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Wat een week! Tijdens de opening van Camping Brandevoort
kwam de regen met bakken uit de hemel vallen. Aanvankelijk
leek het erop dat de weergoden ons de hele week slecht gezind
zouden zijn, maar wat bleek: de voorspellingen zijn niet altijd te
vertrouwen. Het was de hele week druk op de camping, behalve
de 678 deelnemers en 540 vrijwilligers waren ook Gerrit en Sabientje de hele week van de partij met een prachtig versierde
caravan op het plein.

redactie
cora brouwer, marga dobma,
kiki krabbendam-keulemans,
patricia teuns, eloy hensen,
maarten van schaik, ilse hommering,
redactie@brandevoortercourant.nl
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distributie
paul princen

Zaterdag 3 juli, 8.00 uur, de zon staat al vroeg aan de hemel en
het is warm. Meer dan twintig kinderen en enkele volwassenen
verzamelen zich bij Jaap Koetsier in Brandevoort.Vandaag gaan ze
vuilprikken voor het goede doel Duchenne Heroes. Jaap Koetsier
werkt bij de Luchtmacht en fietst dagelijks naar zijn werk. Marc
Dekkers is eigenaar van het communicatie- en organisatiebureau
Comee en mountainbiken is zijn hobby. Samen vormen ze Brandevoort4Duchenne en nemen deel aan Duchenne Heroes.

bij vragen of klachten over bezorging:
distributie@brandevoortercourant.nl
advertenties
werving / financien: paul princen
opmaak: www.spons.nu
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advertenties@brandevoortercourant.nl
vormgeving & opmaak
johan janssen
drukkerij
vangrinsven drukkers bv, venlo
oplage: 3.200 exemplaren

Voor de zesde opeenvolgende keer is op Golfclub de Gulbergen
de Golfdag Brandevoort georganiseerd. Met nagenoeg evenveel
deelnemers als vorig jaar had de organisatie weer een hele kluif
om het net zo succesvol te maken als de voorafgaande lustrumeditie. En met succes! Maar liefst achtenzestig deelnemers, verdeeld over vierendertig teams, deden mee aan het evenement en
dat was daarmee nagenoeg volgeboekt. De dag begon traditioneel
met koffie en cake in het clubhuis.
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De werkgroep publicatieborden voor de wijken Brandevoort,
Stiphout en Dierdonk van de gemeente Helmond heeft na drie
jaar eindelijk zijn beloning gekregen. Bijna de gehele afdeling Communicatie is uitgerukt om de feestelijke onthulling van het publicatiebord in Stiphout kracht bij te zetten. Dit bord staat symbool
voor de andere twee borden in Brandevoort en Dierdonk. De officiële ingebruikname geschiedt door oud-wethouder Houthooft
en wethouder Van den Heuvel op 12 juli te Stiphout.
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Scouting Brandevoort kijkt terug op een zeer bijzonder zomerkamp; de Jubileum Jamboree in Roermond. Samen met 11.000
andere scouts uit binnen- en buitenland kampeerden ze tien dagen aan de oevers van de Maas in Roermond. Het evenement was
georganiseerd door Scouting Nederland omdat deze maarliefst
honderd jaar bestaat. Vierenvijftig scouts van Scouting Brandevoort stapten in de trein om mee te doen aan dit spetterende
gebeuren.
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redactioneel
gelaafd en gelouterd

van de redactie
foto: ugur ozdemir
Gelaafd, uiteraard na deze vakantie van regen
en zonneschijn in de meest grillige vormen
die je zelf niet zou kunnen bedenken. Maar
nog veel meer na tien jaar wonen in een
wijk die zijn gelijke in Nederland nog steeds
niet kent. Heusden lijkt een beetje op onze
wijk maar de allure en de samenhang komen
daar ook niet helemaal tot hun recht zoals in
Brandevoort. Maar dat even terzijde.
De tien jaar wonen en uiteraard de start
van een nieuw woon- en werkjaar geven de
redactie het gevoel om weer eens fris en
vrolijk aan een volgende periode te beginnen.
Dat dit zal lukken is zeker: het feest in de kern
van de wijk op 10-10-10 is al bij voorbaat
geslaagd als wij lezen/horen hoeveel zuinige
duiten dit mag gaan kosten. De gemeente
en haar bouwpartners willen graag wat

investeren in dit festijn. Dus komt allemaal
tezamen en laat het een goede tienjarige
Brandevoorter traditie worden.
Gelouterd is de wijk als wij nog even terugdenken aan de indrukwekkende activiteiten
van het kindervakantiewerk in het begin
van de zomervakantie. Met weer veel meer
kinderen dan voorgaande jaren, hebben
de kinderen en leiders zich een week lang
uitbundig vermaakt. Jong en oud hadden zich
ingezet en voor een onvergetelijke week
gezorgd. Jongeren zullen de komende tijd
hoogstwaarschijnlijk weer met een grotere
betrokkenheid door de wijk lopen.
De fietstocht aan het eind van de zomervakantie onderstreept deze ontwikkelingen
nog meer als wij kijken naar de tevredenheid

van de deelnemers bij aankomst bij het
wijkhuis. Iedereen komt ondanks de aangekondigde regen en onweersperikelen droog
aan bij het wijkhuis en met een diepe indruk
van de bijzondere leefomgeving van de wijk
Brandevoort. Indrukwekkend uitgedost met
een echte Brandevoorter poncho kan dit
evenement niet meer stuk.
Dat de vakantie niet alleen de wijk heeft
geïnspireerd, maar ook de leden van de
redactie, moge erg opvallend blijken uit de
eerste column in deze courant. Voortaan
zal de courant ruimte bieden aan een eigen
column over onderwerpen die in de wijk spelen en die een kritische beschrijving mogen
ontmoeten. Houd deze column in de gaten
en reageer erop. Een prettig en werkzaam jaar
toegewenst. n
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brandevoort
10
jaar
tienjarig feest brandevoort op zondag 10-10-10
Toepasselijker kan bijna niet… In de tiende
maand van het jaar 2010 bestaat onze wijk
tien jaar. Genoeg reden voor een gratis groot
feest op zondagmiddag 10 oktober. Er is een
leuke braderie met diverse straattheateracts
en optredens van shantykoor Aan Paol 60,
salsaband Salsabor, salonorkest Die Flegel en
Brabants trots Gerard van Maasakkers. En niet
te vergeten als klapper voor de wijk: een open
podium waar de Brandevoorters hun kunsten
kunnen vertonen.
Maar ook aan de kinderen is gedacht. Zij kunnen zich laten schminken, pony rijden, zich uitleven op het springkussen en genieten van de
ballonnenclown. Zet de tiende van de tiende
dus alvast in uw agenda en nodig vrienden en
familie uit om gezellig een feestje mee te komen vieren…

Natuurlijk is het tienjarig bestaan een mooie
gelegenheid om iedereen nog eens te vertellen over Brandevoort; over de klassieke architectuur, de verscheidenheid in woningen en
de gezellige sfeer. Maar ook over het vervolg,
want we zijn pas op de helft. De komende jaren worden de plannen voor de wijkdelen Hazenwinkel, De Marke, Liverdonk en Kranenbroek gerealiseerd. De hoop is dan ook dat
veel toekomstige Brandevoorters op dit feest
afkomen en zo kennismaken met hun eventuele toekomstige leefomgeving. Misschien loopt
u uw buren van morgen wel tegen het lijf.
Het feest wordt georganiseerd door de gemeente Helmond en de projectontwikkelaars
Hurks-Adriaans, Kalliste-woCom, Compagnie
Brandevoort en Bouwfonds. De feestlocatie is
gelegen tussen de Markthal en ‘t BrandPunt.

De optredens en de braderie duren van 12.00
tot 18.00 uur. Het feest is gratis en iedereen is
van harte uitgenodigd om te komen.
Programma
12.00-18.00 uur: braderie met straattheateracts en activiteiten voor kinderen
12.00-18.00 uur: optredens, afgewisseld op de
twee podia bij de Markthal en het plein
voor het MFC
12.00-14.00 uur: open podium met diverse
optredens van wijkbewoners
14.00-15.00 uur: Gerard van Maasakkers
15.00-16.00 uur: shantykoor Aan paol 60
16.00-17.00 uur: salonorkest Die Flegel
17.00-18.00 uur: salsabigband Salsabor.
Meer informatie is te vinden op
www.helmondbrandevoort.nl n
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r.k. basisschool de vendelier tien jaar
Op woensdag 17 november 2010 viert basisschool De Vendelier officieel haar tienjarig bestaan. De school heeft tien jaar geschiedenis
geschreven en wil dit met allerlei feestelijke
activiteiten vieren in het schooljaar 20102011, zoals een feestelijke start op de eerste
schooldag van dit jubileumjaar, een dienstenveiling door leerkrachten en een reünie op
17 november. We sluiten het jubileumjaar af
met een feestweek rondom het thema circus
in juni 2011.
Op 1 augustus 2000 startte de school in een
nieuw gebouw in de nieuwste wijk van Helmond, Brandevoort. Er werd nog volop gewerkt toen 14 augustus de deuren opengingen voor vijftig kinderen en drie leerkrachten

onder leiding van de directeur.Wethouder van
onderwijs, Kees Bethlehem opende op 17 november 2000 de school officieel.
Nu, tien jaar later, zijn er inmiddels bijna 700
leerlingen en ruim vijftig leerkrachten, verdeeld over twee locaties. Basisschool De Vendelier valt onder het katholieke bestuur van
QliQprimair onderwijs (voorheen S.K.P.O.H).
Deze tien jaar zijn voorbij gevlogen!
Wij vinden het belangrijk om naar elkaar te
luisteren. Echte aandacht en respect voor elkaar. Daarnaast zijn de structuren in de organisatie helder en duidelijk beschreven voor
iedereen. Naast taal, rekenen en lezen, gaan
we met uw kind de wereld verkennen met
thema´s die aanspreken en uitdagend zijn.

Wij noemen dat ontwikkelingsgericht leren.
Wij zijn trots op wat we tot nu toe hebben
bereikt.Vol vertrouwen en met veel enthousiasme kijken we uit naar de volgende tien jaar.
Op 17 november 2010 zal op deze officiële
feestdag een reünie plaatsvinden. Wilt u op
deze dag als oud-leerling, oud-collega of als
ouder herinneringen ophalen van de afgelopen tien jaar dan bent u van harte welkom. U
kunt zich binnenkort aanmelden via onze site
www.devendelier.nl onder jubileum.
Missie
De Vendelier wil een school zijn waar kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen.
Leren en werken in een prettige sfeer. n

o.b.s. brandevoort tien jaar
Dit schooljaar bestaat O.B.S. Brandevoort tien
jaar. Naar aanleiding hiervan zal er een reünie
worden georganiseerd op 10 oktober 2010.
Wij willen al onze oud-leerlingen die we uitgezwaaid hebben toen ze onze groep 8 verlieten, en alle oud-collega’s uitnodigen voor deze
feestelijk reünie.

Aanvang: 16.00 uur; einde: 18.30 uur; plaats:
’t BrandPunt, Biezenlaan, Helmond. Bij binnenkomst worden er consumptiebonnen
verstrekt. Voor een goede organisatie is het
nodig om op de hoogte te zijn van het aantal
aanmeldingen. Wil je zo vriendelijk zijn om je
naam door te geven via de website van onze

school www.obsbrandevoort.nl. De uitnodigingen worden verstuurd naar de adressen
van de leerlingen toen ze nog in groep 8 zaten.
Mocht je intussen verhuisd zijn en geen uitnodiging hebben ontvangen, ben je uiteraard van
harte welkom en kun je jezelf aanmelden via
onze site. Hopelijk tot ziens op 10 oktober. n

feest brandevoort speciaal in de aandacht
De tiende verjaardag van de wijk - door de
gemeente en bouwers van de wijk georganiseerd - moet een groots en druk evenement
worden. Niet alleen de gemeente wil breed
uitpakken, maar ook de regionale pers (Het
Eindhovens Dagblad) zal haar beste beentje
voorzetten. Het ED stuurt een eigen reporter
een week lang de wijk in, die een modelwo-

ning in De Veste zal betrekken en na een ‘week
wonen’ zijn verslag zal doen over het leven in
Brandevoort.
Uitspraken van bewoners, bezoeken aan allerlei activiteiten en zijn eigen korte verblijf in
de wijk, zullen in een extra dikke bijlage van
deze regionale krant voor het feestweekeinde
de sfeer van het wijkfeest moeten verhogen.

Wij gaan ervan uit dat de publiciteit en de activiteiten voor de wijk een grootse menigte op
de been zal brengen en het oktoberfeest tot
een bijzondere gebeurtenis zal maken.
Succes met de organisatie en graag tot ziens
op zondag 10 oktober 2010 in De Veste, het
centrum van Brandevoort. n
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wijkhuis ‘t brandpunt

bruisend brandevoort
door: maja bunthof
pr commissie ‘t brandpunt

Het nieuwe seizoen is op 29 augustus van
start gegaan met de Gezinsfietstocht. De
organisatoren Henny Martens en Carel
Kortekaas kunnen samen met hun vrijwilligers
tevreden terugkijken op de vijfde editie van
dit evenement. Een verslag vindt u elders in
dit blad. Graag tot volgend jaar! Kijk voor
actuele informatie over de activiteiten in
’t BrandPunt op www.brandevoorteinactie.nl
en www.brandpunt.info.
16 oktober Heimatabend
Tijdens deze Heimatabend zorgen De Hosbengels uit Deurne voor een spetterend
festijn. Het wordt een ouderwets gezellige
avond!
23 en 24 oktober Dodelijke schittering
Het is weer tijd voor toneel! Ook dit jaar
bent u bij de Houtse Toneelgroep aan het
juiste adres voor een avond toneel. Zij spelen
Dodelijke schittering, een thriller over hebzucht,
macht, jaloezie en waanzin. Geschreven door
Mart Moors. Zie voor meer informatie de
aankondiging elders in dit blad.
31 oktober Halloween Brrrandevoort
Eens per jaar is het griezelen in Brandevoort,
want dan verzamelen de kinderen uit Brandevoort zich aan het begin van de avond voor de
Halloweentocht. Deze happening, waar jaarlijks tussen de 1500 en 2000 mensen uit Brandevoort en omliggende wijken aan meedoen,
wordt geheel georganiseerd door vrijwilligers.
Lees het artikel elders in dit blad en kijk op
www.halloween.brandevoort.nu.
6 en 7 november Voorstellingen
Danzz Neota
Op 6 en 7 november geeft Jazzballetvereni-

ging Danzz Neota voorstellingen in wijkhuis
‘t BrandPunt, op zaterdagavond en zondagmiddag. Het thema zal dit jaar De vier jaargetijden zijn. Danzz Neota is een vereniging die
in 1980 is opgericht en als belangrijkste doel
heeft het promoten/uitvoeren van jazzballet.
Jazzballet is een intensieve vorm van sport,
waarbij niet alleen wordt gedanst, maar ook
wordt gewerkt aan kracht, conditie, lenigheid,
lichaamsopbouw en balans. De naam Neota
betekent Bloem in de schaduw. Iedere twee
jaar wordt er een uitvoering gegeven met alle
leerlingen van de vereniging. Voor informatie:
houd www.brandevoortinactie.nl in de gaten!
Brandevoorter 2010
Weet u iemand die in aanmerking komt voor
de titel Brandevoorter 2010? Het is een
van de vele mensen die zich verdienstelijk
hebben gemaakt voor onze wijk. Deze verdiensten kunnen betrekking hebben op het
Brandevoort van voor 1999, op het huidige
Brandevoort of op beide periodes. U kunt
uw nominatie indienen via de website van
’t BrandPunt of via een formulier dat te verkrijgen is in ’t BrandPunt. Kandidaten kunnen
tot 15 november 2010 worden aangemeld.
De jury selecteert drie genomineerden, van
wie de namen zullen worden gepubliceerd.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst wordt
de Brandevoorter 2010 bekendgemaakt.
De jury bestaat uit personen van buiten de
wijk en enkele bestuursleden van de SSCC.
De voorzitter komt van buiten de wijk. De
Brandevoorter 2010 krijgt een speciaal ontworpen kunstwerkje, een oorkonde en een
persoonlijk geschenk. Daarnaast mag hij of
zij aangeven welke organisatie binnen Brandevoort een extra bedrag van e1.000,- ter
beschikking krijgt voor haar goede werk. De
overige genomineerden krijgen ook een oor-

konde en een persoonlijk geschenk en mogen ieder e500,- uitdelen binnen de Brandevoorter organisaties.
Dancing with the Stars, meld u aan!
Omdat Dancing with the Stars 2009 zo’n groot
succes was, willen Danscentrum Burning Point
en Brandevoort in Actie dit dansfestijn opnieuw organiseren. Maar dat kan niet zonder
uw hulp! Er hebben zich al enkele vrouwelijke
kandidaten aangemeld, maar nog geen heren.
Dus heren, én ook dames, grijp uw kans om
met een professionele partner de sterren van
de hemel te dansen. Bij voldoende aanmeldingen starten de trainingen eind 2010 en na
de jaarwisseling wordt er begonnen met de
optredens/wedstrijd. U kunt zich inschrijven
bij Stichting Brandevoort in Actie (06 146 001
75) of danscentrum Burning Point (06 146
001 02).
Maart 2011 Kunst in Brandevoort
Was u één van de vele bezoekers toen
’t BrandPunt op 6 en 7 februari in het teken stond van kunst? Dan kunt u zich nog
wel de keramische werken herinneren van
Peti Verbroekken, het beeldhouwwerk van
Jacqueline de Vaan, de grote schilderijen van
Gerrie-Jeanne Soethoudt en het twee- en
driedimensionale werk van Anny en Harrie
Scheepers. De commissie Kunst in Brandevoort zoekt voor het kunstenaarsweekend in
2011 nog enkele kunstenaars die een binding
hebben met Brandevoort en die graag hun
werk willen laten zien aan de buren en bekenden uit de wijk, aan vrienden en kennissen. ’t BrandPunt biedt u een mooi podium.
Bent u geïnteresseerd? Een mailtje naar pr@
brandevoort.info of bellen naar telefoonnummer 06 290 114 35 is voldoende. Inschrijven
kan tot 1 november. n
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van de wijkraad
wijkraad brandevoort
wist u dat…
• de Wijkraad Brandevoort heeft bijgedragen
aan het fietscrossevent op 2 mei? De
Wijkraad gaat ook een bijdrage leveren aan
het onderhoud van de fietscrossbaan aan
de Kaldersedijk zodat de jeugd zelf deze
baan blijvend kan onderhouden.
• de Wijkraad Brandevoort zich met uw
steun nog beter kan inzetten voor ‘wijkgericht werken’? Kijk voor meer informatie op
www.helmond.nl.
• wij op zoek zijn naar uw idee voor verbetering van onze wijk? U kunt hiervoor voortaan binnenlopen tijdens het inloopspreekuur van de Wijkraad. De eerstvolgende
inloopspreekuren zijn op: donderdag 30 september tussen 20.00 en 20.45 uur in
’t BrandPunt; donderdag 14 oktober tussen
20.00 en 20.45 uur in ’t BrandPunt.
• de Wijkraad constant op zoek is naar goede
ideeën en initiatieven voor de wijk? Heeft
u een initiatief of idee voor verbetering van
onze woon- en leefomgeving? Mail uw idee
naar: wijkraad@brandevoort.org.

• de Wijkraad onlangs haar website heeft
vernieuwd en ook online met u in contact
wil komen? Neem eens een kijkje op
www.wijkraad.brandevoort.nu.
• de Wijkraad sinds juni een nieuw bestuurslid heeft verwelkomd met aandachtsgebied
communicatie? Kijk voor de namen van het
volledige bestuur op onze site.
• de Wijkraad nog op zoek is naar een
bestuurslid met aandachtsgebied verkeer en
infrastructuur? Kijk voor meer informatie
op www.wijkraad.brandevoort.nu.
• na een langdurig traject met de gemeente
Helmond en een projectontwikkelaar,
Rabobank Helmond de bouwvergunning
heeft gekregen voor het plaatsen van een
geldautomaat? Deze geldautomaat is uiteraard vierentwintig uur per dag beschikbaar
en voorzien van camerabeveiliging. De
werkzaamheden gaan na de zomervakantie van start en zullen naar verwachting drie
maanden in beslag nemen.

• de Rabobank Helmond en de Wijkraad
Brandevoort op zoek zijn naar goede lokale
ideeën? Ideeën die het economische, sociale
en culturele leven in Helmond verbeteren
en zowel de vitaliteit als kwaliteit van de
Helmondse samenleving bevorderen. Het
Innovatie- en/of Coöperatiefonds kan een
bijdrage leveren aan de realisatie. Mooie
voorbeelden zijn het Kasteel van Sinterklaas,
Rondje Helmond, Artimond, Festival Impact,
de Literaire wandeling en het MKB Borgstellingsfonds. Belangrijk is dat het niet gaat
om sponsoring. En dat het moet gaan om
een uniek project voor Helmond. Lees meer
op www.rabobank.nl/helmond onder het
kopje Coöperatiefonds en/of Innovatiefonds. Behalve de voorwaarden leest u hier
ook de eerder goedgekeurde projecten.
• wij altijd open staan voor uw ideeën en
initiatieven om Brandevoort nog een stukje
mooier te maken? n
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kindervakantieweek
yvon cremers
foto: jan dijstelbloem
Wat een week! Tijdens de opening van Camping Brandevoort kwam de regen met bakken
uit de hemel vallen. Aanvankelijk leek het erop
dat de weergoden ons de hele week slecht
gezind zouden zijn, maar wat bleek: de voorspellingen zijn niet altijd te vertrouwen.
Het was de hele week druk op de camping,
behalve de 678 deelnemers en 540 vrijwilligers waren ook Gerrit en Sabientje de hele
week van de partij met een prachtig versierde
caravan op het plein.
De week begon met een sportieve en creatieve maandag, er werd door alle groepen
flink gedanst en geknutseld aan onder andere
prachtige zandschilderijen. Als lunch kreeg iedereen overheerlijke frietjes.
Dinsdag werden alle groepen verspreid over
verschillende locaties. De kinderen uit groep
4 tot en met groep 8 zijn de hele dag in de
bossen van Stiphout geweest. Daar werd
flink gestreden om zoveel mogelijk vlaggen te
scoren. En ook: wie maakt de mooiste tent,
levend Stratego, krattenrace, blind proeven.
De kinderen uit groep 3 gingen die dag naar
Speeltuin Helmond-West. En de jongste kinderen hebben zich prima vermaakt op de
Brandevoortse Hoeve. Ook zij konden vlaggen winnen in het maïsdoolhof, of met koekhappen van een brandweerwagen, of met de
tractorrace.
Woensdag leek het wel een complete volksverhuizing. Ruim 900 man in vijftien bussen
gingen op weg naar pretpark Irrland! Daar
hebben de kinderen genoten van water, zand,
maïs, enorme glijbanen en luchtkussens.

Donderdag zijn alle kleuters naar Speeltuin
Helmond–West gegaan en was het de beurt
aan groep 3-4 om de Brandevoortse Hoeve
onveilig te maken. De kinderen uit groep 5 tot
en met groep 8 bleven in de wijk voor een
speur- en puzzeltocht. ’s Avonds waren alle
kinderen, ouders, buurtbewoners welkom op
het MidZomerAvondfeest. Onder het genot
van een hapje en een drankje kon je luisteren
naar onze zanger Dave en verschillende spelletjes doen. De avond werd afgesloten met
een loterij met prijzen voor jong en oud. En
als hoofdprijs: de caravan van Gerrit en Sabientje! De gelukkige winnaar hield echter
meer van een tent, waardoor de caravan per
opbod is verkocht aan de familie van Houtum!
De laatste dag hebben de kinderen gekeken
en genoten van de Kindervakantieweekfilm,
een optreden van een clown, een dansdemonstratie en een optreden van De Brandeleros.
Ook werden campingstoelen gemaakt van
hout, zandkastelen gebouwd, muziekinstrumenten gemaakt. Kortom: te veel om op te
noemen. Met als klap op de vuurpijl een heerlijke lunch voor alle kinderen en vrijwilligers!
Helaas was het ‘s middags al weer tijd om
deze geweldige week voor alle kinderen feestelijk af te sluiten.Voor alle vrijwilligers was de
afsluiting het feest in ’t BrandPunt. Ook al was
iedereen moe, toch werd er volop gedanst en
gezongen. Uiteindelijk kunnen we met z’n allen terugkijken op weer een zeer geslaagde
week.
Tot slot willen we alle sponsors bedanken die

samen met ons voor een superweek hebben
gezorgd: Van Lente & De Vos, Cafetaria Brandevoort,
Kinderopvang Spring, De Brandevoortse Hoeve, Saris
Van den Biezenbos Advocaten, Rabobank Helmond,
Keurslager Chris en Hanneke Vogels, Administratiekantoor Van Broers & Co, Rooijakkers Party & Events,
Bakkerij ’t Bakkertje, C1000 Brouns Mierlo-Hout, Wesselman Accountants & Belastingadviseurs,Twintours van
Berlo & Verberne, Intertoys Mierlo, Villa Vrolijk, Meeus
Helmond, AH Brandevoort, Land van Oz praktijk voor
remedial teaching, Electroworld Wout van Vlerken,
MatchFirst, TTP Concepts, Brandevoorter Courant, RJ
Bouw, Strak contourclinic,Tom’s baby care,Theo Keijzers
Makelaardij, La Pagonda Tuinen, Bouwcenter Swinkels,
Panhuizen graveerindustrie BV, De Popcorngigant, VDWegen.com intern transport, Scissors, Buro Ben van
Lieshout, Speeltuin Helmond-West, Tandarts Hein Koppens, Peijnenburg, Stassen Medical Services, Wijnhuis
Helmond, Tien Tenen Kinderschoenen, Boutique 4More,
Van Rijsingen diepvriesspecialist, Flowers & Inspiration,
De Eik BV parketgroothandel, Kleurenzand.nl.
En daarnaast willen we ook bedanken: Brandweer
post Brandevoort, Stichting Brandevoort in Actie, Brandevoorter van het jaar Adriaan Joosten en de commissie Koninginnedag, Dierenrijk, Tuincentrum van Gennip, Steengoed.com, OPI Nederland, Doeland Mierlo,
Jan Roefs, SSBB en SV Brandevoort, Driessen VerfInterieurs, Metafora Concepts, en Frans Dekkers &
Hans Rooijmans voor het filmen tijdens de week. En

niet te vergeten naar Jan Dijstelbloem voor alle
prachtige foto’s. De foto’s zijn te bewonderen op
www.kvwbrandevoort.nl.
Tot volgend jaar! K.V.W. Brandevoort, te leuk
om te missen! n
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brandweer

de vakantiemaanden
anton van de goor
foto: post brandevoort

De vakantiemaanden zijn voorbij gevlogen.
Een enkeling is nog op vakantie, maar de
meeste mensen zijn al weer aan het werk. De
maanden juni, juli en augustus zijn maanden
waar het rennen en stilstaan was voor ons.
In juni hadden we een redelijke normale
maand, met zes meldingen. De spannendste
melding was een gasfles in brand aan de Paltrokmolen in Mierlo-Hout. De beste mensen
waren aan het barbecueën met de gasfles nog
op het karretje (onder de barbecue zelf). De
pakking tussen de kraan en de fles is waarschijnlijk weggesmolten en daardoor heeft
de gasfles brand kunnen vatten. Wij waren er
gelukkig op tijd bij om erger te voorkomen en
we hebben de gasfles gecontroleerd af laten
blazen.

De maand juli was een gekkenhuis met
zesenveertig meldingen. Zo’n drukke maand
hebben we nog nooit gehad! Nu had het er
ook wel mee te maken dat de hoogwerker
van Post Centrum defect was en wij het
volgende redvoertuig (de autoladder) in de rij
zijn, maar toch.
Naast alle automatische meldingen zijn we
ook druk in de weer geweest op de Strabrechtse Heide. Samen met drie andere eenheden hebben we overslag naar deze kant van
de A-67 kunnen voorkomen. Ook voor de
nablussing zijn wij nog diverse malen richting
Strabrechtse Heide geweest en als je daar dan
rondrijdt door die verkoolde bossen, dan is
het toch best wel onwerkelijk wat voor schade er aangericht is door een simpel (illegaal)

kampvuurtje. De bordjes ‘open vuur verboden’ staan er dus niet voor niets!
Ook was er onze hulp nodig om de brand
te blussen bij Timco in Valkenswaard, gevolgd
de dag er op door de inzet bij Bowie aan de
Gerstdijk.
Zelf was ik al vrij snel bij Bowie aangezien er
met een industriebrand ook een redvoertuig
meegestuurd wordt en de hoogwerker defect
was. Toen wij van de Heeklaan de Kanaaldijk
opdraaiden, zagen we de vuurgloed al aan de
hemel en hoe dichterbij we kwamen, hoe groter het werd. Eenmaal ter plaatse snel de inzet
bepaald van de ladderwagen met de bevelvoerder van Post Centrum, deze ingezet, en
toen… toen was het kijken en soms de hoek
en de hoogte een beetje bijstellen; veel meer
konden wij niet doen.
We hoorden wel dat er steeds meer voertuigen opgeroepen werden om overslag naar
de hal te voorkomen. Ook het blusvoertuig
van Brandevoort is nog langs geweest, maar
deze is niet ingezet, en heeft stand-by gestaan
voor de rest van Helmond mocht er zich nog
ergens een calamiteit voordoen. Uiteindelijk
heeft het tot zondagochtend geduurd voordat het helemaal uit was en de brandweer dan
ook helemaal weg was.
Maar naast branden en ongevallen bestrijden
doen we ook soms wel eens wat anders. Zo
hebben we bijvoorbeeld diverse demonstraties gegeven op de Brandevoorterdag. We
hebben twee dagen geassisteerd bij de Kindervakantieweek op de Brandevoortse Hoeve
waar het ladderwagen-koekhappen weer een
groot succes was. Niet alle kinderen hebben
zijn of haar peperkoek van de ladderwagen af
kunnen eten, want tijdens deze twee dagen
hebben we in totaal nog zes meldingen gehad.
De maand augustus was een rustige maand,
iets wat sommigen ook wel konden gebruiken
na de drukke maand juli.We zijn een paar keer
naar de snelweg geweest; één maal voor een
autobrand, later die dag nogmaals, maar dan
voor een ongeval met beknelling waar diverse
zwaargewonden bij waren en nog een keer
om de politie en de berger de assisteren bij
het bergen van een voertuig dat bij een eenzijdig ongeval betrokken was.
Ook zijn er nog steeds auto’s en bussen
die olie of brandstof verliezen, wat erin resulteerde dat we de Brandevoortse Dreef,
Geldropseweg en een stukje Heeklaan weer
brandstof- en olievrij hebben gemaakt.Wij zijn
nog steeds op zoek naar enthousiaste mannen
en vrouwen die het in zich hebben om brandweerman/vrouw te worden. Heb je interesse,
surf eens naar www.brandweerhelmond.nl en
neem contact met ons op. n

num m er 7 • sep te mber 2010

17

nieuwbouw stepekolk
start bouw blok IV en VI in stepekolk

Ook bij startershandeling staan bewoners
centraal. Niet de Helmondse wethouder
Frans Stienen, maar twee toekomstige bewoners mochten woensdag 7 juli de startershandeling verrichten van de bouw van achtentwintig woningen in Stepekolk, een van de
buitens van de nieuwbouwwijk Brandevoort.
Door een succesvolle, nieuwe en meer persoonlijke aanpak zijn reeds tweeëntwintig
woningen verkocht. Een unicum, in deze tijd.
De achtentwintig woningen zijn verdeeld over
twee bouwblokken (Blok IV en VI).
De persoonlijke aanpak van Hurks vastgoedontwikkeling en Adriaans Projectontwikkeling
biedt de unieke kans individuele woonwensen
van toekomstige bewoners te realiseren. Dat
heeft een aantal voordelen. Zo hebben bewoners onder meer inzicht in de totaalkosten
voordat er daadwerkelijk een overeenkomst

wordt aangegaan. Ook kunnen zij gratis indelingswijzigingen doorvoeren, dus zonder
meerprijs. Daarnaast is er de mogelijkheid te
overleggen met een kopersadviseur en kunnen de showrooms al vooraf worden bezocht.
Persoonlijke aanpak
Deze persoonlijke aanpak wordt erg gewaardeerd door de bewoners. Dat bleek
ook uit de toespraak van een van hen, Bart
Bruers. Hij was erg te spreken over de manier van werken. “Wij zijn er al vanaf het
begin van het proces bij betrokken geweest.
Zo hebben we onze wensen duidelijk kunnen maken tijdens een brainstormsessie.
Hurks-Adriaans heeft daar ook echt rekening mee gehouden.” Ook over het vervallen
van meerprijzen bij indelingswijzingen vóór
de start van de bouw was Bruers enthousi-

ast. “Zo wil je als koper behandeld worden.”
Stepekolk
Stepekolk is één van de deelgebieden van de
Helmondse nieuwbouwwijk Brandevoort en
behoort tot de buitens van de wijk. De gemoedelijke hoevestijl biedt veel privacy en royale
buitenruimte in grote voor- en achtertuinen.
De overgang van stadse drukte naar landschappelijke rust wordt geaccentueerd door parkachtige groenvoorzieningen, bestaande erven
en bosschages. Het concept van een historische sfeer met moderne omgevingskwaliteit,
gevarieerde woningtypen en hoogwaardige
voorzieningen, gesitueerd tussen stadse dynamiek enerzijds en landelijke luwte anderzijds,
slaat bijzonder aan. Als alles volgens planning
verloopt, zullen de eerste woningen in het
voorjaar worden opgeleverd. n

halloween

halloween 2010; tweede lustrum
Op 31 oktober is het weer Halloween. En wij
vieren het dit jaar ook op die dag; zondag dus
in plaats van de gebruikelijke zaterdag. Zoals
je ondertussen gewend bent, wordt er op
deze spannende dag weer van alles georganiseerd en zeker nu het de tiende keer is belooft het een heel spektakel te worden.

de tuinen en op straat allerlei acts opgevoerd
door figuren die je eerder nooit bent tegengekomen… Of toch wel?
Als je overigens niet langs de route
woont, maar toch een act op wilt voeren, kun je contact opnemen met ons via
halloween@brandevoort.org.

Zelfde startpunt, kortere route
Wij zijn al volop bezig met de organisatie.
Wat we al kunnen verklappen is dat, evenals
vorig jaar, het begin- en eindpunt bij de Brandevoortse Hoeve is. We gaan pompoenen
uithollen, er is entertainment, een hapje en
drankje en er is uiteraard de vertrouwde lampionnentocht, waarvan we de route drastisch
hebben ingekort ten opzichte van vorig jaar.
Als het schemerig wordt, gaan we verzamelen
om met z’n allen, natuurlijk verkleed en met
zoveel mogelijk lampionnen, door de griezelstraten van Brandevoort te trekken. Vele
buurtbewoners zijn jaarlijks uren bezig om
hun huis om te toveren tot een heus spookhuis, tuinen worden kerkhoven en de vleermuispopulatie tiert plots welig. Er worden in

Prijzen
Wij hopen dat Halloween ook de komende
tien jaar op de agenda blijft in onze wijk, dat
het steeds meer gaat leven en dat we het met
z’n allen elk jaar prachtiger maken. Wij belonen jullie ijver graag en daarom worden er
weer leuke prijzen vergeven. Er zijn prijzen
voor de mooist versierde straat, het mooist
versierde huis, de leukste zelfgemaakte lampion, de origineelste verkleding voor meisjes,
jongens en groepen. De prijsuitreiking vindt
aansluitend aan de tocht plaats.
Parkeren
Ons evenement is een groot succes en daar
zijn we blij om, maar vele bezoekers brengen
ook de nodige logistieke problemen met zich

mee. Zoals bekend is er niet veel parkeergelegenheid bij en in de omgeving van de Brandevoortse Hoeve. Wij doen hierbij dan ook
een oproep om zoveel mogelijk te voet, met
de fiets, step, driewieler, maar in ieder geval
NIET met de auto te komen.
Vrijwilligers
Wij kunnen nog vrijwilligers gebruiken
die mee willen werken om dit geweldige evenement in goede banen te leiden
- nu en in de toekomst. Lijkt het je leuk
om de handjes uit de mouwen te steken,
dan zien wij je reactie graag tegemoet via
halloween@brandevoort.org.
Inschrijven en verder info
Al enthousiast? Het inschrijfformulier, met
aanvullende informatie, wordt eind september via de basisscholen in Brandevoort verspreid. Wij verklappen nog niet alles en houden het graag, geheel in sfeer, nog een beetje
spannend, maar mocht je meer willen weten,
kijk dan op onze site www.halloween.brandevoort.nu. n
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winkeliersvereniging

volwassen brandevoort heeft nu ook een winkeliersvereniging
marga dobma

Onlangs is de Winkeliersvereniging Brandevoort opgericht. Het bestuur bestaat uit:
voorzitter Paul van Dongen (Cafetaria Brandevoort), penningmeester Marcel Gijsberts (AH)
en secretaris Jet Uijen (Boutique4More).
Doel van de Vereniging
Gezamenlijke acties en activiteiten op touw
zetten, lokale betrokkenheid uitbreiden en de
krachten bundelen waardoor we de wederzijdse belangen beter kunnen behartigen. Alle
op dit moment gevestigde winkeliers hebben
zich aangesloten bij de vereniging.
Aandachtspunten
De leegstand baart niet alleen de bewoners,
maar uiteraard ook de winkeliers zorgen.
Deze situatie is ten dele toe te schrijven aan
de economische situatie, maar ook de hoge
huurprijzen in Brandevoort zijn al voor diverse
aspirant-huurders een struikelblok gebleken.
Onlangs is dit punt bij de diverse betrokken partijen aangekaart, maar daadwerkelijke
gesprekken staan nog niet geagendeerd. De
winkeliersvereniging hoopt dit onderwerp na
de zomervakantie concreter te maken. De eigenaren van de winkelpanden hebben bewust
gekozen voor vestiging van kleine zelfstandige
ondernemer(s) en daar valt in zo’n mooie wijk
als Brandevoort ook veel voor te zeggen. Maar,
voor deze ondernemers is het, in dit economische klimaat en met de huidige huurprijzen,
een moeilijke zaak het hoofd boven water te

houden. Ook de vertraagde bouwactiviteiten in
De Veste doen daar geen goed aan.
Goede buur
De wisselwerking tussen de winkeliers en de
bewoners van Brandevoort is van wezenlijk belang, sterker nog, is voor het voortbestaan van
een goed geoutilleerd winkelcentrum noodzakelijk. We kunnen niet zonder elkaar. Gelukkig
hoort het bestuur vaak dat de Brandevoorters
zich hier terdege van bewust zijn. De Winkeliersvereniging is van plan aanwezig te zijn bij
veel activiteiten om binding te hebben en te
houden met de bewoners van Brandevoort.
Allerlei sponsoractiviteiten voor scholen, verenigingen en typische Brandevoorter dagen,
zijn daar inmiddels al een goed voorbeeld van.
De winkeliers voelen zich heel betrokken bij
de wijk en zullen deze activiteiten, daar waar
het mogelijk is, willen uitbreiden. Ook zullen
gezamenlijke promotionele activiteiten worden
ondernomen met als doel te resulteren in een
grotere naamsbekendheid, leuke acties en last
but not least; tijdens speciale dagen een uitnodigende aankleding van het centrum.
Veiligheid
De winkeliers hebben inmiddels een onderlinge telefooncirkel opgezet. Het is namelijk
voor iedere winkelier goed te weten dat er in
geval van nood direct hulp in de naaste omgeving aanwezig is. Daarnaast zijn de winkeliers er
alert op dat het centrum er schoon en veilig bij

ligt. Dit geldt ook voor de parkeergarage (onder het winkelcentrum). Momenteel wordt er
overlegd over het verplaatsen van de vangrail
bij de ingang van de parkeergarage om zodoende de inrit wat ruimer te maken. Een ontruimingsoefening is een belangrijk volgende punt
dat op de verenigingsagenda staat. Men staat er
niet vaak bij stil, maar een calamiteit behoort
altijd tot de mogelijkheden. Om dan precies te
weten hoe te handelen is een gezamenlijk belang van de bewoners van de huizen/appartementen en de daaronder gelegen winkels.
Genoeg motivatie
Op de vraag: hoe vinden jullie nog tijd voor
deze bestuursfunctie? is het eensluidende antwoord: “Als je heel gemotiveerd bent kun je
ook heel veel werk verzetten!”
Wisselwerking
Om de wisselwerking tussen de winkeliers
en de inwoners van Brandevoort nog te vergroten is een e-mailadres beschikbaar waarop
men ideeën, tips en/of vragen kwijt kan. De
afzender krijgt binnen drie dagen een reactie
(info@winkelcentrumbrandevoort.nl).
De winkeliers hebben ook een gezamenlijke website die te vinden is op:
www.winkelcentrumbrandevoort.nl.
De BC-redactie wenst deze nieuw opgerichte
vereniging alle succes, te meer daar de leefbaarheid in onze wijk zeer gebaat is met goede, fijne
en gezellige winkels. n
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fietstocht
verslag van de gezinsfietstocht 2010
de organisatie
Op zondag 29 augustus was het weer zover:
de jaarlijkse fietstocht van Brandevoort. Dit
jaar ongeveer aan het einde van ieders vakantie, dus een mooie afsluiting van vakantieweken met zon en regen. Bij de start mochten
alle deelnemers meteen een leuke attentie
in de vorm van een regencape in ontvangst
nemen van een bekende sponsor uit Brandevoort.
Rond 12.00 uur vertrokken de eerste teams
richting Nuenen. Via deze route kwamen heel
veel bewoners van Brandevoort op plaatsen
waar ze nog nooit geweest waren. Ook de
‘natuurmomenten’ waren voor veel fietsers
weer nieuw. Bij de eerste post kreeg iedereen weer een verfrissing van onze sponsor
uit Mierlo, Dolphin Water. Een handig knijpzakje met water dat veilig tijdens het fietsen
genuttigd kon worden. Ook onze sponsor
van het fruit, Jurrius Fruithandel, had dit jaar
weer voor een gezond moment gezorgd: een
lekkere verse appel. Vervolgens door bosrijk
gebied verder, weer genietend van de natuur
richting Geldrop. In Geldrop hadden we dit
jaar bij de haven onze GROTE RUSTPAUZE.
Omdat sponsor Albert Heijn Brandevoort
voor lekkere broodjes, koffie, thee, koeken,
chips, snoepjes en dergelijke had gezorgd, kon
ieders buikje hier gevuld worden. Na het doen

van wat opdrachten ging de tocht verder richting Kasteel Geldrop. Voor veel fietsers een
verrassing dat er zo dichtbij een mooi kasteel
staat. Ook de kinderboerderij bij het Kasteel
Geldrop was leuk om een keer te bezoeken.
De terugtocht richting Brandevoort via de
villawijk Geldrop ging weer door een bosrijk
gebied waar onder andere de Kleine Dommel
doorheen stroomt. De eerste fietsers waren
rond 16.00 uur weer terug in ‘t BrandPunt
waar het wachten was op de overige deelnemers. De vragenlijst die bij ‘t BrandPunt nog
overhandigd werd door de organisatie zorgde
voor een culturele vermenging van Nederlandse en Afrikaanse woorden.
Een ‘taart’ had iedereen deze dag gewonnen
met het receptenboek voor taarten, gesponsord door Prima Post Direct Marketing Fulfilment uit Best. Door de gesponsorde bananen
van Trevon Internet Service konden er meteen plannen gemaakt worden om een bananentaart te maken. In afwachting van de overige deelnemers werd er door de vrijwilligers
van ‘t BrandPunt weer goed gezorgd voor
iedereen. ’t BrandPunt, bedankt voor de gastvrijheid. Alle andere sponsors ook bedankt
voor de financiële bijdragen die het ook dit
jaar weer mogelijk maakten om er een mooie

fietsmiddag van te maken voor alle bewoners
van Brandevoort.
De winnaars van de gezinsfietstocht 2010:
Eerste plaats: groep De Boetzen (Grote wisselbeker van fa. Andriessen, graveerwerk, Stiphout);
Tweede plaats: Lies Claassen en Jeanne Noten;
Derde plaats: familie Van Schijndel.
Alle winnaars hadden een vrije keuze uit een
ruim prijzenpakket.
Rond 17.30 uur ging iedereen met een vermoeid, maar voldaan gevoel naar huis om bij
te komen van deze sportieve happening. De
weergoden waren ons, ondanks alle slechte
voorspellingen, gunstig gezind geweest. We
zijn allemaal droog thuis gekomen! Iedereen
nogmaals bedankt voor alles, waarbij ‘t BrandPunt nog even speciaal, voor de verrassende
afsluiting voor de organisatie. Tot volgend jaar
en train ze! n
Sponsors van de fietstocht zijn: Dolphin Water, Brandevoorter Courant, Trevon Internet Service, Jurrius Fruithandel, Startpagina Brandevoort, Albert Heijn Brandevoort, Prima Post Direct Marketing Fulfilment, Deco Art,
Snoeks Schildersbedrijf, Brandevoort in Actie, de Wijkraad, Firma Andriessen en ‘t BrandPunt.
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trimloop rondje brandevooort

Zondag 17 oktober wordt voor de derde
keer het Rondje Brandevoort georganiseerd.
Tijdens de vorige editie in 2009 hebben meer
dan honderd deelnemers meegelopen. Door
de vele positieve reacties is besloten om ook
dit jaar weer deze trimloop in Brandevoort te
organiseren. Naast de trimloop met de keus
uit diverse afstanden wordt ook een jeugdloop georganiseerd voor de diverse leeftijdscategorieën.
Door de organisatie is een fraai parcours
door Brandevoort uitgezet. Het parcours
is verhard, maar is minder geschikt voor de
minder valide deelnemers. Voor de jeugdloop
is een rondje van 250 meter uitgezet in het
centrum van Brandevoort. De start en finish
van zowel de jeugdloop als trimloop zijn bij
wijkhuis ´t BrandPunt. Rondje Brandevoort is
geschikt voor zowel de beginnende loper als
gevorderde loper.

Na afloop van het Rondje Brandevoort is er
de gelegenheid om onder het genot van een
drankje nog even gezellig na te praten in het ´t
BrandPunt. Alle deelnemers aan de jeugdloop
en trimloop ontvangen na inschrijving een
consumptiebon. Verder stelt de organisatie
ook enkele prijzen beschikbaar voor de deelnemers aan de trimloop. Deze prijzen zullen
worden verloot op startnummer middels een
tombola. Alle deelnemers aan de jeugdloop
krijgen een leuke verrassing nadat ze de loop
hebben volbracht.
De start van de jeugdloop en trimloop
is respectievelijk om 11.00 uur en 11.30
uur. Meer informatie over het parcours
en de afstanden is te vinden op de website
www.brandevoortinactie.nl. Het is ook mogelijk om via deze website in te schrijven.
Voorinschrijven is echter mogelijk tot zater-

dagochtend 16 oktober. Bij voorinschrijven
kan het startnummer tot vijftien minuten
voor de start opgehaald worden in ´t BrandPunt. Na-inschrijven is natuurlijk ook mogelijk
in ´t BrandPunt vanaf 10.00 uur tot vijftien minuten voor de start. De kosten bedragen e1,voor de jeugdloop en e2,- voor de trimloop
inclusief consumptie. Een begeleider die met
de jeugdloop meeloopt, mag uiteraard kosteloos meelopen.
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u terecht op de
website www.brandevoortinactie.nl, e-mailen
naar rondjebrandevoort@gmail.com of bellen
(66 50 66 of 66 28 88).
Wij hopen u graag te ontmoeten zondag
17 oktober bij het derde Rondje Brandevoort
als loper of als supporter langs de route. n

rolschaatsen
kunstrolschaatsen op regionaal, en internationaal niveau bij olympia
Kunstrolschaatsen een sport waar pit in zit!
Dat weten inmiddels twaalf leden uit Brandevoort. Zij komen wekelijks één of meerdere
keren vanuit Brandevoort naar sporthal De
Weijer in Mierlo om bij Rolschaatsvereniging Olympia te rolschaatsen. Rolschaatsen is
dansen, maar dan net anders. Rolschaatsen is
springen, maar dan net anders. Rolschaatsen is
voor- of achteruit bewegen, maar dan net anders. Rolschaatsen lijkt op ijsschaatsen, maar
dan net iets anders. Wil jij dat ook? Kom dan
eens een kijkje nemen bij Rolschaatsvereniging
Olympia. Bij Olympia kun je dansen, springen,
voor- en achteruit bewegen en schaatsen, maar
alles op kunstrolschaatsen. Er zijn veel overeenkomsten met ijsschaatsen, alleen een rolschaats
heeft vier wielen en een dop.
Kunstrolschaatsen is een veelzijdige sport, er
zijn verschillende disciplines; technisch rijden,
figuurrijden, dansen en showrijden. Als er met
rolschaatsen begonnen wordt, is er vooral aandacht voor het technische gedeelte, oftewel de

basis; vooruit- en achteruit schaatsen, het bekende pootje-over en de eerste kleine sprongetjes komen al aan bod. Na verloop van tijd, als
de basistechniek beheerst wordt en er sneller
gereden wordt, worden de sprongen moeilijker.
Een rittberger, een spot, een axel worden dan
getraind; een uitdaging voor de rolschaatsende
leden! Deze sprongen zijn hetzelfde als bij het
ijsschaatsen.
Voor veel leden, waaronder ook de Brandevoorter leden Birgit van Breugel, Mirthe de
Goede, Charlotte de Jong, Bastiaan Kouijzer,
Kelly van Leuken, Melissa van Leuken, Quincy
Maseland, Eline Smulders, Leslie van Breugel,
Nikki van Duijnhoven, Giada Masella en Demi
Swinkels, is de kerstshow het hoogtepunt van
het jaar. Een heel jaar wordt er getraind voor
de vele shownummers die in de kerstshow te
zien zullen zijn. In schitterende kostuums, vol
met glitters, worden de shownummers opgevoerd. De kerstshow vindt dit jaar plaats op 18
en 19 december in sporthal de Weijer.

Naast het showrijden, wordt er door een wedstrijdgroep ook deelgenomen aan nationale
en internationale wedstrijden. Brandevoorter
Demi Swinkels heeft het afgelopen jaar al vele
prijzen in de wacht weten te slepen. Door haar
goede prestaties is Demi geselecteerd voor de
Interland, die op 15, 16 en 17 oktober wordt
gehouden in Neerpelt, België. Demi zal haar
kür op muziek moeten rijden voor een internationale jury. Een kür bestaat uit verschillende
onderdelen, zoals diverse sprongen (enkele of
dubbele), pirouettes en een passenserie. In Nederland heeft Demi bewezen dat zij aan de top
staat, nu zal zij internationaal laten zien wat zij
waard is!
Mocht je interesse hebben in de rolschaatssport, neem dan contact op met 06 435 790 96
en geef je schoenmaat even door. Op woensdagmiddag vanaf 16.00 uur begint de les voor
de nieuwe leden. Je bent van harte welkom.
Meer informatie over kunstrolschaatsen vind je
op www.rvolympia.nl. n
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villa vrolijk

met de jeugd, samen in beweging
Op 15 september 2010 organiseerde Kinderdagverblijf Villa Vrolijk samen met Helmond
Sport voor de kinderen van de naschoolse
opvang vanaf zes jaar een voetbalclinic op het
terrein van Helmond Sport.
De kinderen werden bij aankomst getrakteerd op een T-shirt met de logo’s van Helmond Sport en Villa Vrolijk. Daarna mochten
ze het stadion betreden, waar ze door de spelers van Helmond Sport werden verwelkomd
op de middenstip.

Daarna werden er groepjes gemaakt op leeftijd en gingen de groepjes aan de slag met de
spelers. Voetbal werd afgewisseld met spelletjes en de kinderen vonden het allemaal
geweldig. Dit kwam mede door de leuke en
enthousiaste wijze waarop de Helmond Sport
spelers met de kinderen omgingen.
Alle kinderen die meededen aan de voetbalclinic werden na afloop getrakteerd op twee gratis kaartjes van Helmond Sport om de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur samen met een

ouder bij te kunnen wonen. Kinderdagverblijf
Villa Vrolijk stimuleert op deze wijze niet alleen op haar eigen terrein, maar ook daarbuiten, kinderen om voldoende te bewegen. Voldoende beweging voor een kind is belangrijk
voor een gezond lichaam. Het is goed voor
sterke botten en spieren, een gezond gewicht
en een goede spijsvertering. Villa Vrolijk sponsort dan ook verschillende sportverenigingen
en draagt ook op die manier haar steentje bij
om de jeugd in beweging te krijgen. n

houtse toneelgroep
speelt: dodelijke schittering

Het is weer tijd voor toneel! Ook dit jaar
bent u bij de Houtse Toneelgroep aan het
juiste adres voor een avond toneel. Dit jaar
spelen wij: Dodelijke schittering, een thriller geschreven door Mart Moors.
Na het overlijden van meneer Cuyper, een
excentriek en vermogend heerschap, worden zijn familieleden bijeengetrommeld om
de lezing van het testament bij te wonen. In
de nalatenschap is een edelsteen, de dodelijke
schittering, opgenomen, die miljoenen waard
is. Het gaat hier om een edelsteen waar vol-

gens de verhalen een vloek op rust. Ieder die
de steen bezit, zal volgens de legende een gruwelijke dood sterven. Maar aan stompzinnig
bijgeloof hechten de hebberige familieleden
geen enkele waarde. Een stel lugubere en mysterieuze moorden brengen hun ongeloof al
snel aan het wankelen. Wie is de dader? Hoe
lang blijft men nog blind voor de dodelijke
schittering? Zal de vloek verbroken worden?
Wij nodigen u van harte uit te komen kijken
naar Dodelijke schittering, een thriller over hebzucht, macht, jaloezie en waanzin.

Dodelijke schittering wordt gespeeld op:
Zaterdag 23 en zondag 24 oktober in ‘t BrandPunt, Biezenlaan 26, aanvang: 20.00 uur (zaal
open 19.15 uur), entree: e 7,50.
Hoe komt u aan kaarten: reserveren: via
onze website www.houtsetoneelgroep.nl,
voorverkoop: vanaf 27 september bij
’t BrandPunt, of via onze reserveerlijn:
06 128 957 27. n
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voor u gelezen...

brandevoorterdag
Tijdens de Brandevoorterdag van 20 juni had
HEMA een wedstrijd hoeveel J & J doosjes er
in een pot zaten. De gelukkige prijswinnaar
was: Isabel Koster, vier jaar. Zij had het precieze aantal doosjes van 160 stuks geraden. Zij
heeft inmiddels haar prijs opgehaald en was
hier bijzonder blij mee. n
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school en kinderopvang later opgeleverd
burgemeester en wethouders
U hebt in uw vergadering van 1 juni jl. een
krediet beschikbaar gesteld voor de bouw
van de 2e tijdelijke school in Brandevoort. In
de raadsbijlage 2010-76 is aangegeven dat de
school in twee fases zou worden gebouwd,
waarbij de 1e fase (acht lokalen) zou worden
opgeleverd op 1 september 2010 en de 2e fase
(4 lokalen) op 1 september 2011.
In goed overleg is met de schooldirecties van
QliQ en OBSH en de directies van de kinder-

opvangorganisaties Korein en Spring besloten
om de 2e tijdelijke school niet gefaseerd te
bouwen en de oplevering van de totale bouw
uit te stellen tot 30 september 2010. Dit vindt
zijn argumentatie in diverse redenen. De directies hebben nog aanvullende wensen voor
de inrichting van het gebouw (indeling lokalen,
speellokaal e.d.), de aannemer heeft meer tijd
nodig om deze gebouwelijke aanpassingen te
realiseren en daardoor vergen de procedures

meer tijd dan voorzien. Het totale bouwbudget van e900.000,- wordt ondanks de
gewenste aanpassingen en het niet gefaseerd
bouwen niet overschreden.
Na de herfstvakantie kunnen de kinderen van
het Montessori kindcentrum Brandevoort,
onder de nieuwe naam Mondomijn en OBS
Brandevoort hun intrek nemen in dit tijdelijke
schoolgebouw. n

kennedymars bijzonder geslaagd
de redactie
Ook de nacht van 3 op 4 juli was weer geslaagd voor de Kennedymars van 2010. Een
grote groep van jong en oud trok van 24.00
uur tot midden in de nacht om 3.30 uur
dwars door onze wijk. De organisatie had een
prachtige route uitgezet en de ondernemers
uit de wijk hadden dit als een hechte eenheid
met versiering en al ondersteund. Het publiek
zorgde voor een warm onthaal. Een bewoner
beweerde enthousiast: “Het was keidruk!”
Maar wat het meeste opviel, was de inzet van
de pedicures uit de buurt. Met een passend
aanbod van zogenaamde tenenkaas zorgden
zij goed voor het hongerige inwendige van de
wandelaars. Hun verhaal treft u hieronder aan.
Wij zijn van mening dat dit nieuwe gastvrije
Brandevoorter onthaal voor de wandelaars in
de rij van goede Brandevoorter gewoonten
bijgeschreven mag worden. Tot volgend jaar. n

tenenkaas
In het kader van een gezamenlijke activiteit
van de ProVoet-pedicures uit Brandevoort
stonden wij met kaashapjes klaar voor de
feestgangers en de lopers van deze bewonderenswaardige Kennedymars. Zo’n vijfenveertig

kilo kaas is er verwerkt om als tenenkaasvoetjes op een klein zilveren schaaltje met een
beetje mosterd te belanden. Dienbladen vol
gingen af en aan bij het ingerichte kraampje
en de aftrek was gretig. Zowel van de feest-

gangers (die het ook wel nodig hadden om
de alcohol te kunnen verwerken) als ook de
lopers, die een beetje energie goed konden
gebruiken. Het was een heel karwei om alles
voor te bereiden. Dankzij de sponsoring van
Kaasservice uit Tegelen konden wij deze grote
hoeveelheid kaas aanbieden. We kregen de
jong belegen overheerlijke Beemsterkaas aangeboden in grote plakken, zodat we de voetvormpjes makkelijk konden uitsteken. Op de
avond voor de Kennedymars hebben we met
zes pedicures tot in de vroege uurtjes doorgewerkt om alles voor te bereiden. Alle mogelijke vershouddozen werden tevoorschijn
getoverd om de kaas in op te bergen en de
prikkertjes met de tekst: Tenenkaas! werden
stuk voor stuk gemaakt om in het kaasje te
steken. Op de zaterdagnacht zelf konden we
gebruikmaken van de koelcel bij bistro Ter
Plaetse. Els en Eelco, nog bedankt hiervoor.
Tot vijf uur ‘s ochtends hebben we de kaas uit
gedeeld, toen was alles op!
Het was een zeer geslaagde actie en we hopen dat het iedereen goed heeft gesmaakt! n
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dickensnight

...de achtste editie

Met de zomervakantie nog vers in het geheugen zijn de mensen van de Stichting Dickensnight Brandevoort alweer hard aan het werk
om alles voor de Dickensnight 2010 op orde
te krijgen. Op zondag 12 december vindt de
achtste editie van dit sfeervolle evenement
plaats in het hartje van de wijk.
Wordt het weer een symfonie?
Werd er voor de zevende editie van de Dickensnight nog een link gelegd naar de Zevende
Symfonie van Beethoven, de link naar diens
Achtste Symfonie gaan we niet leggen; hoewel
die misschien het vrolijkste is, is het ook een
van de minst gespeelde muziekstukken van de
componist. Ook Mahler, Dvorák, Bruckner en
Schubert schreven een achtste symfonie, al
heeft de laatste hem nooit helemaal afgemaakt
waardoor hij als De Onvoltooide bekend staat.
En als de organisatie van de Dickensnight iets
niet wil, is het als onvoltooid bekend staan.
Op zoek dus naar een andere positieve benadering van het getal acht. Volgens de oude
Grieken is acht het getal van rechtvaardigheid en overvloed, Boeddhisten volgen in hun
leer de ‘achtvoudige weg’ en in de pent’analogie staat het getal acht voor discipline, organisatie en kracht maar ook voor schoonheid en kunstzinnigheid. Een stroming naar
ons hart, zou je kunnen zeggen. De Stichting
Dickensnight moet het absoluut hebben van

discipline, kracht en organisatie om een evenement neer te zetten dat moet stralen van
schoonheid en (een beetje) kunstzinnigheid.
Het enige dat we nog missen is een belangrijk
element voor de bekende sfeer van ons jaarlijkse festijn: de invloed van Dickens. Gelukkig
kunnen we hiervoor ook terugvallen op het
getal acht.
De achtste van Charles Dickens
We schrijven het jaar 1843 in Victoriaans
Engeland. Schrijver Charles Dickens legt de
laatste hand aan zijn eerste en beroemdste
kerstvertelling; A Christmas Carol. Het verhaal
gaat over Ebenezer Scrooge, een oude vrek
die andere zaken dan geld veracht, inclusief
vriendschap, liefde en de gedachten van het
kerstfeest. Op kerstavond krijgt hij bezoek
van drie geesten die hem meenemen naar
zijn verleden, heden en toekomst. Door deze
geesten komt Scrooge tot inzicht en hij redt
Tiny Tim van de aangekondigde dood.
Dit boek - het achtste van Dickens - verschijnt op 19 december in een oplage van
6000 exemplaren die binnen een week worden verkocht. Dat was ook hard nodig want
Dickens had geld nodig om een schuld af te
betalen. Het boek kwam uit in een tijd dat de
tradities van Kerstmis steeds minder in ere
werden gehouden. A Christmas Carol bracht
daar verandering in.

A Christmas Carol met een happy end?
Gelukkig zijn de tijden veranderd en ziet de
wereld er voor de Brandevoorter Dickensnight een stuk rooskleuriger uit. Zo hoeft de
commissie Dickensnight gelukkig niet bang
te zijn voor schulden omdat de gemeente
Helmond de jaarlijkse kerstsfeermarkt het
predicaat ‘stadsevenement’ heeft gegeven.
Daarnaast kunnen we wel stellen dat de kersttraditie juist steeds populairder wordt, wat we
ook kunnen zien aan de steeds maar stijgende
bezoekersaantallen.
Is het dan alleen maar rozengeur en maneschijn voor de organisatie? Nee, nog niet! Wij
kunnen dit evenement namelijk niet organiseren zonder hulp van enthousiaste vrijwilligers.
Mensen die de handen uit de mouwen willen
steken bij het opbouwen, decoreren, het realiseren van de stroomvoorziening, de horeca
en uiteraard bij het afbreken en opruimen van
het evenemententerrein. Alleen met de hulp
van u, de wijkbewoners, kunnen wij de Dickensnight 2010 laten slagen en zorgen voor
een happy ending, net als bij A Christmas Carol,
het verhaal over Ebenezer Scrooge.
Wilt u zich inzetten voor dit prachtige evenement? Neem dan contact op met de Stichting Dickensnight Brandevoort via de website
www.dickensnight.nl. n
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Bij PLUS is het weer gezellig
én goedkoop boodschappen doen in het najaar!
Voor slechts € 6.50 p.p.
naar het Nationaal circus
Herman Renz in Mierlo!
Sparen voor Princess
apparaten met een korting
van meer dan 50%

In november bouwt circus Herman Renz zijn tenten op in
Mierlo en u kunt daarbij zijn. Met een nieuwe wervelende
show voor jong en oud kunt u genieten van een echt middagje
uit voor het hele gezin. Let op uw brievenbus voor de speciale
spaarkaart. Wij begroeten u graag tijdens deze fantastische
voorstelling! Deze actie loopt vanaf 11 oktober 2010.

Vanaf 10 Princess zegels kunt u al diverse artikelen met 50%
korting kopen. U ontvangt al een Princess zegel bij elke 15
euro aan boodschappen. U heeft ook de mogelijkheid door te
sparen met Princess vouchers voor extra contante korting.
Deze unieke spaaraktie loopt t/m zondag 3 oktober 2010.

Wekelijks ontvangt u onze folder in de brievenbus
boordevol voordeel. Daarnaast hebben wij ook nog
wekelijks extra aanbiedingen in onze winkel.

Het is dus prettig boodschappen doen bij PLUS

devoort, PLUS Hans van Aerle!

Wij bezorgen uw
boodschappen boven de
35 euro GRATIS* aan huis!
(*)Vraag naar de voorwaarden.

BEZORG
SERVICE

een kijkje thuis in
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
vragen 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 gunnen op uw leven
in Brandevoort? Meldt u dan aan op onze website www.brandevoortercourant.nl
Deze maand: baudevoort 13
Als je door de wijk loopt, dan hoor je weinig
omgevingsgeluiden, op een aantal vogels of
kinderen na. Dat gold niet toen ik in de Baudevoort liep. Uit de geschakelde woning, nummer 13, kwam het geluid van verbouwen…
Dat snerpende geluid hoor je toch niet veel
meer in de wijk Schutsboom. En wat bleek:
de familie Verbeek verbouwt tijdens de zomervakantie de zolder. Van één ruime kamer
naar een grote fotostudio, een washok en een
vliering.
Sinds dit jaar is Daniëlle (36) gestart als freelancefotograaf en heeft haar eigen fotostudio,
onder de naam Perfectief-Foto. Diverse opdrachten, van zowel bedrijven als particulieren, heeft ze al op haar naam staan. Vaak is
ze op locatie, maar soms is een eigen studio
gewenst en de zolder is daar een geschikte
ruimte voor.
Daniëlle is dertien jaar getrouwd met Bennie (37), die als timmerman werkzaam is bij
Seiber in Helmond. Samen hebben ze twee
kinderen: Joya (6) en Senne (4).
Daniëlle en Bennie, van Eindhovense afkomst,
wonen al weer tien jaar op dit adres. Daarvoor hebben ze nog zes jaar in Geldrop gewoond, totdat ze de nieuwe plannen van
Brandevoort zagen. Daniëlle en Bennie waren
direct verkocht door de stijl en de afwerking
van de huizen (ruitjesramen, de luiken et cetera) en werden de zevende bewoners van
Brandevoort. Baudevoort is namelijk één van
de eerste straten die opgeleverd werd. Ze
hebben de afgelopen jaren de wijk van een
bouwput zien groeien tot een stijlvolle jonge
wijk waar ze met veel plezier wonen. En ze
hebben geen plannen om te gaan verhuizen;

brandevoort

patricia teuns
foto: daniëlle verbeek
ze vinden de straat en de bewoners erg gezellig. Er worden vanaf het eerste jaar leuke
dingen georganiseerd, zoals de jaarlijks terugkerende straatbarbecue, gezamenlijk voetbal
kijken in de tent...
Onlangs is de hele benedenverdieping weer
van een frisse laag verf voorzien: de hal, het
toilet, de L-vormige woonkamer en de keuken. De keuken en de woonkamer zijn gescheiden door een bar, waar je met een kop
koffie heerlijk de kindvriendelijke tuin in kunt
kijken. En wat uiteraard ook niet ontbreekt
zijn de garage en de oprit. Na de verbouwing
krijgt de eerste verdieping ook nog een verfbeurt en mogen de twee meiden een nieuwe
kleur voor de eigen slaapkamers uitkiezen.
Boven is eveneens de badkamer te vinden.
Na de zomervakantie gaat ook de tweede telg
naar de basisschool De Vendelier. Ze zijn zeer
te spreken over de voorzieningen in de wijk,
al mogen er in De Veste wel meer winkels komen die passen bij de nostalgische sfeer van
Brandevoort. De ketens zijn best handig, maar
passen niet bij de gewenste Brandevoorter
uitstraling. Ze vinden het jammer dat het
door de gemeente moeilijk wordt gemaakt
om in Brandevoort een onderneming te starten, met name de winkeltjes. Ook kun je sfeer
krijgen door de aanwezigheid van cafés of terrasjes. “Die zijn er helaas niet,” aldus Bennie,
“waardoor de winkelstraat een sobere uitstraling en sfeer heeft.” Een aanwinst vinden
ze zeker de Brandevoortse Hoeve, waar ze
geregeld te vinden zijn.
Daniëlle en Bennie, succes met jullie verbouwing en dank je wel voor een kijkje thuis in
jullie woning. n
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duchenne

jongeren maken brandevoort schoon voor duchenne heroes
Zaterdag 3 juli, 8.00 uur, de zon staat al vroeg
aan de hemel en het is warm. Meer dan twintig kinderen en enkele volwassenen verzamelen zich bij Jaap Koetsier in Brandevoort.
Vandaag gaan ze vuilprikken voor het goede
doel Duchenne Heroes. Jaap Koetsier werkt
bij de Luchtmacht en fietst dagelijks naar zijn
werk. Marc Dekkers is eigenaar van het communicatie- en organisatiebureau Comee en
mountainbiken is zijn hobby. Samen vormen
ze Brandevoort4Duchenne en nemen deel
aan Duchenne Heroes. Hiermee verzamelen
ze geld voor de strijd tegen de ernstige spierziekte van Duchenne. Het vuilprikken is één
van hun acties en dankzij de gemeente Helmond hebben zij dit kunnen organiseren.
‘t BrandPunt ligt vol met sigaret-

tenpeuken
Na een korte pauze gaat de groep naar De
Veste. Vooral in het braakliggende bouwterrein onder de hoogspanningskabels ligt veel
vuilnis. Helaas ook gedumpt vuil. De Veste zelf
is schoon. Alleen bij ‘t BrandPunt liggen veel
sigarettenpeuken op straat. Waarom zetten
ze daar geen straatasbakken neer zodat de
mensen daar hun sigaretten in kunnen doen?
Dat voorkomt een hoop straatvuil en overlast
voor de omwonenden.
Veel vuil in Ecozone
Na een heerlijke ontvangst met koffie, limonade en cake geeft Jaap uitleg over de prikactie. Iedereen wordt in groepjes van vijf of zes
personen verdeeld. Van de gemeente krijgen
ze prikkers en gele hesjes. Met een routekaart

gaan ze vervolgens de wijk in. Al snel blijkt
dat in de Ecozone het meeste vuil ligt. Veel
plastic, blikjes, flesjes en zelfs een fiets en een
stofzuiger. In de wijk zelf valt het vuil gelukkig
mee. Daar moeten we goed zoeken en zijn het
vooral kleine papiertjes en soms een flesje of
een pakje drinken.
Cafetaria Brandevoort trakteert
Het is bijna 12.00 uur als de prikkers bij Cafetaria Brandevoort aankomen. Paul van Dongen, eigenaar van de cafetaria, trakteert op
een lekker frietje, een snack, een koel blikje
drinken en een heerlijk ijsje. Dat hebben ze
wel verdiend. Met de prikactie hebben de
kinderen e1000,- verzameld voor Duchenne
Heroes en gezorgd dat onze wijk weer een
stuk schoner is. n

brandjes
SV Brandevoort zoekt een goede verzorger (fysiotherapeut) voor de selectie. Hij of zij is verantwoordelijk voor de verzorging tijdens de wedstrijden van het eerste
elftal en als het mogelijk is ook van het tweede
elftal en zal dus tijdens het seizoen de zondagen beschikbaar moeten zijn. Heb je zelf interesse of weet je wellicht iemand die deze rol
zou willen vervullen? Graag contact opnemen
met onderstaand e-mailadres (Mario Biemans)
technischezaken@svbrandevoort.nl.
Cursus fotografie / fotobewerking. Nog mooiere foto’s en de juiste
nabewerking op je pc? Vanaf 4 oktober
starten nieuwe cursussen. Informatie:
www.fotocursushelmond.nl of 59 98 37.

Kleding maken op maat, ervaren lerares,
kleine groepen voor zowel beginners als
gevorderden. Telefoon 54 33 87 of
06 301 896 95.
Op de braderie van 20 juni zijn pannenlappen en babyslofjes gevonden. U kunt
bellen naar 54 19 68 of 54 10 89.
TTV Stiphout start op 7 oktober met
gesubsidieerde tafeltennistraining overdag voor ouders van schoolgaande kinderen.
Adres tafeltenniscentrum: Braakweg 30, 5708
JK Helmond. Zie www.ttvstiphout.nl
voor meer informatie en inschrijfformulier. Of
mail naar gouweloos@tele2.nl.

Wie wil onze Shi Tzu pup (reu, nu 9 maanden oud) op maandag en dinsdag uitlaten
(ergens tussen 13.00 en 15.00 uur) gedurende
schoolweken? Vergoeding e8 per week, per
keer ongeveer 20 minuten wandelen.Wijkdeel
Brand.Voor meer info: bel 66 09 72.
Praktijkruimte voor Land van Oz (praktijk voor remedial teaching) gevraagd wegens uitbreiding werkzaamheden. Ongeveer
20m2, aantal dagen per week tot 18.00 uur.
Heeft u een prettige, rustige, ‘open’ ruimte ter beschikking? Neem contact op met
Susanne Notenboom - Kuijken, 33 11 04 of
info@landvanoz.nl.
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column
antonius
Zo zo. Het is volbracht. Vóór de zomervakantie nog. De daadkracht van de gemeente
kent soms geen grenzen. Een ontsluiting richting Vaarle? Welnee, first things first. De bypass
richting Mierlo is af. Dat het hier om een gewichtige kwestie gaat, verraadt de Engelse terminologie. Niks afslag; bypass. In de medische
wereld wordt die term ook gebruikt voor als
je het ernstig aan je hart hebt en er een Vinger aan de pols-ingreep op je wordt losgelaten. Iets engs met slangetjes en zo. Nou, zo
bloederig was het gelukkig niet, maar de hele

wijk moest wekenlang via allerlei sluip-doorkruip-door-routes de buitenwereld zien te
bereiken. En dan die arme buschauffeurs. Die
rijden toch al voor spek en bonen door de
wijk, maar nu moesten ze zich ook nog door
de Medevoort zien te wurmen. Gelukkig was
er een gisse wijkgenoot die in het weekend
het afsluithek even opzij zette. Dank daarvoor.
Maar goed; we hebben ‘m. De bypass. We wonen niet voor niks in Brandevoort. In plaats
van in te voegen op de rotonde, voegen we nu

tien meter rechts van de rotonde in. We staan
nu links voor de haaientanden als we rechtdoor of linksaf willen en rechts voor de haaientanden als we richting Mierlo gaan. Hadden
we vroeger soms wel drie auto’s voor ons, nu
staan we pardoes vooraan voor de streep.
Geweldig! Wat deze nieuwe verkeersbeleving
allemaal heeft gekost, ach, wat kan het bommen. Het kost een paar centen, maar dan heb
je ook wat. En o ja, welk probleem werd hier
nu ook alweer mee opgelost? n

sv brandevoort

positief gedrag als basis voor voetbalsucces!

patricia teuns
SV Brandevoort start ‘Positief Coachen’ voor
trainers, spelers en ouders. SV Brandevoort is
de jonge voetbalvereniging in onze wijk. Een
club waar naar eigen zeggen ontwikkeling en
sportief plezier centraal staan. Een vereniging
waar de kinderen uit de wijk zich positief kunnen ontwikkelen middels een goede sfeer en
de juiste ondersteuning. Bij de start van het
tweede seizoen voegt het bestuur van deze
vereniging de daad bij het woord door de introductie van het voetbalcoachingprogramma
‘Positief coachen’ van Vlemmings & Van Zwam.
De kick-off vond plaats op 8 september waarbij voetballers, trainers en ouders waren
uitgenodigd. Zeker zo’n negentig geïnteresseerden, met name ouders en trainers, waren
aanwezig.
Met deze kick-off wil het bestuur ouders en
leden deelgenoot maken van het beleid van
de vereniging. Dit beleid is erop gericht om
de beste sportvereniging van Helmond te zijn,
waarbij positief en sportief gedrag centraal
staan. Met deze vernieuwende aanpak van
optimale begeleiding wil SV Brandevoort een
nadrukkelijke bijdrage leveren aan een beter
sportklimaat binnen Helmond.
De aanwezige wethouder Sport, Beroepsonderwijs, Cultuur en Middelen van Helmond,
Jan van den Heuvel, was zeer te spreken over
de ambities van de club en hoopte dat de vereniging een voorbeeld zou worden voor de
verenigingen in de omgeving. ‘Positief coachen’

heeft alles te maken met normen en waarden,
en ook verantwoord omgaan met kinderen.
Door deze wijze van werken creëert de club
een ontspannen omgeving waarin sociaal wenselijk gedrag wordt gestimuleerd en jongeren
zich natuurlijk kunnen bewegen en ontplooien.
Leon Vlemmings, assistent-trainer van Feyenoord en één van de oprichters van Vlemmings & Van Zwam betrok de aanwezigen op
een open en enthousiaste wijze bij ‘Positief
Coachen’ en hun bewezen effectieve aanpak
bij profvoetballers, bedrijven en vrijwilligersorganisaties.
“Door positief te coachen worden spelers
en trainers geprikkeld om zelf na te denken
en zich optimaal te ontwikkelen,” aldus Vlemmings. Diverse filmpjes en voorbeelden prikkelden de aanwezigen om mee te denken op
welke wijze (nu al) het positieve coachen door
eenieder kan worden ingevuld. En natuurlijk
kregen we ook diverse sketches te zien over
het gedrag van ouders en spelers zoals het
niet zou moeten. Deze voorbeelden leverden
de nodige reacties vanuit het publiek. Ook
niet onbelangrijk, de lachspieren werden erdoor geprikkeld. Tijdens de kick-off kregen de
aanwezigen ook al diverse tips mee op welke
wijze jongeren gestimuleerd kunnen worden
tijdens het spel op het veld.
Coachen is bijvoorbeeld het helpen van jongeren bij hun keuzeproces. Ieder teamlid heeft

een bepaalde taak in het veld en zal daarbij
de nodige instructies krijgen. Toch zal het kind
daarbij keuzes moeten maken door de omstandigheden in het spel. Trainers moeten dit
stimuleren en begeleiden. Coachen is onder
andere ook het taalgebruik aanpassen aan de
kinderen. Een mooi voorbeeld was dat een
coach zei: “Jongens, de mouwen opstropen!”
En wat deed een kind gedurende de wedstrijd:
de mouwen opstropen, want dat had de coach
toch gezegd.
Begin 2011 wil de club starten met de trainers
twee dagen te begeleiden in dit coachingstraject. De aanwezigen waren zeer positief over
dit verhaal en vroegen zich af waarom pas volgend jaar wordt gestart met dit nieuwe coachingstraject. Toch was ook de heer Dankers,
aanwezig namens de KNVB, heel stellig. “Pas
op met te snel willen veranderen, want dit is
een jonge voetbalclub. Zorg dat je alle leden
meekrijgt in deze nieuwe werk- en denkwijze.” In oktober zal het bestuur tijdens de
ouderavond verder ingaan op dit nieuwe in te
zetten traject, om nog meer leden te informeren en enthousiasmeren.
SV Brandevoort krijgt voor ‘Positief Coachen’
steun van RSW accountants, belastingadviseurs en consultants, een dienstverlener uit
de regio. RSW vindt, net als SV Brandevoort,
dat samen sportief en plezierig sporten een
bijdrage levert aan een beter sportklimaat
binnen Helmond. n
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PAROCHIENIEUWS VAN DE HEILIGE DAMIAAN DE VEUSTER

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.

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
j.v.d. laar, pastoor/deken

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

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.
De stichting Rouwbegeleiding Helmond en omgeving start in het najaar met een nieuwe groep voor nabestaanden die hun partner
een half jaar of langer geleden verloren hebben. De bijeenkomsten worden gehouden op de dinsdagmiddag. Dit is een initiatief
van de gezamenlijke kerken in Helmond maar staat open voor iedereen. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Voor inlichtingen kunt u contact zoeken met mevrouw M. Diepstraten, tel. 55 19 40, e-mail: info@rouwbegeleidinghelmond.nl.
Jacqueline Noort
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jongens vinden buizerd
Wij, Borg Muller en Aaron Aijtink, twee jongens uit Brandevoort, hebben op 14 juni een
jonge buizerd gevonden. Het is gebeurd aan
de rand van Brandevoort. Daar was een jonge
vogel uit een boom gevallen, dat zagen we
gebeuren. Met twee shirts hebben we hem
opgepakt en in een tas gezet, en zijn naar het
huis van Borg gelopen. Toen belde zijn moeder een roofvogelexpert. De expert heeft de
vogel meegenomen en bekeken. Die constateerde dat het alleen een kneuzing was. Een
man heeft ons geholpen om de vogel terug
te zetten. Het was moeilijk om een geschikte

boom te vinden. De dagen erna zijn we gaan
inspecteren hoe het was met de jonge vogel.
We waren dolblij dat hij op andere takken zat
en op een dag weg was. Deze roofvogel heeft
het gered. We vonden het een spannende ervaring.
Tip van Kelly Coolen de roofvogelexpert: laat
jonge vogels die uit hun nest zijn gevallen zoveel mogelijk op dezelfde plaats als het geen
gevaarlijke plaats is. De moedervogel voedt
die jonge vogel op die plaats.
(Met grote dank aan Kelly Coolen.) n

carolus borromeus

grondverkoop nieuwe middelbare school helmond-brandevoort
Overeenkomst perceel met sportgedeelte
nieuwe ‘Carolus’. De bouw van het nieuwe
schoolgebouw van het Carolus Borromeus
College en de IVO-Mavo in De Marke in Brandevoort is weer een stap dichterbij gekomen.
De gemeente Helmond en Vereniging Ons
Middelbaar Onderwijs (OMO) - het schoolbestuur van ‘Het Carolus’ - hebben een overeenkomst gesloten over de verkoop van de
grond voor de school met het sportgedeelte.
Loco-burgemeester Frans Stienen en Gijs
van Wijlen, schoolleider Carolus Borromeus
College, hebben - gezeten op een klassieke
schoolbank - met een ganzenveerpen hun
handtekeningen gezet.

ken. De verhuizing vindt dan op zijn vroegst
plaats aan de start van schooljaar 2012-2013.
De school gaat plaats bieden aan zo’n 1.400
leerlingen. Zodra er meer bekend is over hoe
de school er precies uit komt te zien en wanneer er precies gebouwd gaat worden, gaan
de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs, de scholen en de gemeente dit actief
communiceren naar leerlingen, ouders, omwonenden en pers. Meer informatie over het
samengaan van de IVO-Mavo en ‘Het Carolus’
is te vinden op www.carolusbrandevoort.nl.
Nieuw wijkdeel De Marke
Het plandeel De Marke ligt tegenover De

Veste, ten noorden van het station en ten
westen van de Brandevoortse Dreef. De
Marke wordt een statige buurt - in een
vroegtwintigste-eeuwse bouwstijl - waar de
woningen aaneengesloten liggen aan brede,
groene lanen. Groene aaneengeschakelde
pleintjes gaan zorgen voor een herkenbaar
dorpsbeeld. Net als nu in De Veste zal ook
De Marke uit gaan kijken op een groen en
waterrijk gebied. Er komen diverse speelvelden en er is volop ruimte voor wandelaars en fietsers. De bouw van De Marke
start na 2014. Meer informatie over de
ontwikkeling Brandevoort is te vinden op
www.helmondbrandevoort.nl. n

De gemeente heeft een perceel van 13.500 m2
(1,35 hectare) ten noordwesten van de tunnel bij de Brandevoortse Dreef en een terrein
van 6.350 m2 sportveld - ten noordoosten van
deze tunnel - verkocht aan Ons Middelbaar
Onderwijs. De gemeente levert het terrein in
de huidige staat op en zorgt voor de aanleg
van riolering, wegen en fietspaden. Zo zal er in
de buurt van de school een spoortunnel voor
fietsers en voetgangers aangelegd worden.
Ons Middelbaar Onderwijs zal het sportveld
aanleggen. Onderdeel van de overeenkomst is
dat de gemeente de schoollocatie aan de Dolfijnlaan van OMO koopt.
Verhuizing
De IVO-Mavo en het Carolus Borromeus College (vmbo-t, havo en vwo) gaan samen verder op de nieuwe locatie in Brandevoort. Ons
Middelbaar Onderwijs heeft als streven om de
nieuwe school in september 2012 te betrek-
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advocate manon ketelaars
een jonge duizendpoot

marga dobma
Manon Ketelaars wordt geboren op 25 maart
1981 in Geldrop. Samen met haar vader, moeder en haar vijf jaar jongere zusje Lóan woont ze
in Mierlo. Pa (gepromoveerd docent technische
natuurkunde) werkt als docent aan de Fontys
in Eindhoven. Moeder is verpleegkundige in het
ziekenhuis in Geldrop. Daarna gaat ze werken bij
verschillende arbodiensten. Ze stopt hier zo’n
tien jaar geleden mee om zich te wijden aan haar
gezin en sociale activiteiten.
Manon gaat naar de basisschool Den Boogerd in
Mierlo en daarna naar het Strabrecht College in
Geldrop, richting VWO (vanwege haar bèta-interesse).Al vanaf de basisschool heeft ze een grote
voorliefde voor zwemmen en ze beoefent deze
sport met verve als wedstrijdzwemster. Als ze in
het tweede jaar brugklas moet kiezen welke richting ze op wil, óf wedstrijd zwemmen óf VWO
besluit ze, na rijp beraad, voor het laatste. Na zes
jaar heeft ze haar einddiplomaplus VWO met als
extra vak Duits. Behalve zwemmen heeft Manon
ook nog een andere hobby namelijk tennis.
Na het VWO twijfelt ze ook even of ze nu doorgaat in de bèta-vakken. Maar door een voorlichtingsbijeenkomst over geneeskunde, farmacie en
recht gaat ze verder met de studie rechten omdat dit haar erg interessant lijkt.
Ze kiest voor de Universiteit Tilburg. Vanwege
de afstand kan ze makkelijk heen en weer reizen
tussen Mierlo en Tilburg. Dit doet ze de eerste
twee jaren van haar studie. In haar ‘vrije’ tijd
werkt ze bij de Incasso Unie in Eindhoven om
te sparen voor een buitenlandse stage. Dit doet
ze gedurende een half jaar in Granada (Spanje)
waar ze naast een cursus Spaans ook (nog even)
Spaans handelsrecht en Europees recht studeert.
Na afronding komt ze terug naar Nederland en
gaat hier een aantal opleidingen volgen, onder
andere: Nederlands recht, internationaal recht,
wat medische psychologie, criminalistiek (dat is
bewijsleer in het strafrecht, bijvoorbeeld DNAbewijs en hoe werkt dit in een strafzaak) en gezondheidsrecht. Deze opleidingen volgt ze aan
verschillende universiteiten. Intussen werkt ze
in Den Haag bij het onderzoeksinstituut T.M.C.
Asscher (internationaal wetenschappelijk instituut opgericht door diverse universiteiten in Nederland). Hiervoor onderzoekt ze Nederlandse
uitspraken op het gebied van internationaal
volkenrecht en ze vat deze uitspraken samen
in een database. Een aantal hiervan wordt door
haar begeleider gepubliceerd in het Netherlands
Yearbook of International Law. Alsof dit nog niet
genoeg is gaat ze naar de USA voor een congres
georganiseerd vanuit de Universiteit van Tilburg.
Toch vindt ze ook nog tijd voor een privé-leven,
want vanaf haar middelbare schooltijd heeft ze
een vier jaar durende relatie.
Manon studeert af op 6 februari 2004 op internationaal privaatrecht (contracten) en de tweede
keer op 15 juni 2004 op internationaal oorlogsrecht. Beide keren aan de Universiteit van Tilburg.
Ze wordt gevraagd te blijven werken bij het As-

scher Instituut. Dat doet ze op parttime basis.
Ook verzoekt men haar zwemles te geven aan
de zwemschool in Mierlo. Dit doet ze als hobby
één dag per week. Vooral omdat ze de omgang
met kinderen zo leuk vindt.
Door haar grote interesse in medische advocatuur gaat ze telefoneren met Mr. Dr. Oey. Bij hem
kan ze meteen aan het werk in de vakrichting medische advocatuur (begin 2004 tot 22 juni 2008).
Medisch recht is onder te verdelen in: tuchtrecht,
letselschade, sociale zekerheid (bijvoorbeeld een
uitkering bij ziekte door ongeval, woningaanpassing of het verkrijgen van een vergoeding van een
verzekeringsmaatschappij voor een behandeling)
en psychiatrisch patiëntenrecht…
Mr. Oey stopt en Manon krijgt de gelegenheid
haar advocatenpraktijk te beginnen op het adres
van de praktijk van Mr. Oey. Zij start op 1 juli
2008. Ze houdt kantoor aan de Uiverlaan 118
in Helmond. Ze doet zaken met betrekking tot:

jeugdstrafrecht, beschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld uithuisplaatsingen), gezagskwesties.
Praktijk Ketelaars is te bereiken via de website:
www.ketalaarsadvocaten.nl.
Manon maakt al snel kennis met Brandevoort
vanwege haar wortels in Mierlo en door het krijgen van een baan bij Mr. Oey. Daardoor kan ze
in 2005 een appartement kopen in Brandevoort
aan de Kalderman. Manon tennist bij Carolus in
Brandevoort. Ze vindt Brandevoort architectonisch prachtig en geniet van al het groen om ons
heen. Het is een wijk in aanbouw waar je relatief
makkelijk sociale contacten maakt. Ze vindt het
wel jammer dat er (nog) geen authentieke winkels, zoals een bakker, slager enzovoort in Brandevoort zitten.
Wij, de BC redactie, wensen haar voor de toekomst alle goeds, geluk en succes zowel privé als
met haar advocatenpraktijk. n
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het woord is aan
de reporters van de obs

Ik vond het erg leuk om alle kinderen uit
mijn klas weer te zien. We mochten de eerste week zelf plaatsen uit kiezen. Toen we
de weektaak zagen schrokken veel kinderen
van wat we allemaal moesten doen. Op de
weektaak stond het volgende: rekenen alles
af, taal alles. Spelling alles. Eigenlijk was het
niet zo heel veel maar toch. Onze nieuwe
meester valt ook wel mee. Hij heet Harold
en is erg aardig. Hij kan erg goed voorlezen!
We hadden ook nog huiswerk de opdracht
luidde: maak een fotocollage met jezelf als
middelpunt. Ze zijn erg leuk geworden! Ook
liet meneer Harold zien wat we alle maal
nog gaan doen in groep 8. Zoals de uitstapjes
naar de voortgezet onderwijs. Maar hij liet
ook de minder leuke dingen zien zoals de
‘grote’ CITO-toets.
En ook liet hij zien dat groep 8 heel bijzonder
is. Omdat het allerlaatste jaar is en daarom
doen we ook nog musical. Volgens mij wordt
dit het leukste jaar van de hele basisschool!

natuurlijk het kamp! Ook vertelde hij over
de verschillende uitstapjes, bijvoorbeeld naar
verschillende middelbare scholen. Ik hoop

dat de tweede week ook zo leuk wordt!
Dit was het verslag van Roel uit groep 8a. n

Dit was het verslag van Iris uit groep 8a
Ik vond de eerste week erg leuk. Vooral
omdat ik iedereen uit mijn klas weer zag.
Je mocht je eigen plekje uitzoeken voor de
eerste week. We schrokken wel een beetje
toen we de weektaak zagen. We moesten
die week vier lessen taal en rekenen maken,
twee begrijpend lezen lessen, één les Engels,
één les topografie en huiswerk. Je moest
daarvoor een fotocollage maken en die is bij
iedereen erg mooi geworden. We hebben nu
een heel leuke meester: meneer Harold. Hij
is erg aardig en hij kan heel goed voorlezen.
Aan het eind van de week was ik de enige
die alles af had. Ook liet meneer Harold zien
wat we nog allemaal gaan doen in groep 8
zoals de ‘grote’ CITO-toets, de musical en

wij hebben jou nodig!

word maatje voor een gezin bij home-start!
In de gemeente Helmond biedt Humanitas
het programma Home-Start aan. Vrijwilligers
bezoeken wekelijks een gezin met jonge kinderen. Zij bieden de ouder een steuntje in de
rug, als het even niet meevalt. Wat is het fijn
als iemand naar je luistert zonder meteen te
oordelen, of een handje helpt als je het zelf
niet meer zo goed overziet! Huishoudelijk
werk of oppassen hoort er niet bij, verder
geeft de ouder aan waar ze graag steun bij wil.
Wij zoeken nog gemotiveerde vrijwilligers.
Wat bieden wij: zo snel mogelijk start een
nieuwe groep met de voorbereidende training, zeven keer een hele ochtend. Daarna
krijg je professionele begeleiding en kom je

geregeld met leuke collega’s bij elkaar voor
uitwisseling van ervaringen. Goede verzekering, vrijwilligerskaart en een paar keer per
jaar een tijdschrift.
Wat vragen wij: je kunt goed luisteren, wil niet
te snel de oplossing geven, en oordeelt niet
snel. Opleiding of leeftijd spelen geen rol, wel
moet je opvoedervaring hebben.
Bel of mail voor een info-pakketje, dan
spreken we later af om kennis te maken als je wil. Telefoon: 53 73 23, e-mail:
homestarthelmond@humanitaszuid.nl. Kijk
ook vast op: www.home-start.nl.We kijken uit
naar je reactie! n
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computerclub

computer cursussen in brandevoort.
Louis Vrolings
Na de zomervakantie, in de loop van september/oktober, zal de Computerclub Brandevoort met nieuwe cursussen starten in wijkhuis ´t BrandPunt. Het voornemen is om bij
voldoende belangstelling een cursus PowerPoint dan wel Excel aan te bieden. Het programma PowerPoint wordt veelvuldig gebruikt
bij het geven van presentaties. Met Excel kunt
u eenvoudig tabellen opstellen en berekeningen laten uitvoeren. Beide programma´s maken deel uit van het pakket MS Office.

Omdat wij voor het voorbereiden natuurlijk afhankelijk zijn van het aantal deelnemers, vragen wij u nu al uw interesse per
e-mail aan ons kenbaar te maken. Geeft u
daarbij ook aan naar welke van de genoemde programma´s (PowerPoint of Excel) 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. computerclub@onsbrabantnet.nl of
lpcvrolings@live.nl

Workshop
Brandevoort

Internetbankieren

De computerclub Brandevoort biedt u aan
een Workshop Internet bankieren. De Workshop wordt begeleid aan de hand van een
basiscursusboek en CD-ROM Internetbankieren. Donderdag 14 oktober, aanvang 19.3022.00 uur in wijkhuis ´t BrandPunt. U kunt
zich aanmelden via e-mail lpcvrolings@live.nl,
of telefonisch: 66 29 14. n

een luchtballon in je achtertuin
… een vakantieverhaal van een thuisblijver

Kinderen net vijf minuten in bed en snel nog
even genieten van de laatste zonnestraaltjes
begin augustus in mijn nieuwe loungeset.
Heerlijk! Even het vakantiegevoel laten opkomen… Hoor ik daar ineens een ‘brander’
van dichtbij. Verschrikt kijk ik naar boven en
tot mijn verbazing zie ik een luchtballon op
nog geen paar meter boven mijn woonhuis
hangen. Ik hoor de mensen gezellig kletsen en
ik krijg ineens een eng gevoel dat die ballon
in mijn achtertuin wil gaan landen. Het moet
niet gekker worden… Snel man en kids naar
beneden geroepen, want van zo dichtbij een
luchtballon zien, dat komt eigenlijk nooit voor.
En als die boven het huis gaat landen, zijn zij
in ieder geval beneden. Geen moment aan gedacht dat het binnen waarschijnlijk veiliger is
en dat als de ballon neerstort, dat ik die kleine ukkepukken toeschouwers laat worden
van een angstig en vuurgevaarlijk schouwspel.
Het lijkt wel of de ballon stil hangt, er is ook
geen zuchtje wind. Nou, dat gaat toch echt
mis straks… En die mensen in de ballon blijven maar zwaaien en kletsen… Of geven ze
signalen? Ik heb eigenlijk geen idee. Snel gaan
we met allemaal naar de voorzijde van het
huis, want dan kunnen we het nog beter aanschouwen. Ik let daarbij helemaal niet op dat
de kids in onderbroek en blote voeten naar

buiten rennen. Het moet niet gekker worden,
het huis staat toch niet in de fik?!
Gelukkig is mijn dochter wel bij haar positieven en ze rent snel weer naar binnen om
een lang vest aan te trekken. En weer ben ik
verbaasd. Niet om mezelf dit keer, maar wat
ik in de straat aantref. De hele dag is het zo
stil in de wijk dat ik het gevoel krijg dat ik een
van de laatste aanwezige bewoners ben. Maar
niets is minder waar. De hele straat staat vol
met mensen. Het lijkt wel een mierennest.
Mensen met fototoestellen, met fietsen, met
scooters en allemaal in spanning wat er nu
toch gaat gebeuren…
De donkere dreigende onweerswolken komen er al aan vanuit Mierlo. En de ballon
hangt nog steeds in de lucht. Deze hangt nu
boven een boerderij en gaat richting de tennisbanen. Daar is natuurlijk wel een grasveldje
om te landen, denk ik snel. De gasbrander gaat
nu voortdurend aan en uit, en gelukkig maar,
anders kunnen ze wel uitstappen op het dak
van de boerderij. De luchtballon gaat er net
overheen! Maar dan is het toch echt gedaan
met het blijven hangen in de lucht. De ballon daalt snel en gelukkig zijn er nog een paar
mannen bij hun positieven die het touw pakken van de luchtballon en zo hard mogelijk
trekken om de luchtballon op de straat naast

patricia teuns
foto: henk kusters

de tennisbaan te laten landen. Ze scheren rakelings langs de bomen, de mensen in de ballon bukken in de mand... Iedereen houdt de
adem in... en… nog geen paar seconden later
staan ze ineens netjes op de grond. Pfffffff, gelukkig maar!
Als de ballon ook veilig op de grond ligt, ben
ik weer stoer en nieuwsgierig genoeg om
even de avontuurlijke ballonvaarders aan te
spreken. Ze staan eigenlijk wel heel relaxed
naast de ballon. Een van de dames vertelt dat
ze zijn opgestegen vanaf de Karpendonkse
Plas in Eindhoven. “En, ineens was er minder
wind.” Of ze het eng had gevonden? “Geen
moment en het was mijn eerste keer.” Ik kijk
haar even aan of ze de waarheid spreekt, maar
ik bespeur geen vleugje angst. Is het dan vanaf
de grond enger om te zien dan van bovenaf?
Dat denk ik snel om mijn eigen onrust van
daarstraks te verbloemen. Ik laat mijn zoon
nog snel in die toch wel grote mand kijken
en vind het dan wel welletjes. Tijd om naar
huis te gaan, dit vakantie-avontuur is voorbij.
Voor mij geen ballonvaart, denk ik als ik naar
huis loop met een hyperactief kind op mijn
armen. Vol van deze gebeurtenis. Dat wordt
voorlopig niet slapen. Maar ach, het is vakantie en dit is toch wel een mooi verhaal om na
te vertellen. n
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de september puzzel
De puzzel van juni is gewonnen door Marjan Bleijerveld. De oplossing was blaren. Deze maand een sudoku.
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 formulieren. Daar
vindt u het formulier puzzel. De uiterste inleverdatum is 1 oktober. Succes!
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diabetes fonds zoekt collectanten

voor eerste week november

U kent niemand met diabetes? Ongeveer één
miljoen Nederlanders hebben diabetes; suikerziekte. Iedereen kan het krijgen, en iedere
dag komen er in ons land tweehonderd mensen met diabetes bij. Dus waarschijnlijk kent u
al iemand met diabetes.
Veel mensen denken dat diabetes wel meevalt,
maar helaas kan het ernstig zijn. Diabetes leidt
ook vaak tot andere ziekten of klachten. Zoals
hart- en vaatziekten, dementie en problemen
met ogen, nieren en voeten.
Het Diabetes Fonds houdt elk jaar een collecte. Het opgehaalde geld gaat naar onderzoek om diabetes beter te behandelen of te
voorkomen. Vorig jaar haalden de collectan-

ten ruim twee miljoen euro op. Het Diabetes Fonds betaalt in Nederland het meeste
onderzoek naar diabetes. In de week van 31
oktober tot en met 6 november gaan mensen
met de collectebus op pad voor het Diabetes
Fonds. Helpt u dit jaar mee?
U zegt in die week zelf op welke dag u collecteert en hoeveel u wilt doen. Het hoeft niet
veel tijd te kosten: twee uur van uw tijd maken
al verschil! Of neem de collectebus mee naar
uw werk of naar school.
Onderzoek voor een betere behandeling
Er is al veel bereikt waardoor mensen met diabetes gezonder en langer kunnen leven. Zo
is ontdekt hoe diabetes type 1 ontstaat, dat

is een fout van het afweersysteem. Daardoor
kunnen we nu bij sommige kinderen diabetes
afremmen. Ook is er nu bijvoorbeeld betere
begeleiding van mensen met diabetes en depressie, wat vaak samengaat. Daardoor voelen
mensen zich beter en ze blijven gezonder.
Geld voor meer onderzoek is hard nodig.
Help het Diabetes Fonds, want alleen met uw
hulp komen er oplossingen! Geef een paar
uur van uw tijd om diabetes aan te pakken,
neem contact op met:
Collecteleider: Laura Schmahl, telefoonnummer: 84 88 86 / 06 412 779 10, e-mailadres:
Laura_Schmahl@hotmail.com. n
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zesde golfdag brandevoort
wederom een succesvol evenement

Voor de zesde opeenvolgende keer is op
Golfclub de Gulbergen de Golfdag Brandevoort georganiseerd. Met nagenoeg evenveel
deelnemers als vorig jaar had de organisatie
weer een hele kluif om het net zo succesvol
te maken als de voorafgaande lustrumeditie.
En met succes!
Maar liefst achtenzestig deelnemers, verdeeld
over vierendertig teams, deden mee aan het
evenement en dat was daarmee nagenoeg volgeboekt. De dag begon traditioneel met koffie
en cake in het clubhuis. Na de introductie en
de jaarlijkse terugkerende groepsfoto, kon de
wedstrijd beginnen middels een Gun Shot om
12.00 uur exact.
Na op een toch ietwat winderige dag zo nu en
dan wat zon gezien te hebben en de strijd op
de golfbaan te hebben gestreden, kwam iedereen tegen vijf uur weer binnen om te genieten
van een welverdiende borrel.
Na het tellen van de punten, werd tegen half
zeven begonnen met de prijsuitreiking. Het
koppel dat dit jaar de beste score had was Ivo
Tonk en Arjan Gubbels, met een score van 47.
Zij namen deel onder de teamnaam Woods
Clan. Zij werden daarmee eervol eerste, en
namen de wisseltrofee mee naar huis om deze
volgend jaar weer te kunnen verdedigen.
Zij bleven het koppel Paul van Wuijtswinkel en
Charles Rudolf, alsook het koppel Alex Reijnders en Bas Strijbos voor, die respectievelijk
tweede en derde werden.

Zoals ook in de voorafgaande jaren, waren er
tevens prijzen voor de Longest Drive heren
als dames, en deze zijn respectievelijk gewonnen door Alex Reijnders en Marion Dekkers.
Zowel de dames als de heren konden de Neary-prijs verdienen. Deze zou uitgereikt worden aan de man en de vrouw die vanaf de afslag het dichtst bij de hole op de green de bal
konden neerleggen. Deze prijs voor de heren
is gewonnen door Alex Reijnders, en helaas is
deze bal niet geslagen bij de dames. Deze prijs
blijft in de kast voor volgend jaar.
Zoals inmiddels een traditie is geworden,
hebben we de beste nieuwkomer dame en
heer op het evenement kunnen belonen met
een Rookie-prijs, en dat waren dit jaar Aletta
Draadjer en Charles Rudolf. Proficiat, en zeg
het voort dat er ook voor nieuwkomers en
golfers met een hoge handicap leuke prijzen
zijn te winnen.
Ook is er deze editie weer een poedelprijs
uitgereikt. Het team dat het minste geluk in
slaggemiddelde had, was team The Nuts dat
bestond uit Laurens Steuten en Sander Nootenboom. Jammer, en volgend jaar weer een
nieuwe kans!
Alvorens we konden gaan genieten in het restaurant op De Hooghe Bergh van het heerlijke barbecuebuffet, hebben we twee mede-organisatoren van het allereerste uur, te weten
Jaap Uneken en Franklin van de Laar, onder

de organisatie
foto: daniëlle verbeek

een welverdiend applaus mogen bedanken
voor hun inzet de afgelopen vijf jaar.
Tegen 21.00 uur was het progamma ten einde
en verliet iedereen moe maar voldaan het
clubhuis. Al met al was het weer een geweldige dag om op terug te kijken. En gezien alle
positieve reacties van sponsors en deelnemers moet er volgend jaar zeker weer een
vervolg komen.
In principe staat de Golfdag Brandevoort dan
ook weer gepland, en wel op zondag 18 september 2011. Schrijf deze datum alvast in je
agenda of beter, schrijf je nu alvast in via onze
site www.golfdagbrandevoort.nl. Dan blijf je in
ieder geval op de hoogte en kun je je als eerste aanmelden voor de volgende editie van de
Golfdag Brandevoort.
Zo zal de website binnenkort geheel vernieuwd worden, en kunnen alle foto’s die dit
jaar gemaakt zijn door vakfotografe Danielle
Verbeek aldaar bekeken worden.
De organisatie wil tevens hierbij alle sponsoren bedanken die hebben bijgedragen aan
deze fantastische dag. Onze dank gaat uit naar:
Rabobank Helmond, RSW Accountants, Driessen
HRM_Payroll, Bekx Assurantiën, De Vestelier financiële
dienstverlening, Buro van Liempd Nuenen, Auto Lichtstad - Audi, Joosten Architecten, ITW/Cader, MGM makelaardij, Woonveste, DecoArt Snoeks, Avero Achmea,
Buro Paperclip, Plus Hans Van Aerle, Golfrestaurant
De Hooghe Bergh, Threvon Internetservices, Spons,
Startpagina Brandevoort en Perfectief Foto. n
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onthulling publicatieborden
giel pollemans
foto: giel pollemans
De werkgroep publicatieborden voor de wijken Brandevoort, Stiphout en Dierdonk van de
gemeente Helmond heeft na drie jaar eindelijk
zijn beloning gekregen. Bijna de gehele afdeling
Communicatie is uitgerukt om de feestelijke
onthulling van het publicatiebord in Stiphout
kracht bij te zetten. Dit bord staat symbool
voor de andere twee borden in Brandevoort
en Dierdonk. De officiële ingebruikname geschiedt door oud-wethouder Houthooft en

wethouder Van den Heuvel op 12 juli te Stiphout. De wijken mogen met ingang van juli
2010 de eigen evenementen op een professioneel vormgegeven publicatiebord aankondigen.
Het is een bord dat door zijn vorm en kleuren
opvalt bij het binnenkomen van de wijk. In grote letters die op minimaal één informatieplank
hun plaats moeten hebben, brengen de wijken
hun evenementen meer in beeld dan vroeger.
De beheerders mogen zelf hun informatie aan-

“ons”brabantnet
Een aantal weken (misschien wel maanden)
geleden was ik met stomheid geslagen. We
hadden plotseling geen BBC 1 en 2 meer.
In eerste instantie negeerde ik het en dacht
“’t zal wel weer terugkomen” maar een aantal
dagen verder was er nog steeds geen BBC.
“Wat nu?” dacht ik. Aangezien ik een groot
Formule-1, maar vooral golfliefhebber ben,
begon me toch wel een angstig gevoel te bekruipen. Met het Brits Open voor de deur
en de Ryder Cup in het vooruitzicht (namen
van toernooien die wellicht niet iedereen iets
zeggen, maar die de medeliefhebbers’ harten
sneller laten kloppen) zou dit wel heel erg zijn.
Ook geen mooie voor- en nabeschouwingen
meer van de F-1 wedstrijden en de moge-

lijkheid tot schakelen tijdens de commercial
breaks van RTL 7. En dus ook geen Top Gear
meer, want die stokoude herhalingen op de
nederlandse zenders hebben we nu wel genoeg gezien…
De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik in
eerste instantie OnsBrabantNet vervloekte.
“Zouden ze het pakket aangepast hebben
zonder dat te melden?” Dus ikke bellen. Maar
nee. Ik werd vriendelijk te woord gestaan en
het bleek echt aan de BBC te liggen. Zij weigeren nog langer hun signaal door te geven
aan publieke- of standaardpakketten. Je kunt
ze dus wel krijgen, mits je een betaald pakket
pakt.
Van de ene kant begrijpelijk. De BBC is een

brengen. Het is de bedoeling dat werkgroepen
en organisatiecomités hun publicatiewensen
kenbaar maken. Voor Brandevoort is Fons
Bosman de aangewezen man om de informatie
te inventariseren en te publiceren.
Wij wensen de beheerders veel succes met
het onderhoud van de informatie. De wijken
zijn weer een stapje dichter bij een optimale
voorlichting van hun activiteiten en evenementen. n

johan janssen
grote maatschappij en ze maken echt heel
mooie documentaires, reportages en series.
Dat kost natuurlijk handenvol geld en dat
moet ergens vandaan komen. De BBC is een
instituut wat dat betreft, maar wel een publieke omroep. En wij zijn publiek! Toch? Help!!
Ook de vraag waarom Helmond TV voorlopig
niet zal worden toegevoegd aan het zenderaanbod van OnsBrabantNet heeft te maken
met technische zaken. In het gebied waarin
zich de omroep bevindt, is vooralsnog geen
glasvezel beschikbaar en kan daarom dan ook
niet worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. Helmond TV is echter wel via de site
van de gemeente terug te kijken. n
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plastic
Het is ons opgevallen dat er onduidelijkheid
lijkt te bestaan over de ophaaldata van het
plastic afval. Daarom de data voor de rest van
dit jaar: 1-10 / 15-10 / 29-10 / 12-11 / 26-11 /
10-12 en 24-12.
De afvalkalender is ook te vinden op
www.helmond.nl. n

KOFFIEOCHTEND IN ‘T BRANDPUNT
Een keer per maand kunt u een ochtend lekker ontspannen. Kopje koffie met leuke activiteiten. Het programma voor de volgende keer
kiezen we met elkaar. U komt toch ook?

Wanneer? Iedere tweede dinsdagochtend van
de maand, van 10.00 tot 12.00 uur. Kosten
E4,- per keer, de koffie is hierbij inbegrepen.
Contactpersoon is mevrouw J.M. van den
Bosch, telefoon 66 75 18. n

scouting

scouting brandevoort kampeert samen met 11.000 scouts

Scouting Brandevoort kijkt terug op een zeer
bijzonder zomerkamp; de Jubileum Jamboree in Roermond. Samen met 11.000 andere
scouts uit binnen- en buitenland kampeerden
ze tien dagen aan de oevers van de Maas in
Roermond. Het evenement was georganiseerd door Scouting Nederland omdat deze
maarliefst honderd jaar bestaat. Vierenvijftig
scouts van Scouting Brandevoort stapten in
de trein om mee te doen aan dit spetterende
gebeuren.

Tien dagen feest
Tien dagen lang namen de Scouts (van tien
tot veertien jaar) deel aan uiteenlopende activiteiten. Zo is er gezeild, gehiked, gedanst, zelf
gekookt, gedanst en veel, heel veel geswopt.
Swoppen is het ruilen van groepsdassen, naambandjes en badges. De uitdaging was natuurlijk
om een bijzondere buitenlandse das te bemachtigen. Dat is aardig gelukt; zo wisten we
dassen uit Schotland en Engeland te bemachtigen! De jongere leden, de welpen (zeven tot
tien jaar) deden vijf dagen mee. Zij hoefden niet

zelf te koken, maar sliepen wel in tenten. Daarnaast waren er een heleboel activiteiten, zoals
een feest in de binnenstad van Roermond.
Scouting Brandevoort op 8 uur
journaal
Kranten en tv-programma’s berichtten uitgebreid over de Jubileum Jamboree. Het 8 uur
journaal van 29 augustus liet een stoere impressie van dit event zien. Hierin maakte Jeroen Engbers van Scouting Brandevoort zelfs
zijn tv-debuut! n
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even de wijk uit
STIK MAAR! Kleermakers
naaisters maken de man!

en

Naar een groot kasteel? Avonturen beleven?
Museum Kempenland ligt aan de St. Antoniusstraat in Eindhoven, vlak bij het PSV-stadion.
Als je STIK MAAR! bezoekt, lijkt het net of je
een kostuummuseum binnenloopt. Wat je ziet
is een catwalk met kleding ontworpen door
studenten van de School voor Mode van het
ROC. Maar de bezoeker wordt eerst naar
links geleid, waar de tentoonstelling begint.
Een stippellijn, de stikdraad en scharen, geven
op ludieke wijze de looproute aan. Na afloop
van je bezoek kun je wat drinken met iets lekkers erbij! Een tentoonstelling dit keer waar
je zelf actief bezig bent. Leuk dus voor oud
én jong en een bezoekje méér dan waard! De
expositie is nog te zien tot en met 31 oktober.
Poppodium Lakei Helmond
Helmond heeft sinds begin van dit jaar weer
een volwaardig podium; een podium waar
muziek in al zijn verschijningsvormen aan de

beurt komt. Voor elk wat wils. Kom eens kijken en luisteren! Een greep uit het aanbod
voor de komende maanden.
Zondag 26 september Iron Butterfly
Wie kent niet de Top 2000-klassieker In-AGadda-Da-Vida, het nummer waarmee deze
Amerikaanse grootmacht groot werd.
Vrijdag 1 oktober Heist (met Navarone)
Eén van de beste nieuwe Nederlandse rockbands met een heerlijk internationaal geluid.
Liefhebbers van Amerikaanse rock en grunge
moeten dit zeker eens uitproberen.
Zondag 10 oktober Eric Sardinas &
The Big Motor
Sardinas is een blues gitaarbeul van het zuiverste soort. Dit rockt, swingt, kraakt, piept, zuigt,
wringt, knalt, als een tierelier.
Vrijdag 15 oktober The Cinematics
Uit Schotland komt deze jonge formatie die
aan de poort klopt van de eredivisie van de
Britpop. Denk aan The Editors, Joy Division, et
cetera en je weet dat je dit optreden niet mag
missen.
Zaterdag 23 oktober Woost en The
Van Jets
Een Nederlandse en een Belgische band, dat
kan leuk worden. Woost is het Nederlandse
antwoord op de stroom aan Belgische bands
van de laatste jaren (Deus, Mintzkov, Ozark
Henry, Milow) en The Van Jets is het Belgische
antwoord op, ja, waarop?
Vrijdag 29 oktober Steve Harley &
Cockney Rebel
Come On And See Me, Make Me Smile, dat is

was Harley tegen zijn Helmondse bewonderaars zou willen zeggen. Een paar jaar geleden
nog in Carré, nu in Lakei in Helmond. Dit mag
je niet missen.
Lakei is gelegen aan de Molenstraat 123 in
Helmond.Voor meer info (aanvangstijden, prijzen, enzovoort): www.lakeihelmond.nl.
Grand Gala Helmonds Muziek Corps met Peter Koelewijn en Lenny Kuhr
Op zaterdag 6 november organiseert Helmonds Muziek Corps het 37e Grand Gala
HMC, met dit jaar als titel HMC and the SIXties. Het Grand Gala HMC zal plaatsvinden in
de tot concertzaal omgebouwde Sporthal de
Braak. Muziek uit de jaren zestig zal centraal
staan op deze muzikale avond. Gastartiesten
zijn dit jaar dan ook de eerste echte Nederlandse rocker Peter Koelewijn en de winnares
van het Eurovisie Songfestival van 1969, Lenny
Kuhr. Beide artiesten zullen worden begeleid
door het harmonieorkest van HMC onder leiding van haar vaste dirigent HansPastoor. Aanvang concert 20.00 uur, zaal open 19.00 uur.
Entreekaarten voor het Grand Gala HMC zijn
verkrijgbaar bij:
- VVV Helmond, Watermolenwal 11 (in de
nieuwe bibliotheek);
- Sigarenmagazijn Truus Vereyken, Azalealaan
37a;
- Ben Goossens keurslagerij, Steenweg 31.
Ook is het mogelijk digitaal kaarten te bestellen via www.helmondsmuziekcorps.nl. n
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Het is officieel herfst, dus gaan we aan de paddestoelen.
Er gaan verschillende soorten in, maar het kan natuurlijk
ook met een andere mix of met maar één soort. Serveer
er een frisse salade bij.
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.
Bladerdeegtaartje
met paddestoelen
Ingrediënten
150 gram oesterzwammen
100 gram shiitakes
150 gram kastanjechampignons
100 gram spekblokjes
1 ui
2 à 3 teentjes knoflook
3 à 4 eetlepels fijngehakte peterselie
boter
2 eetlepels bloem
1 ei
kippenbouillon (van een blokje)
scheut kookroom
peper en zout
1 pakje bladerdeeg
wat olie om in te vetten
Bereidingswijze
Bak de spekblokjes uit op laag vuur. Fruit de fijngesnipperde ui met de gehakte knoflook glazig in het spekvet.
Bak de grof gesneden paddestoelen even aan in de boter.
Doe er de bloem bij en bind alles door er al roerend wat
kippenbouillon en een scheut kookroom bij te gieten.
Voeg alle ingrediënten plus de peterselie bij elkaar. Proef
op peper en zout.
Bekleed een ingevette bakvorm met de plakjes bladerdeeg. Doe de vulling erin en dek af met bladerdeeg. Strijk
wat losgeklopt ei op de bovenkant en prik er een paar
gaatjes in. Bak het taartje op 200°C tot de bovenkant
goudbruin is. Haal het taartje uit de vorm en keer hem
om. Doe hem weer in de bakvorm en besmeer de bovenkant met wat ei. Eventjes onder de gril bruin laten
worden.
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kleurplaat pagina

voornaam:................................................
achternaam:............................................
adres:.........................................................
postcode:.................................................
leeftijd:.............jaar, jongen/meisje

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 3 oktober 2010.

o o k t e d o w n l o a d e n v i a w w w. b r a n d e v o o r t e rc o u r a n t . n l
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ww w. b r a nd e vo o r t e r c o ur a nt.nl

1.
2.
3.

Renee te Dorsthorst 8 jaar
Yrsa van Isterdael 7 jaar
Coen Boogers 4 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

de kleurplaat
uitslagenpagina van brandevoort

Dit zijn de uitslagen van de kleurwedstrijd waar jullie weer enorm je
best op hebben gedaan. De winnaars van de prijzen zijn:

1
2 3
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Activiteitenkalender 2010

activiteitenkalender 2010

16 juni
Brand Courant Sluiting inlevering nr 6
C. Brouwer
663650
November
20 juni
SBIA
Brandevoorterdag
11.00-18.30 J. Drouen
538747
Datum Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
05
18.00 uur
C. Brouwer
663650
Julinov Brand Courant Sluiting inlevering nr 9
6/7
nov SBIA
Neota
’t BrandPunt
432013
Datum
Organisatie Danzz
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
11
Wijkraad
vergadering
20-20.45
432013
02 nov
juli
Brand CourantOpenbare
Distributie
nr 6
18.00uur
uur F. vd
P. Laar
Princen
665781
25
nov
Brand
Courant
Distributie
nr
9
18.00
uur
P.
Princen
31 juli
SBIA
’t BrandPunt gesloten tot
’t BrandPunt 665781
432013
28 nov Single Café
Kennismaking
R.
Kuyten
432013
24 augustus

Bron : Brandevoorter kalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.
December
Datum Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
09 Dec Wijkraad
Openbare
20-20.45
uur F. vd
Laar oktober
432013
uiterstevergadering
inleverdatum kopij
brandevoorter
courant
nummer
10 dec Brand Courant Sluiting inlevering nr 10 18.00 uur
C. Brouwer
663650
1 oktober
30 dec Brand Courant Distributie nr 10
18.00 uur
P. Princen
665781
beheer wijkhuis
’t brandpunt
Bron : Brandevoorter kalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen
voorbehouden.
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

’t brandpunt

fons bosman

commissie buurtpreventie

rené deelen

secretaris@brandpunt.info
preventerven@brandevoort.org

chilll-house

sandra geleijns

stichting dickensnight brandevoort

jet de laat

commissie speelvoorz./groen

henk noort

commissie webmasters

herbert von reth

brandevoort in actie

maarten beks

secretaris@brandevoortinactie.nl

brandevoorterdag

jan drouen

voorzitter@brandevoorterdag.nl

scouting brandevoort

jeroen bierens

fotoclub brandevoort

secretariaat

startpagina brandevoort

herbert von reth

commissie kindervakantieweek

yvon cremers

info@kvwbrandevoort.nl

cs de brandeliers

audrey tijssen

info@brandeliers.nl

bridgeclub ‘t brandpunt

irma van den hurk

winkeliersvereniging brandevoort

66

wijkraad@brandevoort.org

ww w. b r a nd e vo o r t e r c o ur a nt.nl

chill-house@brandevoort.org
voorzitter@dickensnight.nl
spelengroen@brandevoort.org
webmaster@brandevoort.org

info@scoutingbrandevoort.nl
fotoclub.secretariaat@brandevoort.org
info@brandevoort.nu

ivdhurk@xs4all.nl
info@winkelcentrumbrandevoort.nl

belangrijke wijkinformatie

April
Activiteitenkalender
2010
Datum
Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
30 april
SBIA
Kindervrijmarkt
10.00 uur
’t BrandPunt
432013
September
Datum
Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
Mei
30
sept
Wijkraad
Inloopspreekuur
20.00
uur
F. vd
Laar
432013
Datum
Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
02 mei
SBIA
Jam op crossbaan
12.00 uur
’t BrandPunt
432013
Oktober
07 mei
Brand Courant Sluiting inlevering nr 5
18.00 uur
C. Brouwer
663650
Datum
Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
08 mei
SBIA
Cesar Zuiderwijk
20.15 uur
’t BrandPunt
432013
01
okt
Single
Café
Kennismaking
R.
Kuyten
432013
28 mei
Brand Courant Distributie nr 5
18.00 uur
P. Princen
665781
01
Courant
inlevering nr 8
18.0013uur
663650
30 okt
mei Brand
Actief
BrandevSluiting
Fierljeppen
– 17.30 uC. Brouwer
Actief Brandevoort
10
okt meiGemeente
10 jaar
Brandevoort
12-18.00 uur J. Konings
29-30
SBIA
Studio
LOL
’t BrandPunt 140492
432013
14 okt
Wijkraad
Openbare vergadering 20-20.45 uur F. vd laar
432013
16
okt
SBIA
Heimatabend
‘t BrandPunt
432013
Juni
22
okt
Brand
Courant Distributie
nr 8
18.00Tijd
uur
P. Princen
665781
Datum
Organisatie
Activiteit
Contactpersoon
23
Schittering
20.0015uur
432013
06 okt
juni Houtse
SBIATon. Gr Dodelijke
Single inloop
– 18.00 u‘t BrandPunt
30
okt
Houtse
Ton.
Gr
Dodelijke
Schittering
20.00
uur
’t
BrandPunt
432013
17 juni
Brand Courant Distributie Brandevoor18.00 uur
P. Princen
665781
31 okt
SBIA
Halloween
avond
18.00 uur
’t BrandPunt
432013
terdag-editie

