtig km) bin-
nen twintig uur kunnen afleggen. John F. Kennedy heeft 
zelf deze prestatie nooit geleverd, maar zijn broer Ro-
bert, de toenmalige minister van Justitie, nam de uitda-

voor het onderhoud van wegen nogmaals op dit euvel 
wijzen.
Henk Noort, van commissie spelen en groen, licht 
toe dat de banken in de wijk eindelijk zijn gekomen en 
volgens plan zijn geplaatst. Er moeten in de Ecozone nog 
meer banken komen, maar deze zijn onderweg. in deze 
Brandevoorter Courant (op pagina 15) illustreert de 

commissie uitgebreid de plannen voor de inrichting van 
het Hertogsveld. De huizen van dit blok zullen binnen-
kort worden opgeleverd en dan is het goed dat de omge-
ving van deze huizen ook een boeiende aankleding krijgt. 
Bijzonder origineel en passend bij de plek zelf, waar al 
heel lang van die grote bomen staan, zal de inrichting zijn 
beslag krijgen. 
de stichting Brandevoort in actie en het be-
heer van het wijkhuis hebben eind juni weer overleg 
met de gebruikersgroepen. Jan Drouen is van mening 
dat het goed zou zijn om nieuwkomers in de wijk weer 
in te lichten. in het verleden gebeurde dit regelmatiger. 
De wijkraad besluit om in een gezamenlijk optreden van 
de stichtingen, de wijkraad, de buurtpreventie en enkele 
andere wijkgerichte groepen nieuwe bewoners welkom 
te heten in de wijk. De wijkraad houdt de regie bij deze 

verwelkoming: gekoppeld aan de eerstvolgende wijkraad-
vergadering, nodigt de wijkraad nieuwe bewoners expli-
ciet uit om naar het wijkhuis te komen en te horen hoe 
de wijk reilt en zeilt. Daarna vergadert de wijkraad en 
kunnen nieuwe bewoners gewoon aanschuiven als ze dat 
zouden willen. Op deze manier zou de groep vrijwilligers 
in de wijk zich ook kunnen uitbreiden.

DE NiEUWJAARSRECEPTiE 
De nieuwjaarsreceptie blijft gecombineerd met de ver-
kiezing van de Brandevoorter van het Jaar. De spreek-
beurten zullen we beter op elkaar afstemmen en inkor-
ten. De bezoekers hebben dan meer gelegenheid om 
met elkaar van gedachten te wisselen.

RONDVRAAG 
in de rondvraag meldt Jochum Zwerus, de jongeren-

werker van Brandevoort, dat hij met negen jongeren die 
aan de crossbaan meewerken naar de BMX-wereldkam-
pioenschappen in Keulen mag gaan. Dit bezoek is een 
beloning voor de goede inzet aan de crossbaan. Verder 
is het een extra stimulans om de baan goed te blijven 
onderhouden. n

GP
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ging wel aan en hij slaagde erin om de vijftig mijl onder 
bizar slechte weersomstandigheden binnen de achttien 
uur te overbruggen.
Dit initiatief werd door de burgerbevolking overgeno-
men en zo ontstond de zogenaamde Kennedymars. Na 
zijn dramatische dood (John F. Kennedy werd op 22 no-
vember 1963 in Dallas, Texas vermoord) waaide deze 
rage over naar Europa en zo ontstond de Kennedymars.
Er zijn op dit moment een tiental Kennedymarsen in Ne-
derland. De Kennedymars in Someren staat alom bekend 
als de gezelligste. En het leuke is dat deze Kennedymars 
wederom door onze wijk trekt.
Om het geheel nog gezelliger te maken dan het vooraf-
gaande jaar pakt de Stichting Brandevoort in Actie, sa-
men met Bistro Ter Plaetse en Cafetaria Brandevoort, 
behoorlijk uit. We gaan proberen om het gehele plein 
voor de school (locatie ‘t BrandPunt) een sfeervolle uit-
straling te geven. 
Wat gaat er allemaal gebeuren? Vorig jaar hebben we een 
mooi muziekfestijn onder de Markthal gehad. Dit jaar gaat 

gegarandeerd het dak eraf! Bistro Ter Plaetse laat naast de 
dj ook een bekende muzikant optreden. Dus u raadt het al: 
naast swingen gaan we ook nog van enkele live-optredens 
genieten. We beginnen rond de klok van 24.00/00.30 uur 
en gaan door tot de laatste lopers de wijk hebben verlaten. 

PROGRAMMA 4 JULi
± 00.00 uur: aanvang muziek festijn onder de Markthal;
± 01.30 uur: verwelkoming eerste lopers;
± 05.00 uur: einde Kennedymars 2010.

En als we moe en hongerig geworden zijn van het swin-
gen en dansen dan gaan we daarna wat eten bij Cafeteria 
Brandevoort; deze is gedurende het gehele evenement 
geopend. Ook het ’t BrandPunt dat wederom als stem-
pelpost fungeert, is de gehele nacht gewoon geopend. 
Of heeft u misschien meer zin in tenenkaas? Laat u ver-
rassen van zaterdagnacht op zondagochtend en steun de 
stoere lopers van de Kennedymars. n

ingrid tielemans
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dient het sportpark over velden te beschikken die inten-
sief en multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Hierbij 
valt te denken aan kunstgras en mogelijkheden van belij-
ning in verschillende kleuren. Om dit te kunnen bereiken, 
dient de wijk zijn behoefte van sportmogelijkheden aan 
de gemeente kenbaar te maken. Anders gezegd, we moe-
ten aantonen dat er behoefte is aan andere sporten dan 
alleen voetbal.

Kortom, treed met ons in contact als je een vereniging 
zou willen oprichten voor bijvoorbeeld korfbal, rugby of 
anderszins. Dit laatste kan ook gelden voor bijvoorbeeld 
een hardloopclub(je), wandelaarsgroep, een jeu-de-bou-
lesvereniging etcetera die hun domicilie in het sportpark 
willen. Wij staan er voor open! n

bestuur stichting sporten
en bewegen in brandevoort 

jan van loon, voorzitter 84 06 77
roy boermeester, secretaris 06 226 073 66

louis vrolings, penningmeester 66 29 14

sPorten en BeweGen in Brande-
Voort

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij (er is een 
nieuwe wethouder voor sport) dus kunnen er besluiten 
genomen worden over het sportpark in onze wijk.
Het overleg op 17 mei tussen de gemeente en onze 
Stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort (SSBB) 
heeft opgeleverd dat wethouder Van den Heuvel heeft 
toegezegd met voortvarendheid te willen werken aan de 
definitieve accommodatie. Het streven is er nog steeds 
op gericht om in 2011 een extra wedstrijdveld ter be-
schikking te hebben en een accommodatie. Dit alles wel 
gebaseerd op een uitbreidingsmogelijkheid naar vier vel-
den waarbij er sprake is van multifunctioneel gebruik. Dit 
laatste houdt dan in dat naast het gebruik van de accom-
modatie voor voetbal er ook andere sporten mogelijk 
moeten zijn en voorts het clubhuis ook voor de jeugd in 
Brandevoort gebruikt kan worden voor andere sociale 
en gezellige bijeenkomsten. 

OPROEP 
Om voor een toekomstige wijk van circa 18.000 inwo-
ners voldoende buitensportmogelijkheden te hebben, 

sportpark

straatspeeldag
straatsPeeldaG werd straat-Vestein

Woensdagmiddag 2 juni was het feest op het plein De 
Plaetse voor de Openbare Basisschool. Met de zon aan 
een strakblauwe hemel vierden Spring Kinderopvang, bij 
de locatie Vestein, samen met de kinderen en volwasse-
nen uit Brandevoort de nationale straatspeeldag. Vestein 
pakte groots uit met veel speelgenot. Hiermee wilden 
zij aandacht vragen voor het doel van de straatspeeldag, 
namelijk het veiliger en kindvriendelijker maken van de 
leefomgeving van kinderen. 
Marrie Uijterlinde, manager van Vestein, opende om 
13.45 uur de straatspeeldag. Veel kinderen hadden zich 
al op het plein verzameld. Geduldig wachtten zij in de rij 
bij het ponyrijden, springkussen en het schminken. Ook 
bij de oud-Hollandse spelen, het stoepkrijten, voetballen 
en het kat-en-muis-spelletje werd er fanatiek meegedaan. 
Door het warme weer was het extra druk met het uit-
delen van de limonade. De hele middag werden er ook 
appels, ijsjes en peperkoek uitgedeeld, zodat de kinderen 
genoeg energie hadden om met de spellen door te gaan. 
Via deze weg wil Spring de sponsoren Super de Boer, 
Koninklijke Peijnenburg en Adriaans Groente en Fruit 
nogmaals hartelijk bedanken voor deze versnaperingen. 
Veel kinderen hebben de middag nog gezelliger gemaakt 
door liedjes te zingen bij de karaoke-show. in groepjes 
of alleen vertoonden ze hun zangtalent zodat we kunnen 

zeggen dat er genoeg idols in Brandevoort wonen. De 
middag werd compleet met een optreden van Flora en 
Flap. De kinderen mochten met hen mee trommelen en 
dansen. Het werd een muzikaal optreden waarbij zelfs de 
volwassenen niet stil konden blijven staan.
Met een opkomst van ruim 400 kinderen en volwasse-
nen kunnen we terecht spreken van een groot succes. 
Mede dankzij de hulp van een groot aantal begeleiders 
van Spring Kinderopvang. Uit betrouwbare bron hebben 
we dan ook vernomen dat we volgend jaar weer een 
straatspeeldag krijgen aangeboden door Spring Kinder-
opvang. Allemaal graag tot volgend jaar! n
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Bosje aan het hertoGsVeld Binnen-
kort sPeelklaar

Tussen de Laan door de Veste en het Hertogsveld be-
vindt zich een relict uit de tijd vóór Brandevoort: het 
bosje aan het Hertogsveld is een verwijzing naar het 
oorspronkelijke landschap.

Het bosje is een stukje ‘wilde natuur’ dat behouden kan 
worden binnen de nieuwe stad. Het valt niet mee om be-
staande landschapselementen in te passen in een nieuwe 
omgeving. Dat was alleen mogelijk door de opgehoogde 
grond van De Veste rondom het bosje op te sluiten met 
een keermuur. Hierdoor kan het bestaande maaiveld van 
het bosje worden behouden: een belangrijke voorwaarde 
voor de duurzame inpassing van het groen.
Bij de vormgeving is een evenwicht gevonden tussen de 
‘groene’ randvoorwaarden voor het behoud van een vi-
tale vegetatie en de beoogde functie van het bosje. Het 
lager gelegen terrein dient ook om schoon hemelwater 
na een zware regenbui kortstondig te bufferen, maar het 
is onwaarschijnlijk dat het bosje frequent of langdurig 
blank komt te staan.
Het bosje is - ondanks de geringe afmetingen - een ver-
rassende massa groen binnen de stedelijke omgeving van 
de Veste. Het vervult hierdoor een belangrijke recrea-
tieve functie. Daarnaast moet het in de toekomst dienen 

als een bijzondere speel- en ontmoetingsplek. De ideeën 
hierover zijn de afgelopen periode in samenspraak met 
de gemeente verder uitgewerkt tot een concreet plan.
De keermuur, leunhekken en ingangen naar het gebied 
zijn ondertussen klaar. in de zomer wordt er een ont-
sluiting in de vorm van een boven het maaiveld van het 
bosje ‘zwevend’ vlonderpad gerealiseerd. Door het pad 
een of anderhalve decimeter boven het maaiveld te laten 
zweven, kan rekening worden gehouden met de kwets-
baarheid van de bosbodem en wordt deze nauwelijks 
verstoord. Het bosje is op zich al een schitterende plek 
voor ‘natuurlijk’ spelen. Aanvullend hierop worden bin-
nenkort op verschillende locaties houten speeltoestellen 
geplaatst. De toestellen worden zodanig gegroepeerd 
dat er via de speeltoestellen uitdagende routes gemaakt 
kunnen worden van een deel van het vlonderpad naar 
een ander deel. De oostelijke kop, net buiten het bosje, 
zal worden ingericht als een beschut terras met uitzicht 
op het bosje. De plek is bereikbaar via een brede trap-
partij en geeft ruimte aan een grote zandbak en zitban-
ken. Al deze toevoegingen geven het bosje een extra be-
tekenis voor De Veste.. n

commissie spelen en groen

spelen en groen
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          jeugd
                in brandevoort

OVERLEG MET WETHOUDER MARGREET DE LEEUW

Bij het gesprek zijn de volgende personen aanwezig: Mar-
greet de Leeuw (wethouder Zorg, Welzijn, Jeugd en Onder-
wijs), Gijs van Wijlen, rector van het Carolus Borromeus 
College, Jacqueline Vriens (ambtenaar Jeugdzaken), Giel Pol-
lemans en Jan Drouen (leden van de stuurgroep Jeugd).
Op 9 juni voert stuurgroep Jeugd Brandevoort een eerste 

overleg met de nieuwe wethouder voor Zorg, welzijn, jeugd 
en onderwijs. in tegenstelling tot haar uitgangspunten voor 
jeugdbeleid (zie De Trompetter van 9 juni: tégen accommoda-
ties voor jongeren en vóór functionarissen bij de jongeren) 
brengt de stuurgroep juist op deze onderdelen enkel voor-
stellen in stelling.
De stuurgroep Jeugd legt de wethouder de aanpak in de ko-
mende jaren voor. in dit eerste kennismakingsgesprek spre-
ken de verschillende partijen open en welwillend over de 
integrale en brede aanpak van de jongeren in Brandevoort. 
Ondanks het feit dat wethouder De Leeuw in deze fase 
geen toezeggingen wil doen, is ze positief gestemd over de 
opzet van de plannen. Margreet de Leeuw is van mening dat 
het goed is om zaken uit te wisselen en deze te ordenen.

De stuurgroep Jeugd heeft in zijn plannen de volgende ele-
menten opgenomen:
• accommodaties binnen
• accommodaties buiten: onder andere hangplekken,  
 skeelerbaan
• evenementen op allerlei gebied zoals muziek, sport,  
 games
• structurele naschoolse activiteiten (in huiskamerach- 
 tige sfeer) waaronder huiswerkbegeleiding en kook- 
 cursussen (onder andere in samenwerking met Spring)
• voorlichtingsbijeenkomsten
• vangnet voor jeugd die sociaal en/of emotioneel in de  
 problemen raakt
• stimuleren betrokkenheid van de jeugd zelf
• goede communicatie met jeugd via moderne middelen
• straathoekwerk in samenwerking met aangrenzende  
 wijken en daarbij structureel overleg met de gemeente.

Bovengenoemde aandachtspunten komen onder andere 
voort uit onderzoek onder de jeugd zelf (rapport Jonge-
ren in Brandevoort en hun vrije tijd) en de informatie die we 
kregen van vertegenwoordigers van jeugdbelangengroe-

pen, professionals en ervaringsdeskundigen uit de wijk.

Vervolgens vraagt de stuurgroep de wethouder op welke on-
derdelen de gemeente de schouders er onder wil zetten.
• binnen accommodaties met een aparte ruimte voor  
 jeugdwerk en sporthal
• buiten accommodaties met hangplekken, skeelerbaan  
 en sportvelden
• vangnet: dit eist menskracht oftewel uitbreiding van  
 uren voor jongerenwerk/straathoekwerk.

hoe kan structureel overleg goed georganiseerd worden? 
• voorbereidende bijeenkomsten en regelmatige betrok- 
 kenheid van de politiek om tot besluiten te kunnen  
 komen
• overleg moet leiden tot duidelijk omschreven doelen  
 voor de korte en langere termijn, waarbij ook een  
 leidend tijdspad wordt vastgelegd.

De wethouder stelt over onderdelen vragen en geeft aan 
dat sommige zaken wel stroken met haar beleid en an-
dere voor een belangrijk deel niet. Daarover is dus meer 
afstemming nodig.

Vervolgens komen de accommodaties expliciet aan de 
orde. Gijs van Wijlen, die namens het Carolus de verant-
woordelijkheid draagt voor de nieuwbouw in Brandevoort 
ii, geeft aan dat het een goede zaak is om de vier gym-
zalen die nu op het programma staan, te vervangen door 
een grote sportaccommodatie. Verder is het zo dat de wijk-
gerichtheid van de school duidelijk tot uiting komt in de 
opzet van de nieuwe accommodatie, waardoor het gebouw 
een bijzondere invloed kan hebben op de leefbaarheid van 
Brandevoort ii. Door bijvoorbeeld te investeren in een 
sportaccommodatie met een regionale allure kunnen we 
meerdere doelen tegelijkertijd dienen. De wethouder heeft 
hier wel oren naar en stelt voor om in gesprek met wet-
houder Van den Heuvel deze ontwikkeling door te nemen. 
Doordat het plan van eisen voor 1 juli vastgesteld moet zijn, 
zullen beide partijen op erg korte termijn tot een afspraak 
moeten komen. 
Wethouder De Leeuw is van mening dat het onderwerp 
jeugd en jongeren een typisch onderwerp is voor de wijk-
tafelgesprekken die de gemeente Helmond heeft uitgezet. 
De stuurgroep Jeugd Brandevoort heeft echter minder ge-
duld en hoopt dat op korte termijn zaken geregeld worden. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitbreiden van de uren 
voor het jongerenwerk. 
De stuurgroep gaat door op de ingeslagen weg en zal de 
wethouder op de hoogte houden. Na een uur werd een 
positief gesprek, dat op de eerste plaats bedoeld was om te 
informeren, afgerond. We hopen dat er een goede basis ge-
legd is om in de toekomst tot concrete afspraken te komen 
voor de jongeren van Brandevoort. n

jan drouen 
stuurgroep jeugd brandevoort
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Zesde BrandeVoorter FierljePkam-
PioenschaPPen

Fierljeppen van 30 mei 2010 is weer voorbij, maar we 
kunnen terugkijken op een geslaagd festijn. De organi-
satie vond het weer een hele uitdaging om er iets heel 
moois van te maken. En naar onze mening is dat ook 
weer goed gelukt. We bedanken onze sponsoren weer 
hartelijk voor de steun die ze ons hebben gegeven, want 
zonder sponsoren kan zoiets moois niet doorgaan. Ook 
onze vrijwilligers kunnen we niet missen voor al de me-
dewerking die ze gegeven hebben.
Op de site www.actiefbrandevoort.nl kun je de foto’s 
bekijken die door onze fotograaf Jan Dijstelbloem ge-
maakt zijn. En kijk maar eens op hart voor helmond 
naar de registratie die er door het filmteam gemaakt is 
www.hartvoorhelmond.nl.

Alleen het weer hadden we niet voor het uitzoeken, 
maar al met al viel het nog wel mee. Het publiek heeft 
zich weer geweldig vermaakt. De braderie was weer 
groots opgezet en is door jong en oud positief gevonden. 
Er was weer genoeg te eten en te drinken. De optredens 

fierljeppen

van De Brandeleros en Coest waren van grote klasse. En 
dj Peter had het publiek ook weer goed vermaakt. Het 
touwtrekken wat ook nog op het programma stond, kon 
door de weersomstandigheden niet door gaan.
Er waren dertien teams die zich volledig in de strijd gooi-
den. Het was voor het massaal toegestroomde publiek 
weer heel vermakelijk. De teams waren goed aan elkaar 
gewaagd, en de strijd werd op de laatste sprong van de 
dag beslist.

de uitslaG Van de Zesde Brande-
Voorter FierljePkamPioenschaPPen: 
 
Eerste plaats: Beter skeef erin, dan recht er neffe (Bran-
devoort, 31 punten)
Tweede plaats: Totelos 1 (Eindhoven, 28,5 punten)
Derde plaats: Totelos 2 (Eindhoven, 26,5 punten)
 
Het was wederom een geslaagd evenement in Brande-
voort. Tot volgend jaar! n
 

de fierljeporganisatie
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Zoals veel wijkbewoners reed ik voor de afsluiting van 
de Brandevoortse Dreef al een paar keer langs het bord 
met de aankondiging dat een deel van de Brandevoort-
se Dreef voor een paar weken zou worden afgesloten. 
Maar het bleef stil in diverse media. Komt dat, omdat 
wij in onze straat geen Trompetter ontvangen? Ook de 
redactie van de BC wist van niets, en dat terwijl wij hier 
dit soort informatie toch altijd wel in een vroeg stadium 
ontvangen. Tot, twee dagen voor de afsluiting, Villa Vrolijk 
een berichtje van de gemeentewebsite had opgehangen; 
dat er toch echt een afsluiting kwam. Ach, de gemeente 
zal nog wel een aantal afgesloten wegen in Brandevoort 
‘open’ maken voor deze weken. Maar niets was minder 
waar! Dus nu is het echt omrijden. En rondjes rijden voor 
verschillende bestuurders, want er wordt pas aan het be-
gin van de afsluiting aangegeven dat de weg afgesloten 
is. Dus mag je weer terugrijden richting Eindhoven als 
je geen andere sluiproute weet. Wat meer borden met 
waarschuwingen zou niet misstaan. Dat scheelt verkeer! 
Als bewoner met kinderen op De Vendelier, Villa Vrolijk 
en werkzaam in Eindhoven is het deze maand dus crea-
tief naar nieuwe wegen zoeken. inmiddels alle sluiprou-
tes geprobeerd. Maar ben een half uur extra bezig om 

iedereen op bestemming te krijgen en zelf dan nog naar 
Eindhoven. Nee, het openbaar vervoer is geen optie; een 
maand thuiswerken of op de fiets gaan evenmin.
En dat allemaal voor het doel: een betere doorstroming 
richting Mierlo. Heb jij daar al eens in de file gestaan? 
Wellicht hooguit een paar minuten tijdens de spits, maar 
dan is er op de snelweg file, waardoor mensen andere 
routes kiezen. Of was ik er elke keer op het juiste mo-
ment? Wel is er geregeld in de spits op de Brandevoortse 
Dreef richting Eindhoven file. is dit wellicht de volgende 
afsluiting? Als de gemeente de Brandevoortse Dreef nu 
toch aanpakt… is er dan wellicht nog geld over voor 
meer veiligheid van onze kinderen die in de ochtend 
naar en in de middag van school de Brandevoortse Dreef 
moeten oversteken? Verlaag alstublieft die rotondes voor 
een beter overzicht en maai wat vaker het gras.
Hopelijk werkt men snel aan deze nieuwe weg. Wellicht 
bij volgende afsluitingen in de wijk iets meer informatie 
en meer straten open. Dan kunnen we nog sneller de 
wijk uit op diverse plaatsen. Dat vinden de bewoners van 
die straten voor even vast niet zo erg! n

Pt

     de afsluiting
van de brandevoortse dreef,
     wist jij het?

foto’s Myron Blommers
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gezond brandevoort
heerlijk om met dit mooie weer de natuur in 
te trekken! Geniet zoveel u kunt, maar houd 
de komende tijd rekening met mogelijke 
overlast door de eikenprocessierups.

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. 
Ze legt haar eitjes vooral in de toppen van eikenbomen. 
Eind april, begin mei komen de rupsen uit. Na een aantal 
vervellingen komen de rupsen in groepjes samen en vor-
men grote nesten op de stam. De rupsen gaan ’s nachts 
in processie op zoek naar voedsel. Na de derde vervel-
ling krijgen de rupsen brandharen. Van mei tot en met 
augustus kunnen deze brandharen gezondheidsklachten 
opleveren.

GEZONDHEiDSKLACHTEN 
Het venijn van de eikenprocessierups zit hem dus in de 
brandharen. Deze zijn met het blote oog niet te zien. 
Bij aanraking dringen ze gemakkelijk in de huid, ogen en 
luchtwegen en kunnen binnen een paar uur klachten ver-
oorzaken. De klachten kunnen van persoon tot persoon 
sterk verschillen. 
U kunt last krijgen van: 
• (hevige) jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid of een ontste-
 king van de huid; 
• rode, dikke en/of ontstoken ogen; 
• een loopneus, kriebel in de keel, hoesten, moeilijk slik-
 ken, kortademigheid; 
• duizeligheid, braken, koorts, een algeheel gevoel van 
 malaise.
 
WAT TE DOEN BiJ KLACHTEN 
Bent u in aanraking gekomen met de brandharen van de 
rups, dan is het belangrijk om te voorkomen dat ze zich 
verder over het lichaam verspreiden. Ga niet krabben 

of wrijven, maar strip de huid met plakband. Spoel huid 
en ogen schoon met veel lauw water. Houd uw kleding 
apart en was deze zo mogelijk op 60°C. Kies anders het 
langste programma. 
Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot 
twee weken vanzelf. Hebt u last van hevige jeuk, dan kan 
een zalf op basis van menthol helpen. Bij ernstige klach-
ten is het verstandig om naar de huisarts te gaan.

PROBLEMEN VOORKOMEN
• Bedek hals, armen en benen als u een natuurgebied 
 bezoekt waar de eikenprocessierups voorkomt. Ga 
 niet op de grond zitten en vermijd direct contact met 
 rupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervel-
 lingshuidjes. 
• Kinderen komen, als ze spelen en doordat ze dichter 
 bij de grond komen, eerder in aanraking met de brand-
 haren van de eikenprocessierups. Wijs ze op de geva-
 ren en maak ze duidelijk dat ze van de rupsen, nesten 
 en spinsels af moeten blijven. 
• Vermijd wegen waar eikenbomen met veel eiken-
 processierupsen staan. Ook oude nesten bevatten 
 veel brandharen, die door de wind kunnen worden 
 meegevoerd. 
• Hebt u eikenbomen met eikenprocessierupsen in uw 
 tuin, ga dan niet zelf de rupsen bestrijden, maar huur 
 een deskundig bedrijf in of vraag advies bij uw ge-
 meente. n

victor kaiser,
huisarts gezondheidscentrum brandevoort
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Op 26 juni 1911 werd in Mierlo Daatje Leenen geboren in 
een gezin van acht kinderen (twee jongens en zes meisjes). 
Vader Leenen was de dorpswachter van Mierlo.
Ze ging daar naar de Sint Luciaschool en heeft bijna haar 
hele leven in Mierlo gewoond. Tot haar vijfennegentigste 
woonde ze zelfstandig, maar na een herseninfarct een jaar 
later, werd ze verzorgd door haar dochter Marij. Later ver-
huisde ze naar Huize Bethanië in Mierlo en sinds oktober 
2008 woont ze in het Palladium in Brandevoort, waar ze het 
bijzonder naar haar zin heeft.
Ze leerde haar man Jan Louwers, ook een echte Mierlonaar, 
al op de lagere school kennen en na een jarenlange verke-
ring trouwde het stel toen Daatje achtentwingtig jaar was.
Jan en Daatje werkten allebei bij Philips en daarom verhuis-
den ze naar Eindhoven. Hun twee zoons zijn daar geboren. 
Maar Daatje kreeg heimwee naar ‘haar’ Mierlo en zo gingen 
ze na vijf jaar weer terug. Daar werd de eerste dochter 
geboren. Een tijd later kwam de tweede dochter in het 
toenmalige Sint Lambertusziekenhuis, nu het Elkerliek, op 
de wereld.
in Mierlo begon haar man een eigen zaak in fijnmechani-
sche techniek, nu meet- en regeltechniek. Daatje had haar 
handen in die jaren vol aan haar gezin en het verzorgen van 
de zakelijke aanloop. in die jaren was het nog niet zo de 
gewoonte zakenrelaties mee te nemen naar een restaurant 
voor de lunch, dus nam Jan ze gewoon mee naar huis. Het 
was een warm gezin en Jan en Daatje deden eigenlijk alles 
voor hun kinderen .
Jan heeft tot zijn vijfenzestigste de zaak geleid, maar heeft 
deze daarna successievelijk overgedaan aan zijn zonen Pe-
ter en Henk. Jan zat volop in het verenigingsleven. Hij was 
mede oprichter van carnavalsvereniging De Kersenpit en 
was in die jaren de eerste prins carnaval. Ook organiseerde 
hij de kersenoogstfeesten in Mierlo. Naast al die drukke be-
zigheden vond hij nog tijd om lid te zijn van de vrijwillige 
brandweer en ook deze taak is door zijn zoons overge-
nomen. Zelfs de jongste generatie, een van de kleinzonen, 
is lid. Moeder Daatje was altijd zorgzaam aanwezig op de 
achtergrond.
Jan kreeg op vijfenzeventigjarige leeftijd een herseninfarct 
en Daatje heeft hem de volgende twee jaar met liefde en 
toewijding verzorgd, samen met zoon Peter en dochter 
Francie. Hij overleed aan acute leukemie toen hij zevenen-
zeventig jaar oud was. Daatje sloeg zich dapper door de 
verdrietige jaren heen, mede door de steun van haar kinde-
ren, die allemaal dicht bij haar in Mierlo woonden.
Haar gezondheid was nog zo goed, dat ze zelfs twee keer 
alleen op bezoek is geweest bij haar dochter Marij, die toen 
in Pretoria woonde. De laatste keer reisde ze zelfs door 
naar Australië voor een bezoek aan haar nu vierennegentig 
jaar oude zuster, de enige die nog in leven is. Zo’n reisje zit 
er nu niet meer in, maar soms hebben ze contact via Skype.
Op de vraag naar het geheim van haar lange leven is het ant-
woord als volgt: een optimistisch karakter, flink zijn en goed 

voor jezelf zorgen. Dat wil zeggen goed eten, niet roken, 
maar wel op tijd een glaasje wijn - tegenwoordig een glaasje 
port - voor het slapen gaan.
in oktober 2008 verhuisde Daatje van Mierlo naar het nieu-
we Palladium, een project voor kleinschalig wonen. in dit 
zogenaamde huiskamerproject woont ze samen met vijf an-
dere bewoners, in haar groep zijn er in totaal vijf dames en 
een heer. iedere bewoner heeft zijn eigen kamer en samen 
delen ze de gemeenschappelijke woonkamer met keuken, 
en er zijn twee ruime badkamers met toilet. Voor de gasten 
is er een apart toilet. Dag en nacht is er een gediplomeerd 
verzorgende (Verzorgende individuele Gezondheidszorg) 
aanwezig. Gelukkig zijn al de kinderen nog in leven en in-
middels is ze oma van twaalf kleinkinderen en vijftien ach-
terkleinkinderen.
We danken mevrouw Louwers en haar dochter voor hun 
gastvrijheid en het leuke gesprek en hopen dat we volgend 
jaar op 26 juni in heel Brandevoort de vlag kunnen uithan-
gen voor een honderdjarige! Ze heeft er zelf alle vertrou-
wen in. n

md/kk

negenennegentig
              lentes jong

foto: Ugur Ozdemir
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De eenenvijftigste wandelvierdaagse is alweer achter de 
rug. Het aantal deelnemers van De Vendelier was weer 
meer dan vorig jaar. Ruim 200 kinderen hebben dit jaar 
de vijf en tien kilometer uitgelopen. Het was een gezel-
lig evenement, de routes waren weer erg mooi en de 
inschrijving en drinkposten goed verzorgd. En het weer 
was prachtig dit jaar, drie avonden heerlijk zonnig wan-
delweer en als afsluiting de intocht op zaterdag in de 
stralende zon. We willen alle ouders en leerkrachten 
die geholpen hebben om deze wandelvierdaagse tot 
een succes te maken hiervoor bedanken. Ook willen we 
Dolphin bedanken voor het gratis beschikbaar stellen 
van de zakjes water.
Woensdag liep de route door Brandevoort. Donderdag 
gingen we door het Goor en mocht de tien kilometer 
daarna nog een stuk langs het Eindhovens kanaal. Op 

wandel-4-daagse

kbo
UiTNODiGiNG

Op 16 september zal er in ’t BrandPunt een najaars-le-
denvergadering van de afdeling KBO St. Lucia gehouden 
worden. Deze vergadering is voor onze leden, maar ook 
willen wij graag alle senioren uit Brandevoort uitnodigen. 
Wij vinden het belangrijk om u te informeren over alle 
zaken die voor ouderen interessant zijn.
Wij hebben wethouder Margreet de Leeuw-Jongejans, 
die de portefeuille Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs on-

der zich heeft, voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Zij 
zal voor ons een inleiding houden over het gemeentelijk 
ouderenbeleid in samenhang met de gemeentelijke plan-
nen voor 2011. Uiteraard komt daarbij de betekenis van 
ouderenorganisaties, zoals de KBO, voor de samenleving 
aan de orde. Daarom hopen wij dat vele ouderen op 
deze uitnodiging zullen ingaan. U bent van harte welkom 
om 14.00 uur in wijkgebouw ’t BrandPunt. n

jan van rest
voorzitter

vrijdag ging de route door het Goor en via Mierlo-Hout 
weer terug.
Zaterdag was natuurlijk de mooiste dag, de dag van de 
intocht. Onder een stralende zon liep de route via Stip-
hout naar het verzamelveld bij de Lorentzstraat. Daar 
kregen de kinderen hun medaille en een snoepzak. En 
daarna kwam het leukste stukje, de bloemenintocht. De 
kinderen werden weer opgewacht door de vele opa’s, 
oma’s, papa’s, mama’s, en andere familieleden en vrienden 
die het laatste stukje langs de weg stonden. Overladen 
met bloemen en snoepzakken werd het laatste stuk naar 
het kasteel gelopen. 
Het was weer een geslaagd evenement en volgend jaar 
gaan we natuurlijk allemaal weer meedoen met de twee-
envijftigste wandelvierdaagse die gehouden wordt van 25 
tot en met 28 mei 2011. n

werkgroep wandel-4-daagse
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brandweer post brandevoort
De maand mei was rustig heel rustig. Vier maal zijn we in 
actie gekomen. De maand begon met een middelbrand 
aan de Kromme Haagdijk in Mierlo-Hout. Samen met 
brandweer Mierlo hebben we daar de brand bedwongen 
en hebben we kunnen voorkomen dat de brand over-
sloeg naar het naastgelegen woonhuis.
We zijn ook nog de bossen in geweest op zoek naar een 
buitenbrand. We vonden niets, iets wat best vaak voor-
komt. De mensen denken dan dat het brand is, maar in 
werkelijkheid is er niets aan de hand. Maar wat ik vaker 
zeg: bij twijfel gewoon 112 bellen.
We weten ook weer dat de automatische brandmeldin-
stallatie in de parkeergarage van Albert Heijn werkt. Hier 
zijn we namelijk langs geweest deze maand en wat ons 
als ploeg is opgevallen is dat als er een alarm gaat (slow 
whoop), er bordjes branden met ‘Verlaat de parkeerga-
rage’ en er brandweermensen volop bepakt rondlopen, 
mensen de schouders ophalen, een keer lachen en ge-
woon doorgaan met hun bezigheden. De systemen zijn 
er niet voor niets en zo’n alarm waarschuwt niet alleen 
voor brand, iets wat normaal goed waar te nemen is, 
maar in parkeergarages zitten ook koolstof monoxide-
melders en die sturen dezelfde brandmeldinstallatie aan. 
Koolstof monoxide is niet te zien, te ruiken, te horen, te 
proeven of te voelen. Het is alleen te meten en als je het 
begint te voelen is het negen van de tien keer al te laat.
Dus als de slow whoop afgaat, sluit je auto af, verlaat via 
de dichtstbijzijnde nooduitgang de garage en wacht tot-

dat de parkeergarage weer veilig is. Dit is het geval als 
de slow whoop uit gaat en de bordjes ‘Verlaat de garage’ 
doven.
is er daadwerkelijk iets aan de hand en weet je wat het is 
en waar het is, bel dan 112, of als de brandweer er al is, 
geef dit dan door aan de bevelvoerder (herkenbaar aan 
de rode schouderstukken met het opschrift bevelvoer-
der); de opstelplaats van de brandweer is ter hoogte van 
de cafetaria op de parkeerplaats.
De laatste melding was in Mierlo: het betrof hier een 
stormschade. Een boom was door een ministorm om-
gewaaid en boven op een huis beland. We zijn een kleine 
tweeënhalf uur bezig geweest om de boom op een vei-
lige manier zo ver terug te snoeien, dat deze geen gevaar 
voor de omgeving meer opleverde.
Wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste mannen 
en vrouwen die het in zich hebben om brandweerman 
of -vrouw te worden. Heb je interesse, surf dan eens 
naar www.brandweerhelmond.nl en neem contact met 
ons op. n

namens post brandevoort
anton van de goor

voor actuele informatie over brandweer helmond kijk 
eens op www.brandweerhelmond.nl

In het historisch herenhuis wordt u verwelkomd in klassiek-moderne sferen. 
U kunt genieten van gevarieerde gerechten uit de Franse keuken. De intieme 
ambiance, die gecreëerd wordt door het unieke, authentieke interieur, maakt 

uw diner tot iets speciaals.

All-in arrangement à € 45,-
aperitief met amuse, 4 gangen menu, huiswijnen en koffi e met chocolaterie

geldig op woensdag, donderdag en vrijdag

Keuken geopend van woensdag t/m 
zondag van 18.00 tot 21.30 uur.

Mierloseweg 130, 5707 AR Helmond, T (0492) 541 818, F (0492) 525 638
E info@restaurantderaymaert.nl, I www.restaurantderaymaert.nl

Restaurant de Raymaert

www.derovino.nl
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modellenaVond chill-house

Jullie hebben in een van de vorige BC’s een kort verhaal-
tje kunnen lezen over de modellenavond. inmiddels heb-
ben we de foto’s en daar willen we er vol trots een aantal 
van laten zien. De leden van Fotoclub Brandevoort heb-
ben zich goed uitgeleefd. Wij willen hun hier nogmaals 
bedanken voor de leuke avond en mooie foto’s. Verder 
willen we ook Ankie van schoonheidssalon De Blauwe 
Reiger nogmaals bedanken, door haar zagen de dames er 
nog mooier uit dan ze al zijn. n

cu@chill-house

chill-house

tennisteam Van sVen, roGer, soPhie en 
dionne kamPioen!

Na een sportieve en gezellige competitie, waarin in de 
eerste zes competitiedagen slechts twee partijen van 
de dertig werden verloren werden, stond op de laatste 
wedstrijddag de ontmoeting met Geldropbanen gepland. 
Ook Geldropbanen had het goed gedaan en stond op 
een gedeelde eerste plek. in een zinderende finale werd 
de strijd al na de eerste drie partijen beslist. Sven Bom-
beeck en Dionne Dirks wonnen beiden hun singlewed-

strijd, Sophie en Roger wonnen in de derde set (tiebreak) 
de beslissende partij. Vervolgens werden de dubbels ook 
nog binnengesleept en werd met 5-0 gewonnen, waarvan 
drie wedstrijden in de derde set tiebreak werden beslist!
Sven, Dionne, Sophie en Roger: Gefeliciteerd! n

met dank aan de invallers
jeroen rooijakkers en renée claassen
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De puzzel van mei is gewonnen door jos mooren. De oplossing was: 9 2 3 4 1 5. Deze maand een codekraker.
De letters q en x zijn niet gebruikt!

De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een interessante prijs 
van de maand. De oplossing van de puzzel kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl, onderdeel formu-
lieren. Daar vindt u het formulier puzzel. De uiterste inleverdatum is 3 september. Succes!

de juni puzzel  

avondvierdaagse
Woensdag 2 juni: Kwamen we bij De Geseldonk bij el-
kaar om de avondvierdaagse te lopen. We kregen een 
hesje en we moesten een stempel halen. We begonnen 
met lopen. We liepen door veel straatjes richting de 
pauze in Brandevoort op een grasveld naast het spoor. 
Daarna liepen we achter de Brandevoortse Hoeve door. 
Toen kwamen we bij clowns, die deelden snoep uit aan 
ons. Toen liepen we terug naar De Geseldonk. En we gin-
gen naar huis. 
Donderdag 3 juni: We kwamen weer bij De Geseldonk 
aan om te gaan lopen. Het was weer gezellig zoals de 
dagen ervoor. We liepen een stukje verkeerd, maar dat 
kwam weer goed. Daarna liepen we heel lang en kwamen 
weer bij De Geseldonk en gingen weer naar huis. 
Vrijdag 4 juni: Het was weer mooi weer (dus het was 
leuk om te lopen). We gingen richting het Eindhovens 
kanaal. Daar is het leuk om te wandelen. We zagen de 
pauze, alleen liepen we aan de andere kant van het ka-
naal. We liepen lang maar kwamen toch nog bij de pauze. 
We vertrokken bij de pauze en gingen weer naar De 
Geseldonk. We gingen naar huis. 

Zaterdag 5 juni: Het was een warme dag. Vandaag was 
het zover. Vandaag krijgen we onze medaille. We liepen 
lang en er kwamen honderden mensen kijken (het was 
druk). Het grasveld was in zicht. We liepen er naar toe en 
we kregen onze medaille. En we kregen een ballon. Toen 
liepen we naar het Helmonds kasteel. En de burgemees-
ter ging wat vertellen. Die dag was de avondvierdaagse 
afgelopen. n

guy van tilburg en lukas pijpers

a =

b =

c =

d = 20

e =

f =

g =

h =

i =

j =

k =

l =

m =

n =

de oplossing:

10    18     4      22     7      3

o =

p =

r = 22

s =

t =

u =

v =

20  7  15  7 3 3 7 20  24  8  4  22  6    15  11  8  2    9  7  7  

22    14  7  18  7  8  4  4  18    16  4  3    6  11  8  7  22  7  3    

3  4  4  22    10  22  4  3  20  7  16  11  11  22  2 ;  9  7    8  4  15  

7  3    7  22    12  11  18  18  7  12  2  5  7  1    7  7  3    1  7  

7  6  2  23  7    16  4  3    8  7  2    8  13  17  5  7  15    7  3   

 16  7  22  6  3  4  19  7  22  5  3  21  7  3 .

w =

y = 

z =



een kijkje thuis in
   brandevoort

Vraagt u het zich ook weleens af? wie is toch dat gezin in dat 
mooie huis? Of die vrouw in dat huis met die mooie tuin? wat 
voor mensen wonen er allemaal in Brandevoort? en waarom 
zijn ze hier in deze mooie wijk komen wonen? allemaal vra-
gen die ook wij als redactie stellen. Daarom iedere maand 
een bewoner aan het woord.  Vindt u het ook leuk om wat 
over uzelf of uw gezin te vertellen? een kleine blik te gun-
nen op uw leven in Brandevoort? Meldt u dan aan op onze 
website www.brandevoortercourant.nl 

deZe maand: Familie le doux

Zo net voor de zomervakantie van 2010 bezoeken we 
de familie Le Doux. Al weer negen jaar wonen Jack (45) 
en Jacqueline (45) met hun kinderen Dominique (15) en 
Michelle (12) op de Broederwal 55.
Jack is marketeer. Na twintig jaar voor grote merken ge-
werkt te hebben, is hij in het najaar van 2009 marketingbu-
reau groen marketing en communicatie gestart. Daarnaast 
is hij vicevoorzitter van het CDA in Helmond en trainer 
van een jeugdteam bij RKSV Mierlo-Hout. Jacqueline is 
managementassistente bij Philips Lighting in Eindhoven. 
Net voor de eeuwwisseling verhuisde de familie terug 
naar Zuidoost-Brabant. in die jaren lag het masterplan van 
Brandevoort nog op de tekentafels. Ze zijn toen tijdelijk 
in Brouwhuis gaan wonen met het voornemen één van 
de eerste nieuwe bewoners van Brandevoort te worden. 
Ze wilden graag aan de rand van De Veste wonen en de 
Broederwal, in de nabijheid van het NS station, verdiende 
hun voorkeur. Hun wens kwam in 2001 in vervulling.
De woning heeft vier woonlagen. De woonkamer tref je 
in dit huis op de begane grond aan de achterzijde. Door 
de openslaande deuren verbinden ze die, bij zomers weer, 
met het terras van de kleine stadstuin. Het Belgisch hard-
steen is doorgetrokken in de living. Dat geeft een ruimte-
lijk effect. Aan de voorzijde zijn de keuken en de eetkamer. 
Die kijken uit op de Broederwal en de Ecozone. Je kunt 
er de seizoenen zien wisselen. Erg mooi! De ouderslaap-
kamer ligt aan de achterzijde van de eerste verdieping en 
heeft een balkon. Onder de markies is het daar goed toe-
ven. Aan de voorzijde is Jacks kantoor. Als de deur van het 
Frans balkon openstaat, hoor je daar de geluiden van de 
Brandevoortse Dreef en het station. Dat geeft een stads 
gevoel. Op de tweede verdieping vind je de kamer van 
Dominique, de badkamer en logeerkamer. Michelle slaapt 
op de derde verdieping met aan de voorzijde een weids 
uitzicht over Brandevoort en aan de achterzijde over De 
Veste. Ze hebben nog nergens zo lang gewoond. Hoewel 
elders geboren, is Brandevoort voor de familie echt thuis-
komen. En nu De Veste stukje bij beetje vorm krijgt, wordt 
het wonen nog aantrekkelijker. De bouwstijl van Brande-
voort maakt de wijk uniek, maar daarnaast vinden ze de 
ligging ten opzichte van Helmond en Eindhoven van echt 

toegevoegde waarde. Op slechts enkele treinminuten sta 
je midden in de centra van twee van de vijf grootste ge-
meenten van Noord-Brabant. Minpunt vinden ze dat het 
afbouwen van de wijk te lang duurt. Ook ontbreekt een 
speelweide voor de tieners van De Veste. Twee soorten 
buurtgenoten kan Jack missen als kiespijn: de snelheids-
overtreders en de hondenbezitters die hun huisdier in de 
Ecozone uitlaten, ondanks het verbod hierop. 
Dominique heeft het naar zijn zin op het Carolus Boro-
meus College (3 vwo). Deze school is kleinschalig, dichtbij 
en komt zelfs naar Brandevoort. Michelle, groep 8-leer-
linge op OBS Brandevoort, bereidt zich nu voor op het 
afscheid van deze basisschool. “in Brandevoort zijn we erg 
verwend op het gebied van onderwijshuisvesting,” aldus 
Jack. “We beschikken over twee prima onderwijsinstel-
lingen en een derde is in oprichting. Fijn, maar blijkbaar 
ontbreekt de afstemming op de benodigde capaciteit, 
waardoor er maar liefst drie noodlocaties in de wijk staan, 
waarvan er bovendien één leeg staat. ik hoop dat de ver-
antwoordelijken zorgen voor voldoende en toekomstbe-
stendige schoolcapaciteit. Als zij er dan ook nog voor zor-
gen dat alle kinderen en personeelsleden van een school 
bij elkaar kunnen zijn in één locatie, dan werken ze mee 
aan de saamhorigheid in de wijk en daarmee aan een so-
ciale en veilige wijk.” Een wijk waar deze familie met veel 
plezier woont. n

Pt
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Voor een activiteit in de kindervakantieweek in 
Brandevoort zijn we op zoek naar gereedschap. Heeft 
u nog een hamer, nijptang, handzaagje of restje spijkers 
liggen, dan willen wij het heel graag hebben. Ook restjes 
wol zijn zeer welkom. Afgeven kan bij Wilma Dekkers, 
Baudevoort 35, telefoon 84 89 33.

brandjes

hoogspanning

landelijke tenniscompetitie

VoortGanG oF stilstand hooGsPan-
ninGsleidinGen

De gemeente Helmond verstrekt geen informatie meer 
sinds de verkiezingen van de gemeenteraad betreffende 
de hoogspanning. Wel hebben we uit betrouwbare bron 
vernomen dat op 28 mei een gesprek heeft plaatsgevon-
den tussen wethouder Stienen en TenneT. De uitkomst 
hiervan is niet bekend. Algemeen is bekend dat de ge-
meente Helmond onder aanvoering van wethouder Stie-
nen een zwaar conflict heeft met TenneT.
De feitelijke huidige situatie: de gemeente wil enkele 
extra lokalen plaatsen naast de bestaande noodlocatie, 
echter tussen de bestaande noodlocatie en de 380kV-
hoogspanningsleiding. Daarbij gaat ze weer haar boekje 
te buiten omdat de lokalen geplaatst worden binnen de 
door TenneT aangegeven zone van minimaal 150 meter, 
zijnde de 0,4 microtesla grens! Daarnaast wil de gemeen-
te het 150kV-traject ondergronds brengen, direct onder 
de 380kV-leiding.
Wij zijn ervan overtuigd dat ook die oplossing niet de 
juiste is, omdat ook hierbij bestaande en geplande nieuw-
bouw binnen de 0,4 microtesla zone zal vallen. 
Wederom een geldverkwisting in optima forma als er 
bezwaar gemaakt gaat worden tegen de gekozen locatie, 
waarvoor door de gemeente Helmond weer een bouw-
vergunning is aangevraagd, die ter inzage is gelegd, zon-

der zich aan de regels te houden. Als de rechter weer 
een verbod legt op het gebruik van deze uitbreiding zijn 
we weer terug bij af.
Er is, bij de gekozen oplossing, geen enkel zicht op het 
kunnen gebruiken van de leegstaande school binnen re-
delijke tijd. De kosten voor de leegstaande locatie, de 
kosten voor een noodlocatie, de uitbreiding hiervan en 
de gevoerde kosten voor het voeren van een voorlich-
tingscampagne evenals alle verloren rechtszaken, zijn 
voor veel Helmonders in toenemende mate een grote 
ergernis aan het worden. 
Maar het meest steekt nog, dat de gemeente Helmond 
als een blind paard doorgaat met het nemen van foutieve 
beslissingen en keuzes, zodat de kosten in de toekomen-
de tijd ook nog fors zullen toenemen, waarbij ernstige 
twijfel bestaat of men daarmee de gestelde doelen kan 
bereiken. De advocatuur kan de messen weer slijpen.
Een oproep aan alle gemeenteraadsleden, de schoolbe-
sturen en de leden van de wijkraad van Brandevoort: 
Zorg dat Frans Stienen een officieel document kan over-
leggen dat de door de gemeente gekozen oplossing veilig 
is en voldoet aan de wettelijke normen. n

het comité “530kv onder de grond” 

Verrassende tweede Plaats Voor 
meisjes tV carolus

Het zou een jaar moeten worden om aan het niveau te 
wennen, maar het pakte heel anders uit voor het eerste 
meisjesteam tot en met zeventien jaar van tennisvereni-
ging Carolus. De meisjes, Juliet van der Hoeven, Nikki 
Bleijerveld, Frederique van Betten en Floor van Riesen, 
twaalf en dertien jaar, behaalden afgelopen weekend 
thuis bij TV Carolus een verrassende tweede plaats in de 
landelijke competitie. 
Er was voor elk van de teamleden een medaille, cham-
pagne (alcoholvrij) en felicitaties namens de club.
De meiden van TV Carolus behaalden de meeste pun-

ten. Jammer genoeg heeft Carolus één wedstrijd moeten 
afgeven, waardoor TV Sambeek met alle wedstrijden ge-
wonnen, bovenaan staat. Kortom, de meiden hebben een 
superprestatie geleverd. n
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       gerrit
en sabientje

De Kindervakantieweek komt eraan. Hebben jullie al 
Gerrit de iJsbeer en Sabientje de Aap gezien? De mascot-
tes van de Kindervakantieweek 2010. Wij wel, ze zaten 
in een speeltuintje ergens in Brandevoort, te wachten op 
jullie. Ze haalden daar erg rare fratsen uit.
Ze zijn bijna klaar voor de vakantie; alleen nog wat va-
kantiekleren. Wij hebben uit betrouwbare bron verno-
men dat iemand nieuwe kleren voor ze aan het maken 
is. Wij zijn benieuwd hoe ze er straks uit gaan zien. Jullie 
ook? Ze verheugen zich erg op de kindervakantieweek. 
Het is nu aftellen geblazen!
 
PS. Willen jullie nog meer zien van Sabientje en Gerrit, 
kijk dan op onze site n

kinderVakantieweek BrandeVooort

Het aftellen is begonnen want over één maand is het zo-
ver. Dan gaat de Kindervakantieweek Brandevoort weer 
van start! We verklappen nog niet wat we gaan doen en 
waar, maar wel de begin- en eindtijden van iedere dag. 
Omdat we veel meer aanmeldingen hebben dan vooraf 
gedacht, hebben we het programma aan moeten passen 
aan het aantal kinderen. Dit heeft tot gevolg dat niet alle 
kinderen op dezelfde locatie kunnen zijn. Om ervoor te 
zorgen dat iedereen op tijd op de juiste locatie is, zijn de 
begin- en eindtijden aangepast. Maandag 26 juli wordt om 
9.30 uur de Kindervakantieweek geopend, dus zorg dat 
je er om 09.15 uur bent! Dan kun je afscheid nemen van 
je ouders en kennis maken met de andere kinderen en je 
groepsleiding, zodat om 9.30 uur de Kindervakantieweek 
Brandevoort echt kan beginnen.
 
Maandag: 9.30-15.30 uur (alle groepen)
Dinsdag: 9.45-14.15 uur (groep 1-2)
 9.30-15.30 uur (groep 3) 
 10.00-16.00 uur (groep 4 t/m groep 8)
 18.45-23.00 uur (groep 8)
Woensdag: 9.00-17.00 uur (alle groepen)

Donderdag: 9.45-14.00 uur (groep 1-2)
 10.00-14.30 uur (groep 3 t/m groep 8) 
 17.00-20.00 uur (midzomeravondfeest voor  
 alle kinderen en ouders)
Vrijdag: 9.30-15.30 uur (alle groepen)

Op woensdag 14 juli is er een informatieavond in 
’t BrandPunt voor de groepsleiding. Omdat we meer dan 
400 groepsleiders hebben is de groep als volgt opgesplitst:
19.30-20.15 uur groepsleiding van groep 1-2
20.30-21.15 uur groepsleiding van groep 3-4
21.30-22.15 uur groepsleiding van groep 5 t/m 8

De uitnodiging hiervoor volgt nog, maar dan kun je het 
vast noteren in je agenda. 
Heb je geen uitnodiging ontvangen voor 14 juli, maar je 
wel opgegeven als vrijwilliger? Dan word je ingedeeld als 
vrijwilliger voor de spelleiding. Je krijgt dan een mail met 
instructies én op de dag dat je komt helpen, is er voor 
aanvang van de activiteiten een briefing. Heb je je nog 
niet opgegeven en wil je alsnog je steentje bijdragen? 
Stuur dan een mailtje naar info@kvwbrandevoort.nl 

De volgende BC verschijnt pas in september dus dan kun 
je lezen en zien hoe de tweede Kindervakantieweek is 
geweest. Tot het zover is, houden we je op de hoogte via 
onze site www.kvwbrandevoort.nl n

namens k.v.w. brandevoort,
yvon cremers

info@kvwbrandevoort.nl

kindervakantieweek
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VANUiT DE PAROCHiEKERK
SiNT LUCiA, MiERLO-HOUT
voor de wijken: St. Anna, Brandevoort, Helmond 
West, Mierlo-Hout, Suytkade

Hoofdstraat 157, 5706 AL  Helmond.
J.M.M. v.d. Laar, pastoor/deken
telefoon: 52 29 30
e-mail: pastorie@st-lucia.nl
website: www.st-lucia.nl 
banknummer parochiebijdrage: 171027507.
banknummer restauratiefonds: 123872340.

spreekuur: dinsdag 9.30 uur - 10.00 uur
                donderdag 18.00 uur - 18.30 uur
                of via de e-mail: pastorie@st-lucia.nl
WEBSiTE:
Voor meer informatie over onze parochie 
en voor andere actuele berichten bezoek 
eens onze website: www.st-lucia.nl / 
www.damiaanhelmond.nl

PAROCHiEBESTUUR: H. DAMiAAN DE VEUSTER
Dhr. J. Drouen
Mevr. i. v. Hoof-Raaijmakers
Pastoor J. v.d. Laar
Dhr. M. Moons
Dhr H. Rijkers 
Dhr. G.J.C. van Stratum
Mevr. T. v.d. Westerlo-van Oorschot
Dhr. A. van de Walle

UiTNODiGiNG VORMSELVOORBEREiDiNG 
-Voor wie? Voor de jongens en meisjes van 
groep 8 en hun ouders.
-Wanneer? Donderdag 16 september 2010. 
-Waar? in de Sint Lucia kerk, Hoofdstraat 159.
-Hoe laat? 20.00 uur precies.
-Tot hoelang? 21.00 uur!
-Wat is er dan te beleven? informatie over de 
Vormselvoorbereiding.
-Wat zijn de kosten? E25,- (dit is inclusief het 
project en de vormselfoto)
-Wat moet ik meebrengen? Goede zin en E25,- 
-Wat krijg ik dan? Het Vormselproject en infor-
matiemateriaal.
-Dus….Van harte welkom, donderdag 16 sep-
tember om 20.00u in de Luciakerk, Hoofd-
straat 159, Mierlo-Hout.

BiJZONDERE DATA:
6-10 sept. Lourdesbedevaart
12 sept 10.15 uur Luciakerk Viering van Zie-
kenzondag m.m.v. de Zonnebloem
14 sept. 20.00 uur Pastorie Hoofdstraat 157 
Doopinformatie 
16 sept 20.00 uur Luciakerk Ouder en kind bij-
eenkomst over het Vormsel 

j.v.d. laar, pastoor/deken

PAROCHIENIEUWS VAN DE HEILIGE DAMIAAN DE VEUSTER

Protestantse Gemeente te helmond 

Bethlehemkerk - ‘t Trefpunt 
Sperwerstraat  2 - hoek Valkstraat, 5702 PJ  Helmond

e-mail adres: info@bethlehemkerk-helmond.nl
website: www.bethlehemkerk-helmond.nl 

Ledenadministratie: Kerkelijk Bureau:
Sperwerstraat 2, 5702 PJ  Helmond, telefoon 53 94 70

Predikant voor o.a. de wijk Brandevoort is:
momenteel een vacature, contact via 66 70 80. 

Contactpersoon voor de wijk is Mevrouw Jacqueline Noort, telefoon 66 70 80
Er is geen vast spreekuur, maar per telefoon of per e-mail is een afspraak te maken.
 
Erediensten:  iedere zondagmorgen om 10.00 uur (zie website of het kerkblad Perspektief)
Er is een oppasdienst voor kinderen van 0 tot 5 jaar, en voor de wat oudere kinderen is er een kindernevendienst.

Op de eerste en derde zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst.

Blijf in contact met uw kerk! Een geboorte wordt meestal aangekondigd met een kaartje. Wij verzoeken u ook
de kerk op de adressenlijst te plaatsen. Dan blijft de administratie compleet en kunnen wij ook in de toekomst

contact met u houden. 
Jacqueline Noort
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juBileumjaar o.B.s. BrandeVoort

Het komende schooljaar viert O.B.S. Brandevoort zijn 
tienjarig bestaan. Het schooljaar 2010/2011 zal in het 
teken staan van dit jubileum. Er zullen gedurende het 
schooljaar diverse activiteiten georganiseerd worden 
voor de leerlingen. Er wordt onder andere op 10 okto-
ber vanaf 16.00 uur een reünie georganiseerd in ’t Brand-
Punt voor alle oud-collega’s en alle oud-leerlingen die tot 

jubileum obs

concert

fietstocht

Pleintjesconcert unitas Bij Bran-
deVoortse hoeVe

Het is inmiddels een traditie dat Fanfare Unitas zijn sei-
zoen afsluit met een pleintjesconcert. Dit jaar zullen ze 
dat op 12 juli verzorgen op de Brandevoortse Hoeve. 
Om 19.30 uur zullen het muziek- en tamboerkorps aan-
treden om een gevarieerd programma te brengen. Ge-

en met groep 8 op O.B.S. Brandevoort hebben gezeten 
(houd deze datum alvast vrij). Het schooljaar zal boven-
dien worden afgesloten met een feestweek.
Meer informatie over deze reünie en de jubileumacti-
viteiten in het komende schooljaar kunt u lezen in een 
volgende editie van de Brandevoorter Courant.  n

oP ZondaG 29 auGustus orGanise-
ren we weer een GeZinsFietstocht

Ook dit jaar is deze tocht weer geschikt voor iedereen, 
jong en oud! De route heeft deze keer een lengte van 
ongeveer vijfentwintig kilometer en laat u opnieuw de 
mooie omgeving van Brandevoort zien. De fietstocht is 
kindvriendelijk, omdat grote stukken van de route rustig 
door de mooie bossen gaan. Dus ook te fietsen door de 
kinderen zelf op hun eigen fietsje. 
Op ‘moeilijke’ oversteekpunten worden de verkeers-
regelaars weer ingezet. Die zorgen dat u veilig aan de 
andere kant van de weg komt. Noteer 29 augustus dus 
alvast in uw agenda!

Het begin en eindpunt van deze route is in Brandevoort 
bij ´t BrandPunt. De vertrektijd zal tussen 12.00 en 
13.00 uur zijn. inschrijven vooraf is gewenst. De kosten 
zijn weer zo laag mogelijk gehouden, slechts E2,- per 
fiets. Zorg dat de fietsbanden weer opgepompt zijn! in-
schrijven: Via www.brandevoort.nu kunt u het inschrijf-
formulier vinden. Ook via martens@brandevoort.nu 
kunt u inschrijven onder vermelding van naam, aantal 
fietsen en telefoonnummer. Graag dan gepaste betaling 
in envelopje via Wedelsvoort 6. Op zaterdagmorgen 
28 augustus van 10.00 tot 12.00 uur kunt u zich nog 
als laatste mogelijkheid inschrijven bij de organisatie van 
deze fietstocht op Wedelsvoort 6 in Brandevoort. Ge-
lieve zoveel mogelijk het inschrijfgeld gepast te betalen.
Tot ziens op dit sportieve evenement! n

henny martens en carel kortekaas
martens@brandevoort.nu

www.fietstocht.brandevoort.nu

zamenlijk zullen ze de marsen Punjaub‚ en wel Thuis ten 
gehore brengen. Het tamboerkorps onder leiding van 
Jan van der Sommen zal een aantal nummers ten ge-
hore brengen. Het muziekkorps onder leiding van Johan 
Smeulders speelt ondermeer Make my day, Langstumpf 
Samba‚ caribbean Moods, elvis Selection, Don’t cry for Me 
argentina‚ en copacabana. Voor meer informatie kunt u 
terecht op de website www.fanfareunitas.nl.

inlooPconcert

Op zondag 4 juli treedt KoBra op in 't BrandPunt met 
een swingend repertoire. KoBra wordt daarbij afgewis-
seld door Vocal Group D'Light Voices. 
Dirigent: Adriaan van den Heuvel, aanvang 14.30 uur, toe-
gang vrij. n
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centrum Voor jeuGd en GeZin 

WAT iS DE TAAK VAN HET CENTRUM VOOR JEUGD 
EN GEZiN? 
Demissionair minister Rouwvoet (Jeugd en Gezin) heeft 
enige tijd geleden besloten om een Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) in iedere gemeente van Nederland te installe-
ren. Hierbij wordt aan de gemeenten veel vrijheid gegeven 
met betrekking tot de invulling.
De gemeente Helmond heeft gekozen voor een centraal in-
looppunt (Leonarduskerk, Wethouder van Ebbenlaan 131), 
geopend op maandag van 12.00 - 20.00 uur en op dinsdag 
tot en met vrijdag van 9.00 - 17.30 uur. Verder komen er 
naast dit centrale punt nog drie andere inlooppunten, onder 
andere een in Brandevoort. Dit is gevestigd in het Gezond-
heidscentrum (begane grond; locatie consultatiebureau) en 
is iedere woensdag van 09.00 - 12.00 uur geopend.

VOOR WiE iS HET CJG BEDOELD?
iedereen met vragen over opvoeden en opgroeien in de 
breedste zin van het woord (met betrekking tot personen 
van nul tot en met drieëntwintig jaar) en alles wat daarbij 
aan de orde kan komen, vindt hier een luisterend oor, en 
krijgt tips en adviezen met daarbij ook de mogelijkheid van 
doorverwijzing naar de juiste hulpverlenende instantie(s).
Het CJG is een vraagbaak voor iedereen. Hiermee wordt 
ook letterlijk iedereen bedoeld: zwangere vrouwen, kinde-
ren, jongeren, opvoeders (ook professionals) die willen pra-
ten over of met een aan hen toevertrouwd kind/kinderen. 
Zowel huisartsen, consultatiebureaus, scholen, maar ook 
andere hulpverlenende instanties, kunnen doorverwijzen 
naar het CJG.

WiE iS ER WERKZAAM BiJ HET CJG iNLOOPPUNT 
BRANDEVOORT?
Hier zult u meestal Marina Camps aantreffen. Marina wilde 
al heel vroeg graag iets betekenen voor opvoeders en/of 
kinderen die worstelen met problemen. Vandaar ook haar 
keuze voor de studie pedagogische wetenschappen aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen. Naast haar functie 
van front-office medewerkster van het CJG is Marina ook 
werkzaam als pedagoog bij het opvoedsteunpunt LEVgroep. 
Dit is een groot samenwerkingverband op maatschappelijk 
gebied in de Peel. Verder is ze ook nog werkzaam als peda-
goge bij het steunpunt voor huiselijk geweld.
Marina Camps is uiteraard heel breed geïnformeerd op het 
gebied van de sociale kaart; ze is uitstekend op de hoogte 
van allerlei vormen van hulpverlening, hulpverleners, beno-
digde adressen op allerlei maatschappelijk gebieden. Het 
CJG werkt samen met verschillende partners: het consul-
tatiebureau (Zorgboog) en de GGD. Het CJG heeft altijd 
twee personen in dienst van wie de ene persoon een peda-
gogische- en de andere een medische achtergrond heeft. Er 
is voor deze insteek gekozen om de verschillen in proble-
matiek te kunnen overbruggen.

stichting
gezondheidscentrum 

brandevoort

HOE KUNT U iN CONTACT KOMEN MET HET CJG ?
1 Via de website www.cjghelmond.nl. Hier vindt u alle be-
 nodigde informatie en ook een antwoord op veelvoor-
 komende vragen.
2 Via e-mail: info@cjghelmond.nl. Binnen vierentwintig uur 
 kunt u antwoord verwachten.
3 Via het gratis telefoonnummer 0800 556 65 55. Bereik-
 baar gedurende de openingstijden. 
4 U kunt ook altijd vrijblijvend binnenlopen.

Er is een breed aanbod aan folders van allerlei hulpverle-
nende instanties die geheel vrijblijvend kunnen worden 
meegenomen. Om de laagdrempeligheid te bevorderen 
registreert het CJG in principe niets, alleen indien er een 
vervolgafspraak wordt gemaakt. Het CJG stelt er prijs op 
te laten weten dat zij geen verantwoordelijkheden op zich 
neemt. Het is aan de cliënt(en) zelf of hij/zij de gegeven ad-
viezen wil opvolgen. 

MET WELKE PROBLEMATiEK KUNT U BiJ HET CJG 
TERECHT?
Hiervoor geven wij u enige praktijkvoorbeelden:
ALGEMEEN
1 Een ouder komt met de vraag hoeveel zakgeld gebruike-
 lijk is voor haar zoon van acht jaar.
2 Hoe lang kan een kind van acht jaar bijvoorbeeld tv kij-
 ken.
ECHTSCHEiDiNGSPROBLEMATiEK
1 Vragen van ouders/verzorgers over het gebrek aan com--
 municatie tussen partners met betrekking tot de opvoe--
 ding van de kinderen. Hoe daar het beste mee om te gaan?
2 Gedragsproblemen bij kinderen onder andere door 
 echtscheidingsproblematiek.

Het CJG streeft naar maximaal drie gesprekken per pro-
bleem. Mochten het probleem dan nog bestaan, dan wordt 
de cliënt doorverwezen naar een passende hulpverlenende 
instantie. n

md
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Leonard Claessens is geboren op 21 oktober 1962 in So-
meren-Eind. Hij is opgegroeid in een groot, echt Brabants 
gezin met twee broers en twee zussen van wie hij de op 
een na jongste is. Zijn vader was als uitvoerder in de bouw 
werkzaam en moeder zorgde voor het gezin.
Leonard doorloopt in Someren-Eind de kleuter- en lagere 
school. Daarna stroomt hij door naar de mavo en daarna 
naar de havo in Asten. 
Al op zijn achtste jaar ontdekt hij zijn passie voor tekenen. 
Een schetsboek en wat potloden waren genoeg om hem 
lekker rustig te houden. Er komen ook al snel veel leuke 
reacties uit zijn omgeving, die hij pas echt belangrijk gaat 
vinden als hij op de middelbare school zit.
Hij komt er al snel achter, zeker in die tijd, dat je van te-
kenen niet gauw je beroep zult kunnen maken en daarom 
kiest hij voor de lerarenopleiding tekenen en handvaardig-
heid in Sittard. Tekenen gaat hem uiteraard goed af maar 
het deel handvaardigheid in deze opleiding staat hem niet 
zo erg aan. Dat is de reden dat hij na het eerste jaar hier-
mee stopt en gaat werken in een grote kruidenierszaak in 
Someren-Eind. Dit soort werk bevalt hem prima en het le-
vert hem, tot 2000, een carrière op in verschillende zaken. 
in zijn laatste baan in de functie van assistent-bouwmarkt 
manager bij Gamma in Helmond. 
Hij komt tot de conclusie niet genoeg plezier meer te 
hebben in dit soort werk, zeker niet genoeg om ook an-
deren te motiveren. Daarom besluit hij in dat jaar te gaan 
voor een kantoorbaan waarna hij uiteindelijk, eind 2004, 
belandt bij Handycare, een internationaal bedrijf in ver-

voersmiddelen voor gehandicapten, gevestigd in Helmond. 
Hier heeft hij het erg naar zijn zin met werk dat bestaat uit 
contacten met nationale en internationale klanten. 
Ondertussen tekent hij in zijn vrije tijd lustig door, wat 
door de jaren heen vaak resulteert in opdrachten van een 
groot aantal verschillende opdrachtgevers. Hij hoeft ech-
ter nooit moeite te doen om hierin werk te krijgen, want 
hij wordt hiervoor vrijwel altijd gevraagd.
in september 2009 komt PSV met de vraag of hij voor het 
Phoxy kindertijdschrift op de achterkant een tweemaan-
delijkse strip zou willen verzorgen. Phoxy is de mascotte 
van voetbalclub PSV en onder dezelfde naam geeft PSV dit 
kindertijdschrift uit. 
Leonard realiseert zich dat dit toch om een oplage gaat 
van 24.000 stuks per twee maanden en daarom lijkt het 
hem een goed idee een website te laten maken met zijn 
gegevens als striptekenaar. Onder zijn Phoxy-strip staat dan 
ook altijd zijn website: www.claescartoons.nl genoemd. 
Buiten dit werk heeft Leonard ook heel veel cartoons 
gemaakt voor een groot aantal opdrachtgevers, onder an-
dere voor een handbalvereniging in Someren (totaal 116 
cartoons), het blad Mentaal van GGZ Noord- en Midden 
Limburg en voor het werkboek bouwmarktmedewerkers 
van Gamma. Vooral op deze laatste opdracht is hij heel 
trots. Verder heeft hij het embleem gemaakt voor de car-
navalsvereniging van Lierop. En, last but not least, meer-
dere cartoons voor het kwartaalblad van de organisatie 
Vrouwen in de VVD.
in 2005 leert Leonard zijn vriendin Diana kennen tijdens 
het stappen in Tilburg. Het klikt meteen tussen de twee en 
ze krijgen een relatie. Tot 2008 pendelen ze heen en weer 
tussen Asten en Etten-Leur, waar Diana op dat moment 
woont. Als Diana een baan aanvaardt bij de GGZNML, lo-
catie Venray, trekt ze in bij Leonard in Asten. Dat bevalt 
haar echter niet zo goed, want ze vindt dat dit huis teveel 
Leonard ademt. Daarom besluiten ze samen te gaan zoe-
ken naar een nieuwe woning. intussen horen ze dat in Hel-
mond een mooie wijk is met de naam Brandevoort en ko-
men daarom hier eens een kijkje nemen. in een week tijd 
bezoeken ze hier drie vrijkomende huizen en het laatste 
door hen bekeken huis aan de Herenlaan heeft uiteindelijk 
hun voorkeur. Omdat dit huis nog bewoond is, trekken ze 
pas na een paar maanden in hun nieuwe woning. Omdat 
cartoontekenen zijn favoriete bezigheid is, zou Leonard 
in de toekomst graag hiervan kunnen leven. Zowel Diana 
als hij vinden Brandevoort, met name De Veste, fantastisch 
wonen en ze genieten vaak van de sprookjesachtige sfeer. 
Wat ze nog wel missen zijn bijvoorbeeld een warme bak-
ker, een slager en een groenteman. 
Na hen beiden bedankt te hebben voor de gastvrijheid, 
wensen wij hen veel gezondheid en geluk en hopen voor 
Leonard dat hij slaagt in zijn streven te kunnen leven van 
zijn cartoons. Om zijn talent te illustreren hebben wij hem 
dan ook uitgenodigd onder dit interview in plaats van de 
gebruikelijke foto, zijn eigen cartoon te plaatsen. n

md

de cartoons van leonard claessens
           een middel tot relativering
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oP schoolkamP met Basisschool de 
Vendelier 

Dag 1
Wij zijn op 15 juni met alle groepen 8 van De Vendelier 
op schoolkamp gegaan. We gingen er in zes groepjes fiet-
send naartoe. in plaats van een korte weg namen we een 
omweg. Tijdens het fietsen moesten we allerlei opdrach-
ten doen. Als je een opdracht goed had uitgevoerd, kreeg 
je een aanwijzing.
Na een lange tocht van 40 kilometer kwamen we ein-
delijk aan op onze bestemming: “Kampeerboerderij Het 
Uilenest.” Eerst moesten de kinderen die in een tent 
sliepen hun spullen pakken en de tent opzetten. Even 
later gingen we een bosspel spelen. De ene helft ging 
levend stratego spelen en de andere helft ging het dou-
anespel doen. Toen liepen we terug naar de kamplocatie 
en gingen we eten. We aten overheerlijke pasta. Na het 
eten gingen we Masterclasses doen. We konden boeren 
voetgolf, kolonisten van catan of peanutbal doen. Daarna 
gingen we terug en hadden we even vrije tijd. Midden in 
de nacht gingen we naar de bossen om een geestentocht 
te doen. Dan moest je een leraar bevrijden van de gees-
ten. Uiteindelijk gingen we moe, maar voldaan naar bed.

lars vrenken en dani deelen
groep 8c

Dag 2 
We begonnen de ochtend met een uitgebreid ontbijt. We 
moesten goed eten, want die dag stond ons een uitge-
breid programma te wachten. We hadden een sportoch-
tend en een sportmiddag met allerlei leuke spellen zoals 
Kast en Lintje en Watertrefbal. ‘s Nachts zouden we een 
spooktocht houden. De meesten hadden hier erg naar 
uitgekeken. 
Je moest een route lopen, en je had lichtkristallen. Als je 
door iemand werd gepakt moest je een kristal inleveren. 
Het was spannend! Je moest goed opletten of je iemand 
zag of werd achtervolgd. Als je iets dacht te zien of ho-
ren moest je steeds in sloten springen of op de grond 
gaan liggen. Je werd er wel een beetje paranoia van, want 
iedereen kon erbij horen. Een voetganger, fietser, een 
brommer of een auto. 
Je kon bijna niks zien. Elk groepje mocht maar 2 zaklam-
pen hebben, die je alleen in noodgevallen mocht gebrui-
ken. Anders wisten de controleurs namelijk meteen waar 
we waren. Een keer was er een lang pad, en daarover 
kwamen mensen aangelopen. Het duurde heel lang, want 
ze liepen steeds op en neer. We hebben toen een half 
uur in de heide gelegen. Toen ze eindelijk voorbij waren, 
gingen we heel hard rennen, want ze kwamen ons ach-

terna. Later, toen we terug kwamen wilden de meesten 
snel naar bed, maar eerst kregen we nog iets te eten 
en wachtten we op de controleurs. Dit bleken verklede 
en geschminkte ouders te zijn. Om half drie gingen we 
eindelijk slapen.

rutger van den heuvel en rick klöpping
groep 8c

Dag 3
Donderdagochtend werden we heel vroeg wakker ge-
maakt met superharde muziek. Het lied wakker worden 
van Jovink, knalde uit de speakers! Na het ontbijt gingen 
we met de fiets naar de Tongelreep. Hier was het super-
leuk, want er waren veel glijbanen en bubbelbaden! Die 
avond hadden we drie verschillende dingen gedaan. We 
hadden eerst de bonte avond. Dat was erg leuk, want er 
waren verschillende optredens. Een paar meiden hadden 
een stoere freestyle dans op Broodje Bakpao, enkele jon-
gens deden De drie biggetjes van K3 en ook waren er to-
neelstukjes. Alle optredens waren erg leuk. Toen we klaar 
waren met de optredens gingen we naar buiten voor het 
kampvuur. Het was ontzettend warm, maar wel erg gaaf. 
Toen het vuur uit was gingen we weer naar binnen en 
hadden we disco met veel leuke liedjes. Er werd veel 
gedanst en we hadden ook nog een dansbattle gedaan, 
waarbij de meisjes het tegen de jongens opnamen. Na-
tuurlijk hadden de meisjes gewonnen! Het was een leuke 
dag en we lagen er weer laat in.

amber van de laar
groep 8c

Dag 4 
Op vrijdag 18 juni zijn we weer naar huis gegaan. Om 
8.00 uurwerden we wakker gemaakt met prullenbakdek-
sels. -Grrrrrrr- en moesten we binnen een half uur onze 
spullen ingepakt hebben, omdat de vrachtwagen toen 
vertrok.
Daarna zijn we weer naar school gefietst, want daar 
wachtten onze ouders ons op. Toen we thuis kwamen 
zijn we lekker onder de douche gegaan en hebben we tv 
gekeken. Wat je nu gelezen hebt moet je zeker ook een 
keer meemaken!!! Het was SUPER! n

indra hokke en fleur van de meulenhof
groep 8c

           het woord is aan
de reporters van de vendelier

Parkstraat 9b  -  5671 GD Nuenen  -  T: 040 2831412

www.crooijmansmannenmode.nl

Vanguard  ✷  State of Art  ✷  Gaastra  ✷  Mc Gregor  ✷  Riverwoods  ✷  Stones

Tenson  ✷  Olymp  ✷  Ledûb  ✷  Brax  ✷  M.e.n.s.  ✷  Falke  ✷  Schiesser

Mooie mannenmodezaak
in mooi  Nuenen

Adesso Fotografie
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nieuwbouwnieuw semi-Permanent GeBouw 
Voor korein en montessori

Vanwege capaciteitsproblemen komt er een nieuw tijde-
lijk gebouw voor de montessorischool en de kinderop-
vang Korein Kinderplein. Tevens krijgen zij een nieuwe 
naam: Mondomijn, wat staat voor mijn eigen plek op de 
wereld en is afgeleid van het italiaans. 
Momenteel bevinden zich aan de Vaartsestraat 3 in onze 
wijk de drie tijdelijke gebouwen die in gebruik zijn door 
OBS Brandevoort, Spring Kinderopvang, de montessori-
school en Korein Kinderplein. Onlangs heeft de gemeen-
te goedkeuring gegeven voor een nieuw gebouw aan de 
Laan door de Veste. Dit is naast het huidige gebouw. 
Vanaf 6 september zullen de kinderen van de montesso-
rischool en Korein Kinderplein naar het nieuwe gebouw 
gaan. Het oude gebouw zal in gebruik worden genomen 
door de OBS. Voor en tussen de gebouwen door bevin-
den zich dan alleen nog fietspaden, waardoor er een op-
timale veiligheid is voor de fietsende kinderen. De auto’s 
kunnen achter de gebouwen komen en daar parkeren. 
Het nieuwe gebouw wordt verdeeld in verschillende 
blokken, gesplitst naar leeftijd. Er komen verschillende 
ruimtes waaronder een speelhal voor onder andere dra-

ma en theater, een rustig-werken-ruimte, een atelier, een 
actief-werken-ruimte, groepsruimtes en een uitgebreide 
keuken waarin kinderen leren over alles wat te maken 
heeft met voedsel en koken. in samenwerking met on-
dernemers zal er een touch screen wand geplaatst wor-
den die tal van leermogelijkheden biedt en lichaamsbe-
weging stimuleert. Op deze wand kunnen de kinderen 
digitaal schilderen, reken- en taalspellen uitvoeren en 
presentaties en spreekbeurten toelichten. De organisa-
tie is onlangs ingeloot bij een landelijk innovatietraject, 
waardoor zij een subsidie ontvangen en dit nieuwe on-
derwijsconcept nog beter kunnen uitwerken. De plan-
ning is dat Mondomijn over drie jaar verhuist naar een 
permanent gebouw. 
Eind september, begin oktober zal er een open dag zijn 
bij Mondomijn, waar u vrijblijvend een kijkje kunt nemen 
in het nieuwe gebouw. indien u meer informatie wenst 
over Korein Kinderplein of de montessorischool verwij-
zen wij u naar www.montessorikindcentrum.nl n

is

balletgroep bloesem
doe je met ons mee?

We hebben weer plaats voor nieuwe ballerina’s! Kun jij 
ook niet stilzitten op muziek? Draai jij regelmatig pirou-
ettes? Wil je graag op een podium dansen voor publiek? 
Dat kan bij balletgroep Bloesem.
Balletgroep Bloesem laat de kinderen al vanaf vijf jaar 
op een speelse wijze kennis maken met dans, beweging 
en muziek, met aandacht voor fantasie en creativiteit. 
De basisoefeningen worden steeds gevarieerder, ook in 
vorm van danscombinaties en choreografie. Met de leef-
tijdsgroepen neemt de moeilijkheidsgraad toe. Er blijft 
natuurlijk altijd ruimte voor spel en improvisatie. 
Wat je hebt geleerd kun je laten zien tijdens de grote 
uitvoering die we in 2011 weer hebben. 
Heb je interesse en ben je heel erg nieuwsgierig… en wil 
je je inschrijven? Doe dit dan vóór 15 juli. Wij dansen in 
balletzaal van sporthal De Weijer in Mierlo op dinsdag- 

en donderdagmiddag. De lessen starten weer in septem-
ber. Bel voor informatie met Anny Liebreks: 66 23 51. n

foto’s Myron Blommers
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juBileum Voor medewerkster sPrinG 
denny Vermeulen

Een trouwe vijfentwintig jaar in dienst van kinderopvang 
Spring en er nog zeker geen genoeg van! Tijd voor een 
interview om terug te kijken op vijfentwintig werkjaren bij 
de kinderopvang. 
Na een stage bij Kinderdagverblijf Helmond in de binnen-
stad en het behalen van haar diploma aan het MBO rich-
ting inrichtingswerk, werd mevrouw Vermeulen benaderd 
voor een functie bij het kinderdagverblijf Helmond. Op 1 
juli 1985 startte zij als leidster op het enige gesubsidieerde 
kinderdagverblijf in Helmond. in deze tijd werd er voorna-
melijk gebruik gemaakt van het dagverblijf door kinderen 
van alleenstaande, allochtone of studerende ouders. De 
baby’s en kinderen werden toen ook al opgesplitst in drie 
groepen (leeftijden nul tot anderhalf, een tot drie en drie 
tot vier jaar). De buitenschoolse opvang kwam later. 
in deze periode woonde mevrouw Vermeulen, geboren te 
Deurne, nog in de Helmondse wijk Brouwhuis. Ze werkte 
lange tijd op de locatie Molenstraat en maakte een grote 
ontwikkeling van de opvang mee. Kinderdagverblijf Hel-
mond werd uitgebreid en werd later SKOH, daarna Spring. 
Mevrouw Vermeulen begon als leidster en volgde af en toe 
een cursus om wat bij te leren. Tegenwoordig is ze peda-
gogisch medewerkster, met verplichte cursussen en werk-
zaamheden. Deze functiebenaming benadrukt dat ze zeker 
geen gewone leidster is die de kinderen bezig houdt. Er 
worden activiteiten georganiseerd en er zijn nauwe con-
tacten met ouder en kind, waardoor het kind zich veilig 
voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. 
Zo’n vijf jaar geleden verhuisde mevrouw Vermeulen naar 
Brandevoort. Op dat zelfde tijdstip kwam er een kleine 
reorganisatie van de kinderopvangorganisatie om de leef-
tijden van de leidsters beter op elkaar af te stemmen. Voor 
mevrouw Vermeulen de mogelijkheid om naast wonen in 

Brandevoort er ook te gaan werken. Een leuke uitdaging, 
met nieuwe collega’s en een nieuw gebouw. Leuke gezel-
lige ruimtes waarin de leidsters altijd dicht bij de kinderen 
zijn. Het enige minder leuke aan haar baan dat mevrouw 
Vermeulen kan benoemen is het afscheid van collega-leid-
sters. Na vijfentwintig jaar dienst heeft ze dat natuurlijk 
wel eens mee gemaakt. Verder zijn er vooral veel positieve 
punten en ontwikkelingen. Haar levenservaring als moe-
der en leidster ervaart ze als een groot voordeel in haar 
werk, ondanks dat een moederrol niet te vergelijken is 
met een leidsterrol. Mevrouw Vermeulen vindt haar werk 
nog steeds ontzettend leuk. Baby’s blijven wondertjes en 
ze is er van overtuigd dat een kinderdagverblijf een toe-
gevoegde waarde kan hebben voor de ontwikkeling van 
een kind. n

is
 

computerclub

jubileum

NiEUWE CURSUSSEN iN SEPTEMBER

Na de zomervakantie, in de loop van september, zal de 
Computerclub Brandevoort met nieuwe cursussen star-
ten in wijkhuis ´t BrandPunt. Het voornemen is om bij 
voldoende belangstelling een cursus MS Word, Excel of 
PowerPoint aan te bieden.
Het programma Word is een veel gebruikt tekstverwer-
kingsprogramma, met Excel kunt u eenvoudig tabellen 
opstellen en berekeningen laten uitvoeren en Power-
Point wordt veelvuldig gebruikt bij het geven van presen-
taties. Alle drie maken ze onderdeel uit van het pakket 
MS Office. 
Omdat wij voor het voorbereiden natuurlijk afhankelijk 
zijn van het aantal deelnemers, vragen wij u nu al uw inte-

resse per e-mail aan ons kenbaar te maken. Geeft u daar-
bij ook aan naar welke van de genoemde programma´s 
(Word, Excel of PowerPoint) uw voorkeur uitgaat. Wij 
zullen u dan per e-mail op de hoogte houden van de 
cursusdata en nodigen u begin september uit om u in te 
schrijven.
indien u interesse heeft in andersoortige cursussen of 
met andere vragen zit die betrekking hebben op het ge-
bruik van uw computer, dan kunt u via onderstaand e-
mailadres contact met ons opnemen. n

computerclub brandevoort
computerclub@onsbrabantnet.nl
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ht’35 circusdaG Zeer GeslaaGd

De basis voor de geslaagde jubileumactiviteit werd gelegd 
op vrijdagavond. Trainsters, hulpouders, activiteitencommis-
sie en bestuur kregen eerst instructie voor diverse circus-
technieken en de gang van zaken. Daarna mochten ze zelf 
alles uitproberen: hilarisch natuurlijk!
Op zaterdagochtend werd in alle vroegte sporthal De 
Braak omgebouwd tot circusoefenterrein. De kinderen 
kregen bij binnenkomst te horen in welke oefengroep ze 
waren ingedeeld voor de ochtend. Die groep werkte met 
hun begeleid(st)er in circuitvorm alle oefenstations af: bal-
lopen, jongleren met diverse attributen, acrobatiek, touwtje 
springen met verschillende touwen, fietsen op een eenwie-
ler/minifietsje, trapeze, koorddansen, ladder klimmen en 
diabolo.
Na een welverdiende pauze, waarin de nodige energie en 
vitaminen naar binnen werden gewerkt, gingen de aller-
kleinsten samen een drakenact oefenen. De andere deelne-
mers mochten kiezen welke van de ‘s morgens geoefende 
techniek ze ‘s middags in de voorstelling wilden laten zien. 
Met die nieuwe groep werd een act ingestudeerd, compleet 
met opkomst en buiging. En alle kinderen mochten zich ver-
kleden en laten schminken.
Om 14.00 uur was het zover. De tribune was goed gevuld! 
Samen met circusdocent Bas opende Nadine Peeters, kleu-
terdirecteur van het HT’35-circus, de voorstelling. Deze 
kleine, dappere dame heette iedereen welkom en som-
meerde het publiek alvast een keer te klappen: Tadaaaaaa!
Alle acts volgden vlot achter elkaar, de ene nog spannender/
moeilijker/grappiger dan de andere, waarvoor dan ook flink 

werd geapplaudisseerd! Het geheel werd door de directeur 
voortreffelijk aan elkaar gepraat. En zelfs de tussenstand 
Nederland-Japan werd gemeld. Compleet met muziek en 
geluidseffecten werden alle bovengenoemde disciplines, 
plus een goochel- en clownsact, gedemonstreerd. Na een 
uur was de show teneinde en werden enkele prijswinnaars 
van de kleurplatenwedstrijd nog even in het zonnetje gezet. 
Moe en voldaan gingen alle jeugdleden daarna naar huis. En 
ook de aanwezige volwassenen trouwens, want iedereen 
heeft genoten!
Een speciaal woord van dank voor alle vrijwilligers die aan 
deze fantastische jubileumactiviteit hun steentje hebben bij-
gedragen! Op de website: www.ht35.nl kunt u kijken naar 
een foto-impressie van deze dag. n

turnvereniging

muziek ksh Phileutonia orGaniseert mu-
Zieklessen Voor kinderen uit GroeP 
4 en 5

in september 2010 start de Koninklijke Stadsharmo-
nie Phileutonia een AMV-cursus speciaal voor kinderen 
uit groep 4 en 5! AMV staat voor Algemene Muzikale 
Vorming. De cursus is een geweldige manier om ken-
nis te maken met muziek, maar ook met verschillende 
muziekinstrumenten. Op de cursus leren kinderen noten 
lezen en blokfluit spelen, maar vooral hoe leuk het is 
om samen muziek te maken. Phileutonia zorgt voor een 
leenblokfluit en een lesboek. De cursus wordt afgesloten 
met een gezamenlijk optreden met het pieporkest van 
KSH Phileutonia.
Natuurlijk hoopt men bij Phileutonia dat de kinderen 
na deze cursus op muziekles komen bij de harmonie en 
daarna ook in een van de orkesten van de vereniging 
willen meespelen.
inschrijven is mogelijk in het Phileutonia-verenigingsge-
bouw aan de Kanaaldijk NW 27b (54 99 61). Sjef War-

merdam en Joke van Sas kunnen alle informatie over de 
AMV-cursus geven. inschrijven kan tot 4 juli. n
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Reis Rond de weReld op basisschool 
de VendelieR

Op basisschool De Vendelier is de afgelopen weken hard 
gewerkt rondom het thema ‘reis rond de wereld’. In alle 
groepen van de twee locaties is veel ontdekt en geleerd 
over allerlei landen in de wereld. Overal in school waren 
kinderen actief bezig: van bijvoorbeeld spel in een oud-
Hollandse gebakkraam bij de kleuters tot samenwerkend 
leren in de vorm van een werkstuk of presentatie door 
oudere kinderen. 

EEn VErslagjE Van KIm HEnDrIKs uIt grOEp 6a:
Wij gingen eerst met alle kinderen van de school naar 
de kinderen van groep 3a kijken, die voor de hele school 
een fantastische wereldshow hadden voorbereid. Daarna 
moesten we een souvenir meenemen, waar we over ver-
telden in de kring. 
toen kwam mijn oom, oom Eric, in de klas vertellen over 
zijn reis naar Burkina Faso in afrika. En de tante van de 
moeder van niels, tante jeanette, kwam vertellen over 
haar leven in pakistan, waar ze woont. We waren onder 
de indruk. Bedankt oom Eric en tante jeanette!
De juf vertelde ook over Barcelona en daarna gingen we 
in groepjes aan de slag. De jongens bouwden het stadion 
van FC Barcelona en parc guëll na, dat zie je op de foto’s. 
andere kinderen kozen een land en zochten informatie 
over dat land. We presenteerden alles tijdens een open 
avond. Ik vond het een leuk project omdat ik veel over 
landen heb geleerd. 

project de vendelier

Helaas is het thema nu voorbij, maar er staan de kinde-
ren in de laatste weken van het schooljaar nog genoeg 
andere interessante dingen te wachten… n

stRaatVoetbaltoeRnooi 2010;
Fc bRandeVooRt opnieuw kampioen

Op de velden van mifano werd van 17 tot en met 22 
mei het tweeëndertigste mierlose straatvoetbaltoernooi 
georganiseerd. FC Brandevoort was wederom van de 
partij.
De voorronden verliepen voorspoedig, zodat op zater-
dag 22 mei de finale gespeeld werd tegen FC neerak-
ker. Vanaf het begin werd de tegenstander onder druk 
gezet, wat resulteerde in een verdiende voorsprong. Een 
schitterend schot vanaf vijfentwintig meter van nick van 
Hoek verdween in de rechterbovenhoek: 1-0. De sup-
porters dachten dat de buit binnen was, en begonnen aan 
de eerste polonaise. maar dat viel tegen.
FC neerakker begon prima te voetballen en maakte 
twee doelpunten: 1-2. Vijf minuten voor tijd bracht Edwin 
van den Heuvel de eindstand op het bord: 2-2. penalty’s 
moesten de beslissing brengen.
De laatste penalty van FC neerakker kwam via de bin-
nenkant van de paal weer het veld in. Daarna maakte 
Edwin van de Vorst het karwei koelbloedig af, en ging de 

straatvoetbal

Cup met de grote oren voor de vierde keer op rij naar 
de FC Brandevoort. Daarmee leverde het team, onder 
leiding van Hans Hertogs en Erik van den Heuvel een 
unieke prestatie. Edwin van de Vorst werd tevens topsco-
rer van het toernooi met negen doelpunten. n

jan roefs
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even de wijk uit
Kasteelbelevenissen, ZomeractiVitei-
ten Voor jonG en oud

Naar een groot kasteel? Avonturen beleven? Verkleden 
in middeleeuwse kleding? Ridderhelmen en prinsessen-
hoeden maken? Wapenschilden beschilderen? Speuren in 
oude kelders? Beleef het tijdens Kasteelbelevenissen van 3 
juli tot en met 5 september in en rond het kasteel. 
Wil je als echte kasteelbewoner door het kasteel lopen? 
Dat kan! Je wordt omgetoverd tot jonkvrouw, ridder, prin-
ses of schildknaap. Je krijgt een rondleiding en je bezoekt 
de oude ridderzaal en de spannende kelder. Je komt van 
alles te weten over de geschiedenis van het kasteel en zijn 
bewoners.
Maak in de kelders van het kasteel een spannende speur-
tocht. Onderweg mag je kisten openmaken, op deuren 
kloppen, luisteren naar verhalen, kijken in de magische bol 
en schieten met het kruisboogspel. Op het binnenplein 
kun je middeleeuwse spelletjes doen en je kunt je ook nog 
laten schminken. 
Maak in een spannende gang in de kelders je eigen ridder-
helm of prinsessenhoed. Zet hem daarna op en verander 
in een mooie prinses of stoere ridder. En met een door 
jou beschilderd wapenschild erbij ben je helemaal in stijl!
Op de zolder van het kasteel is iets vreemds gaande. Ben 
jij een echte waaghals en durf je een kijkje te nemen op 
die donkere, krakende, oude en vooral geheime zolder? 
De geheime Zolder is een spannend verhaal speciaal ge-
schreven door kinderboekenschrijver Jacques Vriens voor 
kinderen van 6 tot en met 12 jaar. 
Wil je van alles te weten komen over Sesamstraat en zijn 
beroemde bewoners? Ga dan ook naar de andere loca-
tie van het museum. Want daar is de tentoonstelling Se-
samstraat - Schuif gezellig aan te zien. in de tentoonstelling 
mag je een heleboel doen: ieniemienie aankleden, zitten in 
de auto van Tommie, klimmen op de toren van buurman 
Baasje en computerspelletjes spelen. En natuurlijk ont-
breekt ieniemienies knutselclub niet.
Tijdens Kasteelbelevenissen zijn er gratis rondleidingen 
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door het kasteel en de tentoonstellingen. Deze zijn spe-
ciaal voor individuele bezoekers. Meer informatie op: 
www.kasteelbelevenissen.nl of op www.gemeentemuse-
umhelmond.nl. n

kasteeltuinconcerten 2010 in aan-
tocht!

Stichting Stadspromotie Helmond organiseert in juli en 
augustus de tiende editie van de jaarlijkse Kasteeltuincon-
certen. Het recept is vertrouwd: op de vrijdagavonden van 
9 juli tot en met 20 augustus treedt elke week een andere 
band op en zo komen er opnieuw verschillende muziek-
stijlen voorbij, variërend van soul tot ska en van gipsy tot 
reggae. Dit jaar staan de concerten geheel in het teken 
van Let’s Meet again. Zoals ieder jaar zijn ook dit jaar de 
concerten gratis. Per avond worden gemiddeld zo’n vijf-
duizend bezoekers verwacht.
Tijdens dit jubileumjaar blikken we terug en zullen acht 
enthousiaste bands voor de tweede keer een spetterend 
optreden verzorgen. Tijdens de openingsavond op 9 juli 
zal de Helmondse coverband Halfvol de aftrap doen. in 
de weken daarop zullen onder andere The Blues Brothers 
Tribute Band, Joe Cover Band, Poder Latino en Antwerp 
Gipsy Ska Orkestra een avondvullend programma bren-
gen. Op de zesde avond, 13 augustus, zal de Helmondse 
band 32BLUES in het voorprogramma van Mala Vita staan. 
Als afsluiter van deze tiende editie van de Kasteeltuincon-
certen, Let’s Meet again, zal de band Tribute2BobMarley op 
het podium staan. 
Elke vrijdagavond ondergaat de kasteeltuin een gedaante-
verandering. Het terrein wordt feestelijk ingericht met pa-
rasols, zitgelegenheden en statafels, toiletvoorzieningen en 
diverse horecapunten. Tevens wordt er voor het podium 
weer een dansvloer geplaatst. Volgens traditie begint de 
muziek om 20.30 uur en eindigen de avonden om 23.00 
uur. De horeca is geopend van 19.30 tot 23.30 uur. Kinde-
ren die de lege bekers helpen verzamelen, krijgen ook dit 
jaar weer een leuke attentie. n
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2010
brandevoor ter

BrandeVoorterdaG 2010: een waar-
diG Feest in een traditierijke wijk

Met moeite prikte de zon een gat in het wolkendek; de 
lustrumeditie van de Brandevoorterdag startte aarze-
lend op, maar niet veel later bruiste het van het leven in 
de straten van De Veste. Uit de hele regio, en zelfs van 
ver daarbuiten, kwamen de mensen op de festiviteiten af. 
“ik was met mijn man in een hotel in Mierlo en men gaf 
toen aan dat er bij de buren de Brandevoorterdag aan 
de gang was. Dat was dus wel een verrassing! Wij vielen 
met onze neus in de boter en dat nog wel in een wijk die 
zo mooi gebouwd is.” Veel bezoekers van buiten de wijk 
waren blij verrast met het aanbod, de feestelijke muziek 
en de versierde kramen. Onder de Markthal verzorgden 
verschillende dansgroepen hun swingende optredens, de 
helikopter vloog af en aan, en er was voldoende te eten 
en te drinken. De jeugd had een eigen plein en vermaakte 
zich daar prima. De kermis was uitgebreider dan voor-
heen. Zoals altijd was ook de brandweer weer present 
voor uitgebreide demonstraties.

De diverse muziekgroepen, waaronder onze eigen Bran-
deleros, zorgden voor een feestelijk tintje. De wijkbewo-
ners hadden in het extra nummer van de Brandevoorter 
Courant kunnen lezen dat de uitgebreide aankleding van 
het centrum van de wijk dit jaar mede te danken was aan 
het lustrum van de BC. En ook deze keer presenteerden 
wij ons met een kraam. De extra Brandevoorterdage-
ditie vond gretig aftrek bij de vele bezoekers die elders 
wonen. De BC-rekenmachientjes, BC-memoblokjes en 
onze eigen Nee-Nee-Wel de BC-stickers werden ook 
graag meegenomen door nieuwe buurtgenoten. Helaas 
konden we geen enthousiaste nieuwe vrijwilligers wer-
ven om ons team te komen versterken als tekenaar, fil-
mer of redacteur. Maar aanmelden kan nog steeds via 
info@brandevoortercourant.nl.
Meer dan voorgaande keren had de organisatie het
braderiegedeelte gestroomlijnd. De hele dag liepen de 
hoofdorganisatoren Patrick Dooms, Jan Drouen, Jan 

   dag
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Roefs, ingrid Tielemans, Edwin Janssen, Roelof Jan Bouw-
knegt en Jan Sprengers (helaas was Ton van Santen ge-
veld door griep en Martien Bogers had andere verplich-
tingen) druk heen en weer om de laatste eindjes goed 
aan elkaar te knopen. Samen met heel veel vrijwilligers 
liep het lustrumfeest gesmeerd. Hoewel de commerci-
ele invloed groter was dan de authentieke, ambachte-
lijke demonstraties van weleer, was de sfeer gemoedelijk, 
Brabants en Brandevoorts. Door de andere indeling, de 
concentratie van activiteiten op enkele plekken, was de 
overzichtelijkheid groot. Bezoekers uitten zich lovend 
over de gang van zaken. Het jeugdplein, de agrarische 
hoek, de ambachtelijke handwerkhoek en vele andere 
aandachtstrekkers leken op verschillende moment ook 
juist hun eigen publiek aan te spreken. Dus alle compli-
menten voor deze professionele aanpak.
Volgens de organisatie kwamen er ongeveer 12500 men-
sen op deze Brandevoorterdag af. Dat waren er aanzien-

lijk minder dan de voorgaande keer. De waarschijnlijkste 
reden is wellicht dat het weer niet wilde meewerken, in 
tegenstelling tot twee jaar geleden. Een van de onderde-
len van de Brandevoorterdag was de competitie tussen 
de standwerkers op de verschillende pleinen. Het was 
een wedstrijd tussen de beste verkopers.

de winnaars waren:
1. Rob Dirkzwager met een stofzuigborstel;
2. Jelle Waaijer met coffeepads;
3. Henk Groot met een kaasmes.
Kortom: het was een geslaagde dag en we kijken al uit 
naar de volgende editie in 2012. Misschien is het een idee 
deze dag elk jaar te organiseren? n

GP/cB

Filmbeelden zijn te vinden op hart voor helmond
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Eindelijk lijkt de zomer te zijn begonnen. Dus wat is 
er lekkerder dan buiten te lunchen? Wijntje erbij, mis-
schien nog een stokbroodje en het eigen gazon wordt 
vakantiebestemming.

Heeft u een lekker recept dat u met de wijk wilt delen? 
Stuur het in via de knop reageren, vragen of inzendingen 
op onze website. Daaronder vindt u de knop recept. 

maaltijdsalade met snijBonen

iNGREDiëNTEN

300 gram aardappelen
200 gram snijbonen
4 eieren
½ bakje kastanjechampignons
200 gram kipfilet
100 gram cherrytomaatjes
olijfolie
citroensap
10 gram verse dragon
mayonaise
peper en zout

BEREiDiNGSWiJZE

Kook de aardappelen in de schil gaar. Haal de bonen 
af en snijd ze zo dun mogelijk. Kook ze gaar in water 
met zout. Kook de eieren in 6 minuten niet al te hard 
en laat ze schrikken. Bak de champignons even aan in 
olijfolie met peper en zout. Houd kleine champignons 
heel; halveer de grote. Bak de in stukjes gesneden kip 
met peper en zout. Snijd de tomaatjes in tweeën. Haal 
de schil van de gare aardappels en snijd ze in blokjes. 
Spoel de gare snijbonen af met koud water. Doe alle in-
grediënten bij elkaar in een schaal. Maak de dressing van 
de zeer fijn gehakte dragon, 3 à 4 eetlepels mayonaise, 
4 eetlepels citroensap en peper en zout. Meng de dres-
sing goed door de salade. Garneer met de gehalveerde 
eieren.
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a We hebben weer een leuke actuele kleurplaat gevon-

den voor jullie en wij hopen dat jullie er weer iets 

moois van maken. Dus leef je uit en lever hem in op: 

Biezenlaan 18 vóór 5 september 2010. 

voornaam:................................................

achternaam:............................................

adres:.........................................................

postcode:.................................................

leeftijd:.............jaar,  jongen/meisje

ook te downloaden via  www.brandevoortercourant.nl
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Dit zijn de uitslagen van de kleur-

wedstrijd waar jullie weer enorm je 
best op hebben gedaan. De win-

naars van de prijzen zijn:
 

1. Lavinia Ubaghs 8 jaar 
2. Fleur Havelaar 10 jaar
3. Tom Plinck 3 jaar
 

De prijzen worden naar jullie 
huisadres opgestuurd. Je hoeft dus 

niet de deur uit voor je prijs. 

de prijzen worden aangeboden door

dorpsstraat 142 - (centrum) mierlo - tel.: (0492) 66 12 05

1
2 3
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UiTERSTE iNLEVERDATUM KOPiJ BRANDEVOORTER COURANT SEPTEMBER NUMMER

3 september

BEHEER WiJKHUiS ’T BRANDPUNT

u kunt op twee manieren een ruimte in wijkhuis ’t BrandPunt bespreken:

• e-mail: beheerder@brandpunt.info  • telefoon 43 20 13 

COMMiSSiES, VERTEGENWOORDiGERS EN HUN MAiLADRESSEN

wijkraad franklin van de laar wijkraad@brandevoort.org

’t brandpunt  fons bosman  secretaris@brandpunt.info

commissie buurtpreventie  rené deelen  preventerven@brandevoort.org

commissie 12+     sandra geleijns 12plus@brandevoort.org

stichting dickensnight brandevoort rob robben  br.secretaris@dickensnight.nl

commissie speelvoorz./groen  henk noort spelengroen@brandevoort.org

commissie webmasters herbert von reth  webmaster@brandevoort.org

brandevoort in actie maarten beks secretaris@brandevoortinactie.nl

brandevoorterdag jan drouen voorzitter@brandevoorterdag.nl

scouting brandevoort  jeroen bierens info@scoutingbrandevoort.nl

fotoclub brandevoort secretariaat fotoclub.secretariaat@brandevoort.org

startpagina brandevoort herbert von reth info@brandevoort.nu

commissie kindervakantieweek yvon cremers info@kvwbrandevoort.nl

cs de brandeliers audrey tijssen info@brandeliers.nl

bridgeclub ‘t brandpunt irma van den hurk ivdhurk@xs4all.nl

Activiteitenkalender 2010 
 
Juli 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
3 / 4 juli SBIA Kennedymars 24.00 uur ’t BrandPunt 432013 
4 juli Kobra Zang 14.30 uur ’t BrandPunt 432013 
12 juli Fanfare Unitas Concert Brand. Hoeve 19.30 uur Unitas 
26/30 juli Kindervakantie Kindervakantie 09.30 uur Y. Cremers 432013 
31 juli SBIA ’t BrandPunt gesloten 

tot 24 augustus 
 ’t BrandPunt 432013 

 
Augustus 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
29 aug Fietstochtgroep Fietstocht 12.00 uur H. Martens   
 
September 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
03 sept Brand Courant Sluiting inlevering nr 7 18.00 uur C. Brouwer  663650 
12 sept Brandeliers Zonnebrand Festival   
19 sept Golfdag Brand Golfdag De Gulbergen 12-21.00 u Golfdag 
24 sept Brand Courant Distributie nr 7 18.00 uur P. Princen 665781 

 

   Bron : Brandevoorter kalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden. 
 
 

activiteitenkalender 2010
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alarmnummer 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71

GG&Gd 58 48 88
GGd brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl  088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier patricia van dijk 0900 - 8844
stadswacht 845970
 
Gemeente stadswinkel 58 77 77
 www.helmond.nl/meldpunt
informatiecentrum brandevoort 66 78 78
wijkopzichter (dienst sob) 58 76 90
graffitimeldpunt 50 72 98

storinGen (dag en nacht) 
elektriciteit / gas 0800 - 9009
water 59 48 94

ziekenhuis elkerliek helmond 59 55 55

welZijn BrandeVoort
gezondheidscentrum brandevoort, de plaetse 98 - 5708 zj  helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
huisartsen brandevoort
spoedlijn huisarsten 50 47 04
spoed avond / weekend 0900 - 8861
  dr. kaiser en dr. veldhuizen 50 47 05
  dr. keuning en dr. smeulders 50 47 06
  fax 50 47 03
  bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak 
apotheek brandevoort 37 00 44
de zorgboog - kruiswerk, consultatiebureau, diëtiste en dagbehandeling 0900 - 899 86 36
logopedie - renate jacobs 50 47 10
verloskundigenpraktijk brandevoort 50 47 12 
podotherapie van iersel / de greef 50 47 20 
haptotherapiepraktijk brandevoort  50 47 25 
fysiotherapie de veste (ook manuele therapie) 50 47 30
orthopedagogenpraktijk brandevoort - drs. fannie heesakkers-van ansem 59 95 64 
psychologiepraktijk brandevoort - drs. k. itz-seckl 52 46 53 
maatschappelijke werk levgroep  53 91 04
  kristen bouten en nienke crijns 59 89 89

logopedie - callista lichtendahl 06 - 54 35 57 69 
verloskundigen
  “helmond” l. daamen, m. daamen - de jong, w. van  melis-van hout, l. backx 53 28 00
   margo van de bunt - le loux 66 38 99
haptotherapie - john kivits 06 - 49 22 55 50
kraamzorg homecare 0900 - 206 44 44
kraamzorg de zorgboog, telefoonnummer zorgcentrale  0900 - 899 86 36 
mee helmond - ondersteuning bij leven met een beperking 32 80 00
moeders voor moeders - sandra rondeel 51 49 11
praktijk voor adem- en ontspanningstherapie - carlijn bamberger  66 47 22
remedial teaching - susanne kuijken 33 26 83
remedial teacher - hannie verhofstad 52 79 77
tandarts - h. koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur 31 99 51
praktijk voor mondhygiëne - l. schouten 66 46 44
natuurgeneeskundig therapeute - hélène corbijn 06 - 47 66 41 94
jongerenwerker swh helmond-west & brandevoort - jochem zwerus 06-42967343
psychologen-/orthopedagogenpraktijk vidasense - woesthoeve 1 66 73 79

scholen, kinderoPVanG en Buitenschoolse oPVanG
o.b.s. brandevoort, de plaetse 150 66 78 57
                                   laan door de veste 98 66 29 62
de vendelier, schutsboom 67, stepekolk - oost 53  52 04 34
montessori kindcentrum brandevoort, vaartsestraat 3 66 28 94

kinderopvang korein, vaartsestraat 3 66 28 94
peuterspeelzaal ot & sien, moerdonksvoort 1 06 - 50 86 38 03
peuterspeelzaal jip & janneke, koolstraat 3 43 24 30
kinderopvang vestein, koolstraat 3 43 24 30
kinderopvang ’t trommeltje, iekendonksevoort 49 52 11 18
dik trom kinderopvang 0-4 jarige, moerdonksvoort 1 33 51 92
dik trom buitenschoolse opvang “de rebellenclub”, moerdonksvoort 1 33 51 92
gastouderburo spring, windmolenstraat 1 088 - 208 82 08
gastouderburo flex 06 - 24 47 71 78
crea-extra, opvang voor kinderen met een autisme spectrum stoornis 06 - 33 08 65 34
kinderopvang humanitas, gastoudercentrale 045 - 561 53 40
kinderdagverblijf villa vrolijk, geldropseweg 43 32 04 05
hoevestein kinderdagverblijf, herenlaan 200 (onderdeel openbaar kindcentrum brandevoort) 66 62 11
hoevestein buitenschoolse opvang, vaartsestraat 3 (onderdeel openbaar kindcentrum brandevoort) 06 - 15 83 13 52b
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