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Scouting heeft een nieuw onderkomen aan
de Brandevoort 13, met veel ruimte rondom de gebouwen voor activiteiten buiten.
Na veel kluswerk door leiding, bestuursleden, PlusScouts en ouders is de blokhut
klaar voor gebruik. In mei gaan de deuren
van Scouting Brandevoort open voor alle
Brandevoorters.

13

Heeft u het nieuwe informatiebord al gezien
aan de Brandevoortse Dreef? Deze lichtkrant
wordt aangestuurd door de redactie van de
Brandevoorter Courant en zal u informeren
over activiteiten in onze wijk. Er was een
lange aanlooproute en de kwaliteit is nog niet
optimaal, maar dit zal in de toekomst verbeterd worden.

48-49

Rabobankmedewerkers beschikbaar voor
een videochat voor diverse bankdiensten.
De nieuwe virtuele ontmoetingsplek van
Rabobank Helmond is geopend, in nauwe
samenwerking met het Gezondheidscentrum Brandevoort. Met de websleutel heeft
u direct toegang tot het virtuele kantoor en
kunt u bankzaken regelen op afstand. U bent
uitgenodigd eens een kijkje te komen nemen.

59

A270 richting Helmond afgesloten op 27
maart, 10 april en 15 mei: nieuwe testen
voor een filevrij Nederland. ‘Slim rijden’
moet leiden tot een efficiënter gebruik
van de weg, doordat de afstand tussen
auto’s aanzienlijk vermindert, de doorstroming verbetert en spookfiles kunnen
worden voorkomen. Wilt u met uw auto
deelnemen aan dit experiment?
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30-31

Op 2 maart kunt u uw stem laten horen. Een klein overzicht van
wat de provinciale partijen vinden van o.a. hoogspanningsleidingen,
fijnstofvervuiling, een tweede wijkhuis, sportvoorzieningen, jeugdzorg, ouderenzorg, betrokkenheid burger. Wellicht maakt dit uw
keuze gemakkelijker.

en verder o.a.
15 fotoclub
19 hoogspanning
33 carolus
37 kijkje thuis
39 brandjes
41 gezondheidscentrum
45 abn tennis toernooi
47 ondernemer
53 puzzel
61 even de wijk uit
64 kleurplaat
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februari
de redactie
foto: giel pollemans

2 maart: verkiezing Provinciale
staten
Brandevoort in de provincie: wat vindt de provincie Noord-Brabant van een wijk als Brandevoort? Politiek is pas interessant als het gaat
over zaken die ons dagelijks leven betreffen. In
de courant van deze maand hebben wij de provinciale politiek enkele vragen voorgelegd over
de leefbaarheid in onze wijk, bekeken vanuit de
provincie. Dat is maar gedeeltelijk gelukt. Minder
dan de helft van de partijen heeft gereageerd,
waarvan sommige concreet en andere algemeen
klinken.
Voor het onderdeel ‘hoogspanningsleidingen’
en het ‘goederenvervoer’ doen de reagerende
partijen een concrete uitspraak. Zij geven aan
dat zij zich nauwlettend en daadkrachtig willen
inzetten om de leefbaarheid in Brandevoort te
verbeteren.
Verder valt op dat de provincie meer en meer

taken delegeert aan de gemeente. Als de gemeente meer taken uitvoert, dan zou de burger
er meer bij betrokken kunnen zijn.Al met al een
loffelijk streven uiteraard, maar het is de vraag of
de gemeente al voldoende bereid is om de burger toe te laten tot deze taken. In Brandevoort
leidt dit regelmatig tot frustraties. Gelukkig zeggen verschillende partijen, die hierover een uitspraak doen, dat zij op deze ontwikkeling goed
en stevig toezicht willen houden.
Aan u als kiezer om te beoordelen welke partijen uit de provincie het dichtste bij uw mening
staan. Op 2 maart kunt u uw stem laten horen.
Succes met uw afweging.
Carnaval
Binnenkort breekt weer een erg intensieve en
uitbundige periode los: de carnavalsfeesten in
Brandevoort en de rest van het zuiden van het
land. Het is de bedoeling, als we het uit traditio-

neel oogpunt bekijken, een goede voorbereiding
op een lange tijd van bezinning en retraite. Dit
kan zeker geen kwaad als we ons realiseren dat
de wijk zich de komende tijd moet uitspreken
over belangrijke investeringen in sport en andere recreatieve voorzieningen. Wij wensen u
nu al veel plezier met het uitleven in alle carnavalsbijeenkomsten die voor de wijk gepland zijn.
Uiteraard hopen wij dat onze courant u genoeg
ondersteuning biedt om eens goed en diepzinnig stil te staan bij de ontwikkelingen die zich
in directe en verre omgeving op dit moment
voordoen.
Kunstwerk in de wijk
Tot slot merken we op dat de wijkraad oproept
tot het meedenken over een kunstwerk in de
wijk. Hopelijk zullen veel bewoners meedenken
en stemmen over wat het mooiste en beste
kunstwerk voor de wijk zal zijn. n
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wijkraad

kunstwerk in brandevoort
rian van eersel-rutten

Realisering door Carat Helmond
Stichting Carat Helmond stelt een aanzienlijk bedrag van maximaal e25.000,- (inclusief
btw) beschikbaar aan Brandevoort om een
kunstwerk in onze wijk te realiseren. Omdat
het belangrijk is dat hiervoor een zo breed
mogelijk draagvlak is onder de bewoners van
Brandevoort, hopen wij op een erg grote inbreng vanuit de wijk.
WAT IS CARAT?
Stichting Carat is een actieve ondernemersvereniging die op cultureel gebied iets teruggeeft aan de gemeente Helmond en haar
bewoners. Vanaf 2009 biedt deze stichting
ieder jaar aan twee stadswijken in Helmond
een kunstwerk aan. Voorbeelden hiervan zijn
onder andere het beeld De Schaar in MierloHout (bij de grafheuvel op Ashorst) en een
‘speel-ontmoetingsplek’ in het Hortensiapark
in Helmond-Oost. Dit jaar worden de Boom
van respect in Helmond-West en het project
Shair in Brouwhuis aan de wijken aangeboden.
Dit onder het motto: Carat houdt Helmond
bij elkaar.
WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?
1. Het is een kunstproject in de ruimste zin
van het woord;

2. Het kunstwerk wordt op een markante
plaats in de wijk geplaatst;
3. Het kunstproject heeft te maken met
kunst, sport en spel of kan eventueel
ingericht worden in de vorm van een
literair plein of plantsoen;
4. Het kunstwerk wordt (bij voorkeur)
gerealiseerd door een kunstenaar uit de
wijk. Stichting Carat legt hiervoor de
contacten;
5. Er wordt rekening gehouden met de
bevolkingssamenstelling in de wijk;
6. Bij ieder project wordt een zuiltje geplaatst
met de doelstelling van Carat erop;
7. Het project is eveneens bedoeld om de
bewoners in hun wijk een trots gevoel te
geven.
OPENBARE WIJKVERGADERING
In de openbare Wijkraadvergadering van 29
juni worden er een aantal mogelijke kunstprojecten voorgesteld. Tijdens deze vergadering
zijn alle bewoners van Brandevoort welkom en
mogen zij hun voorkeur uitspreken. Uit deze
voorselectie wordt uiteindelijk één kunstproject door de Wijkraad in samenwerking met
Carat, uitgekozen. Dit project wordt gerealiseerd en de planning is dat dit kunstwerk in het
voorjaar van 2012 wordt opgeleverd.

HEEFT U EEN IDEE?
Stuur voor 15 mei uw idee met daarbij de
markante plaats waar dit kunstobject moet
worden geplaatst naar de Wijkraad Brandevoort. Voorzie uw inzending van tekeningen,
foto’s of grove schetsen en een globaal kostenplaatje. U kunt uw idee sturen via e-mail:
wijkraad@brandevoort.org of per post: Wijkraad Brandevoort, p/a Biezenlaan 29, 5708 ZD
Helmond.
Inloopavond Brandevoort 2011-2012
30 maart 2011, 20.00 uur in
‘t BrandPunt
Het wijkactieplan 2011-2012 wordt gepresenteerd aan de wijk waarbij uw idee
of mening telt. U wordt daarnaast geïnformeerd over o.a. het sportpark Brandevoort, groenvoorzieningen, voorzieningen
voor de jeugd en Brandevoort II.
Wilt u weten wat er voor ontwikkelingen
in de wijk gepland staan voor de komende
jaren en/of heeft u een idee dat hierin
moet worden meegenomen? Alle Brandevoorters zijn van harte welkom!
Website: www.wijkraad.brandevoort.org
E-mail: wijkraad@brandevoort.org n
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wijkhuis ‘t brandpunt

bruisend brandevoort

ingrid tielemans
Het is al weer bijna maart. De lente komt in
zicht en langzaam wordt het warmer. Ook in
’t BrandPunt wordt het lente. Er zijn volop
activiteiten en ’t BrandPunt bruist als vanouds. Op de websites: www.brandpunt.info
en www.brandevoortinactie.nl vindt u informatie over de vele activiteiten in en om
’t BrandPunt. Neem gerust een kijkje.
CARNAVAL IN ’T BRANDPUNT
Carnavalsstichting de Brandeliers en/of Stichting Brandevoort in Actie brengen dit jaar
weer een uitgebreid programma met carnaval.
05-03 Après-optochtparty van 15.30 tot
		 19.00 uur. Entree voor niet-leden
		 e2,50 en voor kinderen e1,-. Muziek
		 verzorgd door DJ Peter Haneveld.
05-03 Brandeliersbal met een optreden van
		 De Brandeleros, van 20.00 tot 1.00
		 uur. Entree voor niet-leden e5,-.
		 Muziek verzorgd door DJ Peter Hane		 veld.
06-03 Na de optocht in Helmond-centrum
		 wordt er in ’t BrandPunt vanaf 15.00
		 uur verder gefeest. De toegang is
		 gratis.
08-03 Sluitingsbal met een optreden van De
		 Brandeleros, van 20.00 tot 1.00 uur.
		 Entree voor niet-leden e5,-. Muziek
		 verzorgd door DJ Peter Haneveld.
09-03 Haringhappen. Sluit carnaval 2011 op
		 traditionele wijze af en kom haring		 happen in ’t BrandPunt. Aanvang 20.00
		uur.
Kindercarnaval op 7 en 8 maart
Kindercarnaval met schminkers, ballonnenclown en gezellige muziek van 14.00 tot 18.00
uur.
18 en 19 maart vrijwilligersactie
Ook in 2011 vindt er weer de landelijke vrijwilligersactie plaats. De koninklijke familie
doet ook weer mee om het vrijwilligerswerk
onder de aandacht te brengen. Voor meer informatie: www.nldoet.nl.
20 maart De drie wensen
Een dolkomische voorstelling van de jeugdgroep
van de Houtse Toneelvereniging. Zie voor nadere
informatie elders in dit blad. Aanvang 14.00 uur,
entree e3,50 per persoon. Kaarten zijn vanaf 1
maart in de voorverkoop in ’t BrandPunt. Ook
te reserveren via www.houtsetoneelgroep.nl.

25, 26 en 27 maart Tentoonstelling
Fotoclub Brandevoort
Fotoclub Brandevoort is een actieve club, bestaande uit ongeveer vijftig leden, in niveau variërend van beginnend fotograaf tot ervaren
‘crack’. Op 25, 26 en 27 maart van dit jaar laten de leden wederom zien wat ze kunnen. De
vorige tentoonstellingen hebben bewezen dat
het zeer zeker de moeite waard is om deze
indrukwekkende tentoonstelling te bekijken.
Zie ook het artikel elders in dit blad. De locatie van de tentoonstelling is ’t BrandPunt.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op
www.fotoclubbrandevoort.nl.
2 april KoBra en Arie Vuyk in
‘t BrandPunt
Op zaterdag 2 april treedt KoBra op in
‘t BrandPunt. Met dit optreden neemt KoBra
afscheid van tijdelijk dirigent Carolien van der
Hulst. Na de pauze is er een optreden van de
Rotterdamse cabaretier Arie Vuyk. Een avond
vol muziek en entertainment! Aanvang 20.00
uur, kaarten e5,- vanaf 15 maart verkrijgbaar
bij de bar van ‘t BrandPunt.
10 april symfonieorkest HelmondVenray
Op zondag 10 april geeft het amateur symfonieorkest Helmond-Venray een concert in
’t BrandPunt. Zij spelen symfonische muziek
voor alle leeftijden. In de volgende Brandevoorter Courant kunt u het programma van
deze middag vinden. Aanvangstijd 15.00 uur.
Entree: volwassenen e7,50, kinderen en studenten e5,-.
16 en 17 april Pabo Kindermusical De
Trein
Pabo-Junior bestaat uit ruim vijfenveertig
leden in de leeftijd van zeven tot en met veertien jaar. Ze worden begeleid door de PaboBand en staan onder leiding van koorleider
Wilbert de Groot en choreografe Gerry
Tempelaars.
De trein van Amsterdam naar Marseille
gaat bijna vertrekken. Er stappen opvallende
reizigers in. Iedereen heeft oog voor de
prachtige diamant van de vrouw van de
oliesjeik. Maar wat hebben zij een verwende
kinderen… Ook is er een nieuwe kok aan
boord gegaan, maar kan deze kok eigenlijk wel koken? De trein vertrekt, maar bij
de eerste de beste tunnel gebeurt er iets
vreselijks: de diamant wordt gestolen! Op het

volgende station staan de ‘special agents’
al klaar om de boel te onderzoeken. Zij
ontdekken van alles: zo blijkt de conducteur
een duister geheim te hebben, is de kruier
niet helemaal eerlijk en ook de Italiaanse
mama doet zich ietsepietsie anders voor dan
ze is. En waar is de diamant? Een musical vol
humor, spanning, sensatie en muziek die je
raakt.
De Pabo-Band zal het Junior-Koor live begeleiden. Hiervoor zijn speciaal arrangementen
geschreven door Sander van Duren, de muzikaal leider van de band. Choreografe Gerry
Tempelaars tekent samen met muzikaal leider
van Pabo-Junior, Wilbert de Groot, ook voor
de regie. De uitvoeringen van deze musical
zullen plaatsvinden in ‘t BrandPunt op 16 april
om 14.00 en 19.00 uur en 17 april om 14.00
uur. Entreeprijs e5,-. De Trein, mis ‘m niet!
23 april Max van den Burg
Op zaterdagavond speelt Max van den Burg
in ’t BrandPunt met de voorstelling Kladderdatsch. Max van den Burg vertelt een subtiel
verhaal over de man die een ultieme poging
doet om een vriendin te vinden. Hij doet dit
op een zeer directe manier. Het programma
dat hij biedt lijkt volkomen structuurloos alle
kanten van het podium op te denderen, maar
wordt toch netjes bij elkaar gehouden door
de explosieve persoonlijkheid van Max van
den Burg. Meer informatie is te vinden op
www.maxvandenburg.nl.
30 april Koninginnedag
Ook in 2011 viert ’t BrandPunt Koninginnedag. We nodigen ook dit jaar de jeugd van
harte uit om met hun versierde fiets naar
’t BrandPunt te komen voor een versierde
fietsenoptocht. Per leeftijdscategorie zijn er
weer prachtige prijzen te winnen. Na de versierde fietsenoptocht start de kindervrijmarkt
op het schoolplein van OBS Brandevoort. Alle
kinderen van de basisscholen mogen gratis
deelnemen. In de volgende Brandevoorter
Courant vindt u meer informatie over deze
leuke dag.
14 en 15 mei Brandevoort Leeft!
Het weekend van 14 en 15 mei staat in het
teken van de eerste lifestyle beurs in Brandevoort. ’t BrandPunt is dan omgetoverd tot
een beursplein waar voor ieder iets te beleven is. Voor meer informatie kunt u kijken op
www.brandevoortleeft.nl. n
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verhuizing

scouting brandevoort nu op brandevoort 13

sandra bierens
Mooier kon het niet: een klein zonnetje, ingepakte dozen, een gesponsorde verhuiswagen
(dank aan verhuisbedrijf Van den Eijnden) en
de handen van vele vrijwilligers stonden klaar
om alle Scoutingspullen te verhuizen. Plaats
van vertrek was de Scoutingboerderij aan
de Doornweg en plaats van aankomst ons
nieuwe onderkomen op de Brandevoort 13.
Om 9.00 uur stond de verhuiswagen klaar
om de eerste materialen in te laden. In de
middag was de Scoutingboerderij leeg. Een
raar gezicht; na tien jaar levendigheid ligt de
boerderij er nu een beetje triest en verlaten
bij… Maar wat zijn we ontzettend blij met de
nieuwe plek; lekker naast de groenstrook en
een heerlijke ruimte rondom de gebouwen
om een kampvuur te maken, hutten te bouwen en lekker te spelen.
Veel geklust
Na de ontvangst van de sleutel vlak voor

de Kerst hebben veel leiding, bestuursleden,
PlusScouts en ouders flink geklust om de
nieuwe blokhut klaar te maken voor gebruik.
De muren en deuren hebben frisse kleuren
gekregen. Er hangen nu spiegels en kledinghaken. De keuken en wc’s zijn spic and span.
Het magazijn is omgetoverd in een juweel
van orde en netheid. In de spelruimtes staan
tafels en stoelen. En er hangen mooie schilderingen aan de muur. Het resultaat is een
kleurrijke en knusse plek voor de jeugdleden.
De Explorers (veertien tot zeventien jaar
oud) hebben gebrainstormd over de inrichting van hun ruimte. Hier zijn heel originele
plannen uit voortgevloeid. Om deze te realiseren hebben ze nog wel een aantal weken
werk.
Kampvuurkuil
Het heeft in de afgelopen maanden zo hard
gevroren dat er met het terrein om het ge-

bouw weinig viel te beginnen. Als de vorst
echt uit de grond is, dan gaat de schop in
de grond voor het maken van de kampvuurcirkel. Dan wordt ook de rest van het
buitenterrein aangepakt. Gelukkig heeft de
gemeente Helmond nog wel gelegenheid
gevonden om tussen de vorstperiodes door
een gedeelte rondom de twee gebouwen te
bestraten. Daar zijn we erg blij mee; de blokhut is zo mooi schoon en dat willen we graag
zo houden!
Opening in mei
In mei gaan de deuren van Scouting Brandevoort open voor alle Brandevoorters. Met
trots laten we dan zien hoe onze stek eruit
ziet. De kampvuurkuil is dan ook klaar, zodat
we in elk geval alle bezoekers marshmallows
kunnen laten roosteren. Natuurlijk is er op
die dag nog veel meer te doen en te zien,
maar daarover later meer. n
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frans stienen en giel pollemans

de lichtkrant in werking
de redactie
foto: suzanne pollemans
Voordat wethouder Frans Stienen de lichtkrant voor Brandevoort officieel in gebruik
stelde, is de aansturing van de lichtkrant op
het nippertje gelukt.
Er is een lange aanlooproute nodig geweest
om het informatiebord goed te laten werken.
Afstemming tussen computer, modem van de
lichtkrant met de modem van de computer,
simkaarten die uitsluitend tussen apparaten
werken en de instelling van een programma
op de computer; het zijn allemaal stappen die
net niet goed verliepen. Gelukkig hebben de
medewerkers van de Brandevoorter Courant
doorgezet en kunnen zij onze wijk nu ook

via deze lichtkrant informeren. En verder is
de lange winter ook debet aan het laat opleveren van de lichtkrant. Het aanbrengen van
de elektrische voeding bij het bord is voor
de leverancier dermate moeilijk geweest dat
al met al drie maanden vertraging het gevolg
waren.
Uiteindelijk functioneert het een en ander
dan op dinsdag 15 februari: vanuit de thuiscomputer kan de BC de belangrijkste evenementen en meldingen naar de lichtkrant
sturen.
Als er een tijdelijke melding tussendoor op
de lichtkrant moet komen te staan, kunnen

we de bestaande berichtenstroom onderbreken en deze incidentele melding weergeven.
Hoewel de letters op de lichtkrant naar onze
mening te klein zijn, zullen we de komende
tijd deze lichtkrant zo goed mogelijk aansturen. Er zal op termijn een betere en leesbaarder digitale krant komen.
Ons plan is om de activiteitenkalender voortdurend op de lichtkrant weer te geven. Als u
andere meldingen, niet van commerciële aard,
wilt weergeven op de lichtkrant, dan kunt u
de BC hiervan in kennis stellen. Zij zal deze
dan weergeven op de krant. n
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expositie

fotoclub brandevoort
Op vrijdag 25 zaterdag 26 en zondag 27 maart
exposeert de Fotoclub Brandevoort voor de
zesde keer haar fototentoonstelling. De expositie zal om 19.00 uur worden geopend door
wethouder Van den Heuvel.Tijdens de expositie zal een gevarieerde serie foto’s gepresenteerd worden, die een goede indruk geven van
de diversiteit binnen de fotoclub.
De openingstijden van de tentoonstelling zijn:
vrijdag 25 maart van 19.00 tot 22.00 uur, zaterdag 26 maart van 10.00 tot 17.00 uur, zondag 27 maart van 10.30 tot 17.00 uur, locatie
‘t BrandPunt, Biezenlaan 29. De toegang is
gratis.
Welke foto krijgt de publieksprijs?
Ook dit jaar wordt aan de fototentoonstelling
een publieksprijs verbonden. De bezoekers

wordt gevraagd op te schrijven welke foto hen
het meest aanspreekt. De foto met de meeste
stemmen wordt gepubliceerd in de Brandevoorter Courant en krijgt een ereplaats in
wijkcentrum ‘t BrandPunt. Vorig jaar ontving
Nicole Loeve die de publieksprijs voor haar
foto Gastvrijheid. Een heel bijzondere foto,
waarbij illusie en realiteit door elkaar lopen.
Nicole geeft er zelf de volgende toelichting bij:
“De foto geeft een speciaal effect omdat het
lijkt alsof de mensen in en uit het schilderij
lopen. Hoe langer je kijkt, hoe meer details je
ziet. Dit nodigt uit om te blijven zoeken naar
nieuwe dingen. Dit zorgt ervoor dat de foto
niet gaat vervelen. Iedereen maakt deel uit van
de maaltijd. Iedereen is uitgenodigd. Er is geen
verschil tussen jong of oud, man of vrouw,
blank of zwart, of afkomst. Alle mensen zijn
gelijk in onze kleurrijke wereld.”

Fotoclub Brandevoort
Fotoclub Brandevoort is een actieve fotoclub
voor en door de leden met ongeveer veertig
leden van verschillend niveau, van beginnend
tot ervaren fotograaf. De club bruist van de
activiteiten. Het jaarprogramma bevat diverse
onderdelen, waaronder twee maal per maand
een clubavond voor alle leden met onder
meer workshops en lezingen door gastsprekers. Daarnaast heeft de club verschillende
werkgroepen die elk een eigen programma
hebben. Zo zijn er werkgroepen natuuren landschapsfotografie, architectuur- en
documentaire fotografie, macrofotografie en
portretfotografie.
Wilt u meer informatie, bekijk dan onze website www.fotoclubbrandevoort.nl/. n

de vendelier naar de kinderboerderij
In het kader van het thema ‘dieren’, waaraan
enkele groepen 1-2 van basisschool De Vendelier momenteel werken, brachten de kleuters een bezoek aan de kinderboerderij in
Geldrop. Naast de hangbuikzwijnen Ernie en

Bertha waren er onder andere schapen, geiten, kippen, konijnen en cavia’s te zien en ook
te aaien. Vooral de knuffelruimte met daarin
aanhalige konijnen was populair. Er was te zien
wat de dieren te eten krijgen, hoe ze leven, en

wat er op de kinderboerderij allemaal gedaan
moet worden. De kinderen hebben veel indrukken opgedaan om in de klas weer vooruit
te kunnen met het werken en spelen in hun
zelfgemaakte kinderboerderij in de klas. n
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beeldkwaliteit
erfafscheidingen

jacqueline klomp
Brandevoort kent een eigen stijl met een
karakteristieke architectuur. De sfeer en uitstraling van Brandevoort worden niet alleen
bepaald door de woningen en de aankleding
van de openbare ruimte. Juist de inrichting van
de privé-terreinen die grenzen aan de openbare ruimte, bepaalt voor een groot deel het
gezicht van de wijk. Daarbij spelen erfafscheidingen een belangrijke rol. Afspraken over
erfafscheiding maken het mogelijk om een samenhangend straatbeeld te creëren.
In Stepekolk wordt een landelijke uitstraling
nagestreefd. Daarom is gekozen voor inheemse hagen als erfafscheiding. Hagen zor-

gen naast hun afscheidende werking voor een
natuurlijke achtergrond voor planten. Door
consequente toepassing krijgt een haag een
ruimtelijk bindende werking. Dit maakt een
prachtig verzorgd en groen straatbeeld mogelijk.
Ten behoeve van de samenhang zijn afstemmende regels ten aanzien van de hoogte nodig. Aan de voorzijde van de woning en bij
hoekwoningen ook voor de zijgevel aan de
straatzijde, moet van een hoogte uitgegaan
worden van 0,6 tot 1,00 meter.
Bij hoekwoningen is een haag met een maximale hoogte van 2 meter mogelijk voor zover

het de begrenzing van de achtertuin betreft.
Ter ondersteuning van de haag is aan de achterzijde een groen gaaswerk mogelijk van
maximaal 1,50 meter hoogte en op minimaal
0,40 meter van de grens met openbaar gebied.
Tot 1 meter achter de voorgevellijn moet
voor het plaatsen van een erfafscheiding die
hoger is dan 1 meter een omgevingsvergunning worden aangevraagd.
Streekeigen plantensoorten zijn gewenst, dus
wel beukenhagen, maar bijvoorbeeld geen coniferen toepassen. Welke haagplanten in Brandevoort als streekeigen worden aangemerkt
is weergegeven in een apart overzicht. n
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hoogspanning en woz
floor swinkels
foto: ugur ozdemir
Toen de eerste bewoners aan de rand van De
Veste in Brandevoort hun woningen kochten,
werd hun meegedeeld dat de hoogspanningsmasten die daar al stonden verplaatst zouden
worden. Dat is dus inderdaad het geval, alleen
vergaten ze erbij te zeggen dat ze samengevoegd zouden worden en tevens dichterbij
zouden komen te staan.
De bewoners hebben gezegd dat de huidige
situatie moet blijven bestaan, maar dan kan de
gemeente nergens bouwen, omdat die woningen allemaal in de 0,4-zone komen te staan.
Aan TenneT is verteld dat ze een nieuwe situatie zouden creëren als ze de masten zouden
gaan verplaatsen. En daarom heeft de VVE aan
TenneT het totale blok te koop aangeboden.
In mei 2009 heeft TenneT de deur opengezet
door in de Randstad bewoners financieel te
compenseren voor de te dichtbij staande masten. Daarmee is aangetoond dat de huizen in
de 0,4-zone niet bewoond mogen worden. Dit
is uit voorzorg bepaald door VROM. Als reactie hierop hebben wij verlaging aangevraagd
van de WOZ-waarde, omdat aantoonbaar was
dat wij ook binnen die zone zitten. TenneT
hanteert namelijk 150 meter uit het hart van
de paal aan beide zijden. Bezwaarschriften van
de bewoners werden afgewezen, waardoor de
gang naar de rechter onvermijdelijk was. Omdat er zoveel dezelfde bezwaarschriften waren, heeft de rechtbank mediation voorgesteld.
Dit resulteerde in een verlaging van e30.000,-

tot e87.000,-! Een belangrijk argument hierin
zijn de hoogspanningslijnen. Om het voor iedereen goed te doen, heeft de gemeente alle
WOZ-waarden ambtshalve verlaagd. Hierop
hebben enkele bewoners de gemeente gebeld en gevraagd wat de aanleiding was van
de verlaging. Het antwoord was: de hoogspanningsmasten. De gemeente verklaart echter in
het Eindhovens Dagblad dat deze lijnen niet van
invloed zijn geweest op de verlaging.
In een reactie van de gemeente, waarbij zij
verklaren dat de hoogspanning geen rol speelde bij de verlaging van de WOZ en de actievoerders min of meer als leugenaars werden
neergezet, hebben dezen een klacht ingediend
tegen de betreffende ambtenaar. Nu zal dus
openbaar gemaakt moeten worden wie de
zaak verdraait.
Bij een eerdere klacht tegen een ambtenaar is
de betreffende man ook van de zaak ‘Brandevoort hoogspanning’ afgehaald, maar nu willen
we hebben dat schriftelijk bekend gemaakt
wordt wat er tijdens de mediation besproken
is, om deze misverstanden nu eens uit de wereld te helpen.
Het actiecomité 530 kV vraagt al tweeënhalf
jaar aan de gemeente de zone te laten berekenen, maar daar heeft de gemeente geen zin
in. Of zijn de uitkomsten hiervan de gemeente
niet welgevallig en ligt dat rapport soms ook
onder in een la? In een brief van de gemeente

van juli 2008 staat: “Door een combinatiemast
toe te passen waarbij alle leidingen in eenzelfde
mast komen te hangen blijven alle woningen buiten de 0,4 zone. Dit is de zone waarvan het ministerie van VROM heeft aangegeven dat zoveel
mogelijk moet worden voorkomen dat hierbinnen
(onder andere) woningen worden gebouwd.”
Nu is de discussie weer gaande over scholen
die in verband met fijnstof niet in de nabijheid van drukke wegen mogen liggen, zoals dit
ook bekend is bij hoogspanningslijnen - het
zogenaamde corona-effect. Dit zijn fijnstofdeeltjes die op de hoogspanningslijnen liggen
en door het magnetisch veld worden geladen
(geïoniseerd). Deze geladen deeltjes komen
bij een zuidwestelijke wind van de lijnen van
150 kV rechtstreeks in de gevarenzone van de
schoolomgeving. Bij een noordoostelijke wind
komen ze van de 380 kV lijn. Is dit voor de
gemeente onderhand een reden de hoogspanningslijnen eindelijk ondergronds te brengen?
De gezondheid van de bewoners gaat boven
alles en als de lijnen eenmaal onder de grond
liggen, kan Brandevoort echt het mooiste
dorp van Nederland worden. Wethouder
Stienen heeft in 2009 heel hard geroepen dat
dit het geval is, maar de heer Morskate geeft
in zijn laatste mail aan dat het alleen Brandevoort II betreft.
Democratie vereist een transparant beleid.
Wordt vervolgd. n
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column
Ja, wij wonen in Brandevoort. Dat is niet zomaar een plek, dat is een wijk die de nodige
prijzen heeft gewonnen. Mooiste vinex-wijk,
internationale belangstelling; het kan niet op.
En het moet gezegd: ’t was een goed plan en
het heeft goed uitgepakt. Van heinde en verre
zijn de bewoners toegestroomd. Dit is een
wijk waar mensen willen wonen. Geen eenheidsworst, maar individuele huizen. Hoog
afwerkingsniveau; althans zo ronkt het in alle
glanzende makelaarsfolders. De stoepjes zijn
frisgeboend en de koperen deurschellen blinken alsof Saartje zelf bezig is geweest. Dat is
het beeld.
De gemeente heeft hier een ferme hand in
gehad en handhaaft een strikt beleid met betrekking tot de beeldkwaliteit. Zomaar iets
bouwen, nou nee, da’s de bedoeling niet: het
moet in het plan passen. Heg te hoog? Jammer, maar die hoort uit van overheidswege
goedgekeurde beukenhagen te bestaan die
niet groter mogen groeien dan tot een van tevoren bepaalde hoogte. Allemaal bedoeld om
het niveau hoog te houden en een kwaliteitsmerk neer te zetten.
Een nieuwbouwwijk die er niet nieuw uitziet.
Nou, dat klopt: we struikelen over de losse
stoeptegels. De brugleuningen kunnen wel
een verfje gebruiken, en hier en daar worden
te krappe bochten kapotgereden, die dan met
wat split worden opgevuld. De bermen worden vanwege het milieu gemaaid wanneer de
paardebloemen zijn uitgebloeid zodat die dan
eerst nog de voor veel geld gestylede voortuintjes hebben kunnen bezwangeren. Hier en
daar staan platgereden paaltjes al maandenlang aandoenlijk krom te zijn. In de parkeergarage bij de winkels lekt een gemeen chemisch
spulletje en de parkeergarage onder de OBS
lekt gewoon water. Dat was de bedoeling niet,
hoor. Authentiek is leuk, maar je kunt het ook
overdrijven. n
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brandevoorter zwetsavonden 2011
martien bogers
Op de eerste zaterdag, 29 januari, kwam Prins
Maurice den Erste met zijn Raad van Elf, onder
muziek van orkest Blacknote, de zaal binnen.
De bezoekers werden op een prachtige manier
vrolijk gemaakt door Kuub. Zij brachten door
hun eigen teksten op bekende melodieën en
grappen het publiek van de stoelen.
Freddy van Elzen kwam de bezoekers les geven
in het vangen van vis. Wel op zijn eigenaardige
manier. De mensen konden het goed waarderen. Het werd helemaal een dolle boel toen
Berry Knapen in de ton kwam als den Ouwe
van Deursen. Een snottebel uit neus hangen.
Met zijn grappen en grollen zo uit het leven
gegrepen. Dat sloeg goed aan bij de mensen.
I.V.O. ging op jacht en kreeg de mensen ook
goed aan het lachen. Rob Scheepers uit Helmond ging deze keer als milieuactivist. Hij had
een verhaal over scheiden van afval en jagen op
walvisvaarders. Mensen moesten goed nadenken over de clou van het verhaal. Als sluitstuk
van de avond kwamen de Penthouse Boys, deze
kerels betrokken het publiek bij hun acts en
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vooral Prins Maurice den Erste van De Brandeliers met zijn echtgenote werden deze avond
goed voor de gek gehouden. Toen het tijd was
om af te sluiten werd er door de bezoekers
more, more geroepen, waaraan de Penthouse
Boys hebben voldaan.
Zaterdag 5 februari
Striepke Veur is inderdaad terug van weg geweest. Ze waren zoals vanouds weer heel goed.
De bezoekers lachten constant. Andy Marcelissen was weer goed in droge opmerkingen en
doordenkers. Hij kreeg de zaal helemaal mee.
Rene van Boxtel nam de Prins en Anita op de
hak en dat beviel het publiek heel goed. De
sfeer zat er goed in en werd alleen maar beter
toen Dubbel Trubbel op het podium verscheen.
Tjonge, jonge wat waren ze toch weer goed.
Kitty Goverde, ja dat is ook een dergelijk sterke dame in de ton. Die krijgt altijd het publiek
mee. Ook nu weer; wat was ze weer goed. Den
Valkenwirtse Twilling had heel goede grappen
en zongen heel goed.

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

Zaterdag 12 februari
Met muziek van de Smarteez deze avond. Hers
en Dwers deden dezelfde act als bij De Keienbijters. Ook hier sloeg hij aan met zelf gemaakte teksten op bekende melodieën. De
bezoekers stonden op om te bedanken. Ton
Brekelmans was goed in vorm en kreeg de zaal
goed mee en de vrolijkheid zat er meteen goed
in. Jan Strik is recht door zee, ook in zijn buut.
Hij goochelt zo met de woorden dat je het nog
begrijpt ook. Je lacht en blijft lachen.
Niks en un Bietje had goede grappen maar
kwamen niet altijd over bij de bezoekers. De
Penthouse Boys was weer het zelfde als de eerste zaterdag. Ze kregen weer de zaal mee en
het liep weer uit. Zo goed zijn ze. Rob Scheepers uit Sterksel met de gefrustreerde clown
kreeg ook de mensen op de stoelen. Dit was
een top buut.
Orkesten, Brandeliers, vrijwilligers van ’t BrandPunt, Anita, Joep, Jan en de bezoekers bedankt
voor deze prachtige drie avonden. Zonder jullie
waren deze avonden niet zo’n succes. n

carnaval
de brandeliers gaan ‘los’
de brandeliers
Prins Maurice d’n 1e staat in de startblokken
om er een onvergetelijk carnavalsjaar van te
maken. Na wat warm gedraaid te hebben bij
bevriende carnavalsverenigingen en ons traditionele 2 weekskes vurraf bal is het startschot
op 4 maart toch echt een feit. Samen met de
Prinsen en Prinsessen van alle basisscholen
in Brandevoort gaan wij op 4 maart carnaval
openen in ‘Brandeliersrijk’.
Vanaf 5 maart zijn wij aanwezig tijdens de optochten in Mierlo-Hout en Helmond-centrum,
en natuurlijk in onze Hoftempel ’t BrandPunt.
We zijn sterk vertegenwoordigd met onze
raadsdames (die ook als groep meelopen tij-

dens de optochten) en zuster stichting De
Brandeleros, die weten wat een feestje bouwen is…
We hebben een behoorlijke achterban en wij
hopen die allemaal te mogen ontmoeten tijdens carnaval. Jullie geven carnaval kleur door
onze bijzondere kleuren te vertegenwoordigen en te dragen. Onze dassen zijn weer volop
te koop voor e12,50 en nu krijg je er een
gratis los logo bij (zolang de voorraad strekt).
Optochten
We hebben de beschikking over een gloednieuwe prinsenwagen waar onze wagencommissie hard aan gewerkt heeft om de Prins en

zijn gevolg op rond te rijden. Deze is uniek in
zijn soort, dus kom deze creatie bewonderen
bij de optochten.
Hoftempel ’t BrandPunt
De Hoftempel ’t BrandPunt is helemaal in
Brandelierskleuren gehuld sinds de start van
de zwetsavonden met dank aan de beheerders/vrijwilligers. Tijdens de carnavalsdagen
gaan we daar nog een schepje bovenop doen
en zal het geen twijfel hebben dat De Brandeliers aan de Biezenlaan 29 gehuisvest zijn!
Ook binnen kan het niet missen dat je bij De
Brandeliers bent door de geweldige nieuwe
‘logoluchter’ die in het midden van de zaal
zweeft, en natuurlijk het kleurrijke podium.
De Hoftempel is alle dagen geopend tijdens
carnaval dus gelegenheid genoeg om gezamenlijk te feesten. Leer uw mede-Brandevoorters
op een ludieke manier kennen en kom met
familie, buren, vrienden, kennissen, bekenden
en onbekenden feestvieren. Wij zorgen voor
de juiste ambiance en jullie voor de atmosfeer.
Kom gezellig meefeesten met Prins Maurice
d’n 1e en zijn Raad van Elf tot en met dinsdag
8 maart.
Wij vinden het gezellig om met zoveel mogelijk Brandeliers carnaval te vieren. Het is
een traditie van saamhorigheid en gezelligheid. Prins Maurice I en Grootvorst Marco en
Vorst Dave heten u van harte welkom in onze
Hoftempel ’t BrandPunt en daarbuiten, want
Carnaval is gin fist als Prins Maurice d’n Urste
nie is gewist!
Lid worden?
Meld je aan via de website www.brandeliers.
com of tijdens carnaval in onze Hoftempel. Of
stuur een mailtje naar het secretariaatadres. n

prins maurice d’n 1ste en echtgenote

brandeliers

opstart dansgarde

We zijn begonnen met het opstarten van de
langverwachte dansmarietjes. Het is de bedoeling dat deze groep compleet en getraind
is voor het volgende carnavalsseizoen 20112012. We zijn volop aan het voorbereiden
samen met een ervaren leidster/trainster
en zien graag enthousiaste meiden uit onze
wijk die nog meer kleur gaan geven aan onze
mooie en gezellige carnavalsclub.
Waar dien je aan te voldoen om in
te schrijven:

• Je ouders/verzorgers zijn lid van De Brandeliers;
• Je moet in 2012 minimaal negen jaar worden en maximaal dertien jaar en affiniteit
hebben met dansen en carnaval;
• De trainingen gaan plaatsvinden op vrijdagen (met uitzondering van schoolvakanties)
van 19.00 tot 20.30 uur;
Er is een jaarlijkse contributie van toepassing,
en er zit (helaas) een limiet op het aantal deelnemers.
Je kunt je inschrijven/aanmelden via dansgar-

de@brandeliers.com onder vermelding van:
Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,
geboortedatum en kledingmaat. Inschrijving
kan tot en met carnavalsdinsdag 8 maart.
Na de inschrijving zullen we een informatieavond houden op vrijdag 25 maart om 20.30
uur in ‘t BrandPunt, waarna u als ouders/verzorgers samen met uw dochter een definitieve beslissing kunt nemen.
De eerste training staat gepland op vrijdag 22
april in Hoftempel ‘t BrandPunt. n
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brandweer
anton van de goor
De maand januari is voorbijgevlogen. De teller
staat op dertien, dus we hebben een redelijk
drukke maand gehad. De automatische meldingen voerden de boventoon. Gelukkig bleken het allemaal meldingen te zijn waar niets
aan de hand was. In de praktijk komt het er
bij dit soort meldingen op neer dat negenennegentig van de honderd meldingen niets te
maken hebben met brand en toch voor die
ene keer blijven we met de hoogste prioriteit
(Prio1) rijden (met blauwe zwaailichten en sirene), want het zou die ene keer maar zijn.
Soms gaat dat ook wel eens fout, helaas.
Nu wordt vaak door het publiek met een wijzende vinger naar de hulpdiensten gewezen.
Ze zouden te hard rijden, ze houden geen
rekening met de overige weggebruikers, je
hoort ze niet (met onze sirene lijkt me dat
stug) en meer van dat soort vergelijkingen.
Maar je moest eens weten wat een brandweerchauffeur en bevelvoerder zien als ze
onderweg zijn naar een incident. Hoe mensen
in paniek raken bij het horen en zien van een
sirene en blauwe zwaailichten en wat voor

rare dingen mensen dan doen... Bijvoorbeeld
stil gaan staan midden op een rotonde om ons
er langs te laten, is niet erg, maar wel als wij de
weg in moeten die geblokkeerd wordt. Midden op de weg stil gaan staan, terwijl het aan
de andere kant ook stil staat, plotseling op de
rem trappen en vervolgens de velgen kapot
rijden om de berm in te gaan… En zo kan
ik nog wel even doorgaan. Wat ik nu allemaal
benoem, gebeurde over een lengte van 250
meter tijdens één melding.
Maar ja… Hij die kritiek heeft, moet ook met
een oplossing komen, wordt wel eens gezegd,
maar wat moet je dan doen als er zo’n gevaarte met oorverdovende sirene (onze auto)
en blauwe zwaailichten op je afgedenderd
komt? Blijf rustig, trap NIET vol op de rem
en kijk naar de richtingaanwijzers van het
aanstormende voertuig en anticipeer daarop.
Kun je niet op een veilige en verantwoorde
manier uitwijken? Dan vervolg je gewoon je
weg en maak je pas ruimte daar waar het veilig
kan. Gelukkig weten we ons altijd wel door
dit soort perikelen heen te loodsen, veilig en

zonder schade, dankzij onze chauffeurs.
We zijn de afgelopen maand ook onze buren in Nuenen te hulp geschoten met onze
ladderwagen bij een schoorsteenbrand. Misschien wel één van de laatste voor onze ladderwagen, want hij gaat namelijk in de loop
van het jaar weg en wordt helaas ook niet vervangen. Na zevenentwintig jaar dienst gaat hij
met pensioen. Niet per direct en een datum
is ook nog niet genoemd. Dit hangt af van de
eventuele verkoop van het voertuig. De reden
dat hij niet vervangen wordt, is omdat hij niet
meer nodig is. Dit omdat er in de loop van
de jaren meerdere redvoertuigen in de regio
bij zijn gekomen, en het scheelt natuurlijk ook
de aanschaf van een nieuw voertuig, wat erg
kostbaar is. We zullen dan ook vaker assistentie gaan krijgen van de collega’s aan de Deurneseweg, maar zolang we nog gebruik kunnen
maken van de ladderwagen zal dit niet zo snel
gebeuren.
Voor actuele informatie over ons, kijk eens op
www.brandweerhelmond.nl n
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opening gebouw mondomijn
Mondomijn betekent letterlijk: mijn plekje op
de wereld. En dat is precies wat de kinderen
in het gloednieuwe gebouw in Brandevoort
geboden wordt; onderwijs en opvang in een
veilige speel/leeromgeving waar iedereen zichzelf kan zijn. Met extra aandacht voor unieke
behoeften en talenten, zodat de kinderen zich
optimaal ontwikkelen. Mondomijn is een samenwerking tussen schoolbestuur Qliq primair onderwijs en Korein Kinderplein.
Woensdag 2 februari is de nieuwe huisvesting officieel in gebruik genomen. Tijdens deze
feestelijke opening is in het pand tevens Nebula onthuld. Dit is een interactieve muur, die
onderdeel vormt van het interieur, maar met
lichtpuntjes reageert op aanraking en daarmee helemaal tot leven komt.
De vrij jonge organisatie, die twee jaar geleden in deze eigentijdse vorm van start is gegaan, werkt met de nieuwste middelen op het
gebied van opvang en onderwijs. “Vanwege

het moderne karakter en de sterke educatieve en spelende aspecten, onderstreept Nebula
de visie waarmee wij ons profileren. Vandaar
dat we met de aanschaf van deze geweldige
innovatie niet wilden wachten op onze uiteindelijke huisvesting.”
Bijzonder aan dit dynamisch en leerzaam
speelgenot is dat het volledig is geïntegreerd
in zijn omgeving. Zodra er geen lichtpuntjes
oplichten, ziet Nebula er uit als een ‘gewone’
muur en is ondanks zijn afmeting subtiel aanwezig in de ruimte. Indien geactiveerd, worden
kinderen, juist door die grootte, uitgedaagd te
springen, bukken, rennen en kruipen. Het is
de verborgen technologie die kinderen van
deze (digitale) generatie prikkelt en boeit. Het
maakt het veelal statische en traditionele onderwijs attractiever. “We maken gebruik van
reken- en taalprogramma’s waarin kinderen
dollen, springen en stoeien voor de muur. Het
spel bevordert overduidelijk de sociale interactie tussen de leerlingen onderling, ongeacht

hun leeftijd, en ze zijn veel meer in beweging.”
De kinderen van Mondomijn zijn in ieder geval reuzeblij met de komst van Nebula. Dit
ingenieuze product ondersteunt de leer- en
speelmethoden die binnen deze organisatie
worden toegepast. “De kinderen worden op
natuurlijke wijze uitgedaagd tot spelen, leren
en samenwerken. Qua uitstraling past Nebula
eveneens binnen deze tijd. Het speelconcept
sluit perfect aan op onze visie en levert een
bijdrage aan onze kwaliteit binnen opvang en
onderwijs.”
Bent u geïnteresseerd in meer informatie
over Mondomijn of wilt u een afspraak maken.? Dan kunt u contact opnemen met directieleden Angelique Sterken of Mieke Theus.
Mondomijn, onderdeel van Qliq primair onderwijs en Korein Kinderplein. Laan door de
Veste 1000, 5708 ZZ Helmond, tel.: 66 28 94,
www.mondomijn.nl. n

circus op mondomijn
bastiaan, groep 5
Dinsdag 1 februari was er een circus op
Mondomijn. Dit was omdat de school officieel werd geopend. Er was een clown die
trucjes liet zien. Ook mochten we oefe-

nen voor de voorstelling. Er kwamen veel
mensen naar onze voorstelling kijken. ’s
Middags aten we friet met een snack. Tussendoor kregen we popcorn. Ook was er

een boekenkraam waar de ouders boeken
voor Mondomijn konden kopen. Het was
een leuke dag! n

rode kruis

gratis cursus? word vrijwilliger!
Weet u wat u moet doen als u uw hand verbrand heeft of als uw teamgenoot tijdens een
potje voetbal zijn enkel verstuikt? En hoe
reageert u als op straat een voorbijganger
plotseling in elkaar zakt? Bij het Rode Kruis
Helmond kunt u verschillende cursussen volgen waarmee u op die momenten wél effectief
eerste hulp kunt verlenen. En als u nu vrijwilliger wordt bij het Medisch Sociaal Team, is de
cursus gratis!
Ons cursusaanbod
Eerste hulp / verbandleer / reanimatie / AED-

training / sportletsels en meer…. en meer….
Evenementen
Kennedymars / truckersdag / Carnavalsoptocht Helmond / rolstoelmeerdaagse Deurne
/ Bavaria Open Air en meer….
Wilt u meer weten over deze en onze andere cursussen of over wat u als Rode Kruisvrijwilliger voor een ander kunt betekenen?
Voor meer informatie kunt u ook contact
met ons opnemen: telefoon 53 36 58, e-mail:
j.heijden20@chello.nl. n
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tennis
Jeugdteam Carolus kampioen wintercompetitie
Het jongensteam van tennisvereniging Carolus uit Helmond is na het spelen van de op
een na laatste wedstrijd van het winterseizoen
kampioen geworden in de categorie tot en
met tien jaar. Het team bestaande uit Mink van
Abbe, Guus Beijnsberger, Kai Dijkstra, Mick
Gloudemans, Roel van der Heijden en Steff de
Vries wist de felbegeerde titel te bemachtigen
tijdens de wedstrijd tegen de nummer twee,
Kienehoef. Na vijf wedstrijddagen en met nog
één wedstrijd te gaan, is dit team niet meer in
te halen door de concurrentie en mag het zich
ongeslagen kampioen noemen.

van Betten, Max Mollen en Bas van den Wildenberg wist met een klinkende overwinning
van 5-0 tegen Uden het kampioenschap bin-

nen te slepen. Ze deden dat door de naaste
concurrent Kienehoef uit St. Oedenrode met
4 punten voor te blijven. n

Het jongensteam van tennisvereniging Carolus, met vanaf links Mink van Abbe, Roel van
der Heijden, Mick Gloudemans, Guus Beijnsberger, Kai Dijkstra en Steff de Vries.
Jeugdteam TV Carolus kampioen
KNLTB-wintercompetitie
Het mixedteam van tennisvereniging Carolus
uit Helmond is na het spelen van de laatste
wedstrijd van het winterseizoen kampioen geworden in de categorie tot en met twaalf jaar.
Het team bestaande uit Luna Beijnsberger,
Dionne Dirks, Maud van der Hoeven, Thijmen

cursus ms word 2007
in maart van start

computerclub brandevoort
Na een succesvolle serie basiscursussen Windows Vista, MS Excel 2007 en MS PowerPoint
2007 aan het einde van 2010 wordt er door
de Computerclub Brandevoort weer vooruit
gekeken.

Nieuwe cursus
We zijn voornemens om - bij voldoende belangstelling - op 17 maart te starten met de
basiscursus MS Word 2007. In de cursus wordt
u wegwijs gemaakt in dit veel gebruikte tekst-

verwerkingsprogramma. De cursus is verdeeld
over zes avonden van telkens anderhalf uur
(aanvang 20.00 uur) en wordt gegeven in ´t
BrandPunt. De kosten bedragen e75,- inclusief lesmateriaal. De data voor de cursus Word
2007 zijn 17, 24 en 31 maart, 6 en 14 april en
5 mei. Via onderstaande gegevens kunt u zich
aanmelden of nadere informatie opvragen.
Internetbankieren
Op donderdag 28 april organiseren wij in
samenwerking met de Rabobank een workshop internetbankieren. Als u interesse heeft
om daaraan deel te nemen kunt u zich bij ons
melden.
Als Computerclub Brandevoort proberen wij
in te spelen op de vragen en behoeften op
computergebied die in de wijk leven. Daarom
hebben wij uw inbreng nodig, en proberen op
die manier passende cursussen of informatieavonden samen te stellen. Ook voor specifieke, individuele vragen staan wij open. Via
onderstaande gegevens kunt u contact met
ons opnemen.
E-mail: computerclub@onsbrabantnet.nl
Telefoon: 66 29 14 n
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brandevoort in de provincie / d
Natuur en milieu
Mede de provincie zal ervoor zorgen
dat grond, water en lucht schoon
blijven. Voor Brandevoort zou dat betekenen dat de lucht niet met hoogspanningsleidingen wordt vervuild, de
spoorlijnen onderhand van gevaarlijke
treinladingen zullen zijn gevrijwaard
en dat de Brandevoortse Dreef (nu
de ontsluitingsweg van de wijk) niet te
intensief wordt gebruikt en fijnstofvervuiling aan de wijk voorbij gaat.

Cultuur en leefbaarheid
De provincie kan mede het aantrekken en inrichten van een tweede wijkhuis voor een wijk ter grootte van bijna
20.000 bewoners ondersteunen. Met
het bouwen van een tweede wijkhuis
is het ook nodig voldoende voorzieningen voor recreatieve bezigheden
te ontwikkelen.Wat is uw mening over
het faciliteren van sociale voorzieningen als een buurthuis of sportvoorzieningen?

Zorg en welzijn
Onderdeel van dit beleidsterrein is het
stimuleren van projecten en mensen die
in jeugdzorg, ouderenzorg en vrijwilligerswerk werken. Onlangs is nog vastgesteld
door de gemeente dat de jongerenwerker niet meer dan vier uur per week in
onze wijk mag werken. De provincie zou
dit kunnen veranderen en ervoor kunnen zorgen dat de preventieve aanpak
van jeugdzorg, ouderenzorg en vrijwilligerswerk weer opnieuw en beter op
de agenda kan komen te staan. Mag de
provincie de gemeente hierop corrigeren?

Toezicht
Op plannen voor zorg (WMO), cultuur,
recreatie en natuur die de provincie
naar de gemeente delegeert, moet de
provincie toezicht houden. Tot nu toe
is het voor de gewone burger niet inzichtelijk hoe de provincie dit toezicht
houdt. De provincie dient per wijk aan
te geven hoe zij de gemeente controleert op plannen die zij moet uitvoeren. Moet de provincie de burger beter
informeren op wijkniveau over haar
controle of niet?
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Christenunie SGP

D66

Er is nog een hele slag te maken in het evenwichtig omgaan met enerzijds het beschermen van het milieu in zijn kwetsbaarheid
en anderzijds een beheerste groei van de
economie. Zo ook in Brandevoort. Voor ons
staat leefbaarheid en gezondheid centraal bij
onze keuzes op het gebied van vervoer en
wegen zoals bij een drukke ontsluitingsweg.

D66 Noord-Brabant kiest voor de veiligste oplossing met de kleinste magneetveldzone dat kan
ondergronds zijn maar ook bovengronds hoeft
dit niet altijd een probleem te zijn.Wel moeten we
opmerken dat, alhoewel het zeker in een woonwijk veel fraaier is, een en ander hoge kosten met
zich mee zal brengen.Vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor moet zoveel als mogelijk beperkt worden en er moet meer gebruik gemaakt
worden van alternatieven als ‘buisleidingen’. De
Brandevoortse Dreef moet geen verkeersader
worden en een tweede ontsluiting van Brandevoort kan daaraan een bijdrage leveren.

Het is onvoorstelbaar d
ningslijnen dwars door Br
De provincie moet de ge
ondersteunen om deze ka
te leggen.
Goederenvervoer moet m
weroute rijden. Dat is bet
portsector, de treinreizige
nenden van het spoor.
Ons streven is vervoer zo
mogelijk te maken: per fie
voer of over water.

Wij vinden leefbaarheid en voldoende sociale voorzieningen in wijken erg belangrijk.
Als ChristenUnie-SGP willen wij echter niet
op de stoel van de gemeente gaan zitten. Bij
sociale voorzieningen in wijken zullen zij het
voortouw moeten nemen. De provincie kan
wel een ondersteunende taak hebben bij het
realiseren van nieuwe voorzieningen.

Primair vindt D66 dat dit de verantwoordelijkheid is van de lokale overheid. Voor zover ons nu bekend is telt Brandevoort anno
2011 circa 8.000 inwoners. Binnen haar marges kan de provincie hierin ondersteunend
actief zijn bijvoorbeeld op het vlak van ruimtelijke ordening maar ook hier geldt dat de
Raad van de gemeente Helmond de keuzes
maakt.

Brandevoort kent een rijk
De provincie moet sociale
naleren en agenderen bij d
Het inrichten van een twe
Brandevoort is primair ee
meente Helmond. Bij vee
in Helmond levert de prov
bant vaak een financiële bij

Alle burgers moeten kunnen beschikken
over zorg die betaalbaar is, toegankelijk,
dichtbij en van hoge kwaliteit is. De provincie zal samen met de gemeentebesturen
de jeugdzorg en het jeugdbeleid op elkaar
moeten afstemmen. De uitvoering van taken
op het gebied van zorg ligt in principe bij de
gemeenten.

Meer en meer worden taken op het vlak
van ‘de zorg’ van de provincie overgeheveld
naar de gemeenten.Voor de provincie is een
taak weggelegd op het vlak van toezicht en
niet zozeer op het terrein van de inrichting
van de zorg. Het moge duidelijk zijn dat D66
Noord-Brabant ook via haar raadsleden in
Helmond invloed zal uitoefenen om deze
zorg zo adequaat mogelijk in te richten.

Zorg en welzijn zijn geen be
voor de Provincie. De gem
zet. Alleen op het gebied
is Brabant verantwoordelij
pleit de overheveling van
zorg naar de gemeente
minder bureaucratie en me
deren en ouders.

De provincie is er voor de burger. Openbaarheid en openheid richting de burger
dienen regel te zijn, ook bij toezicht op gemeenten. Inspraak dient zich te kenmerken
door heldere procedures, korte termijnen
en voldoende mogelijkheden tot deelname.
Het provinciale ambtelijke apparaat moet
een flexibele en klantgerichte organisatie
zijn..

De toezichthoudende rol van de provincie
geldt met name op het gebied van ruimtelijke ordening (onder andere structuurvisies en bestemmingsplannen), de financiën
(begroting en jaarrekening) en de milieuvergunningen van provinciale inrichtingen.
In deze treedt ze op als een gemeente zich
niet houdt aan de gemaakte afspraken. D66
wil op dit gebied de vinger goed aan de pols
houden.

Voor GroenLinks staat he
informatie van de provinci
toegankelijk zijn. Zo kan ie
troleren over de provincie
uitvoert. Samen zorgen w
ook in de toekomst – niem
- ontspannen kunnen werk
ëren in ons mooie Brabant

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

GROEN L

de provincie over brandevoort

LINKS

de redactie

PVDA

BRABANT NU

CDA

De provincie maakt plannen ten aanzien
van luchtkwaliteitsnormen, waterkwaliteit
en grondgebruik. Deze plannen bevatten allerlei regels. Die regels gelden dus ook voor
bijvoorbeeld de hoogspanningsleidingen in
Brandevoort (afstanden tot bewoning en
dergelijke). Wat het vervoer van gevaarlijke
ladingen over het spoor in Brabant betreft,
de PvdA zet zich in om, waar het gaat om
gevaarlijke stoffen, deze te verplaatsen naar
alternatieve routes als de Betuwelijn, en niet
langer dwars door tientallen woonkernen en
enkele grote steden.

We gaan voor een evenwicht tussen economie en ecologie. Zorgen dat in de toekomst
de uitvalswegen geen sluiproutes worden
rondom Brandevoort. Dat er gehandhaafd
moet worden bij snelheden op de weg en
geen vrachtverkeer door Brandevoort.
Brabant Nu gaat voor behoud van groen.

De hoogspanningsleidingen moeten duurzaam
en veilig worden opgelost. Het goederenvervoer
moet meer met de Betuwelijn. Geen chloortreinen meer over de Brabantroute. Bereikbaarheid
en doorstroming van het verkeer krijgt voor het
CDA voorrang door te investeren in 3 onderdoorgangen van de spoorlijn. In Brandevoort
komt er een 2e onderdoorgang bij. CDA promoot Helmond, als Automotive stad met nieuwe
vormen van vervoer. CDA in e provincie steunt
deze projecten. Met steun van de provincie is
ook het 4e station in Helmond/ Brandevoort gebouwd, dus ga eens wat vaker met de trein.

k verenigingsleven.
e vraagstukken sigde juiste partners.
eede wijkhuis voor
en taak van de geel grote projecten
vincie Noord-Brajdrage.

Het faciliteren van voorzieningen op het
gebied van cultuur en sport is primair een
gemeentelijke taak. De PvdA in de provincie wil zich inzetten voor leefbare dorpen
en wijken; de provincie moet subsidiëring
van de Integrale Dorps Ontwikkel Plannen
(iDOP’s) voort zetten. De methode van de
iDOP’s is ook zeer geschikt voor Brandevoort, als het om gaat om meer zeggenschap
krijgen over de eigen buurt.

Als het om cultuur gaat MOET de provincie
haar inspanningen inzetten met het oog op
Brabant cultureel hoofdstad. Brabant Nu is
van mening: geen cultuur in de wijk is verlies
van identiteit. Cultuur is geen hobby maar
economie. Daarom moet de provincie hierin
investeren. Sport is lokaal (breedtesport activiteiten).

Het bouwen van een wijkhuis is lokaal beleid.
Ten aanzien van sportvoorzieningen wil het
CDA Brabant een deel van de Essent gelden
daar voor gebruiken.

eleidsvelden meer
meente is hier aan
van de jeugdzorg
jk. GroenLinks bede gehele jeugden. Het resultaat:
eer hulp voor kin-

Zorg en welzijn is primair een taak voor de
gemeente. De provincie heeft nog taken op
het gebied van jeugdzorg maar die hebben
vooral te maken met gespecialiseerde jeugdzorg voor kinderen met ernstige problemen.
Deze taken zullen in de komende jaren zoveel mogelijk worden overgeheveld naar de
gemeente. Die staat het dichtst bij het kind
en zijn of haar problemen en kan dus het
beste hulp organiseren. Ouderenzorg en
vrijwilligerswerk zijn geen aparte speerpunten voor de provincie, maar worden waar
mogelijk wel ondersteund.

Brabant Nu gaat zich inzetten voor beter
zorg voor jong en oud. Gemeenten zijn nog
niet klaar om jeugdzorg over te nemen. Provincie moet toezichthouder blijven, de faciliteiten met de gemeenten delen.

Ten aanzien van jeugdzorg werkt de provincie intensief samen met de gemeenten.
Wel krijgt de gemeente door het instellen
van de centra voor jeugd en gezin hierin een
grotere verantwoordelijkheid. Ten aanzien
van preventie en jeugdzorg is door de –provincie, op initiatief van het CDA, 16 miljoen
Euro vrij gemaakt om ook op lokaal niveau
extra hulp te bieden.

et buiten kijf: alle
ie moet openbaar
edereen zelf cone haar taken goed
we ervoor dat we
mand uitgezonderd
ken, eten en recret!

De provincie houdt algemeen toezicht op
de kwaliteit van de uitvoering van wetten en
op de financiële huishouding van gemeenten.
Die controle vindt onder meer plaats door
de controle van begroting en jaarrekening
van de gemeente. De provincie controleert
de gemeente niet per wijk. De gemeente
dient de burger op wijkniveau te informeren.

De provincie zou beter moeten communiceren met de burger. Brabant Nu gaat voorstellen doen om per stad, dorp en wijk de
activiteiten zichtbaarder te maken.

Op wijkniveau controleren is lastig, maar op
diverse beleidsterreinen houdt de provincie
een vinger aan de pols. Daarom zijn op 2
maart de verkiezingen die leiden naar een
nieuwe samenstelling van Provinciale Staten,
die op hun beurt weer het dagelijks bestuur
kiezen: Gedeputeerde Staten.

dat er hoogspanrandevoort lopen.
emeente Helmond
abels ondergronds

meer over de Betuter voor de transers en de omwo-

o milieuvriendelijk
ets, openbaar ver-
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nieuws van het carolus borromeus college

Nieuwbouw
Op 22 maart zal bepaald worden welk architectenbureau het definitieve ontwerp mag
gaan maken voor de nieuw te bouwen school
in De Marke. De vijf geselecteerde architectenbureaus zijn op basis van het programma
van eisen en de door de gemeente gestelde
beeldkwaliteitseisen hun presentaties aan het
voorbereiden. Zodra bekend is welk architectenbureau het is geworden, zullen we dit,
ook via de BC, bekend maken.

naar school en de meeste kinderen maar één
of twee jaar. Geen vervoer, te weinig eten,
ouders die er de zin niet van inzien, of moeten meewerken om de kost te verdienen zijn
vaak redenen waarom kinderen niet naar
school gaan. Het geld dat in Helmond wordt
opgehaald, wordt onder andere besteed aan
het realiseren van onderwijs voor alle kinderen. Op ’t Carolus wordt al jaren speciaal
aandacht gegeven aan Nicaragua, één van de
armste landen van Latijns Amerika. Dat gebeurt middels allerlei acties in school. Zo is
er tijdens het negentigjarig bestaan van de
school een grote dansmarathon gehouden.
Als tegenprestatie kregen onze leerlingen
bij het realiseren van dit schilderij steun
van deze jonge muurschilder uit Nicaragua.
Het eindresultaat (zie foto) heeft een plaats
gekregen op de eerste verdieping van het
schoolgebouw.

Schilderen voor Nicaragua
Aan het einde van 2010 heeft een groep
van ongeveer vijfentwintig leerlingen uit het
derde leerjaar een muurschildering gemaakt
met één van de millenniumdoelen als thema,
te weten ‘Alle jongens en meisjes in 2015
naar school’. Ze werden daarbij ondersteund
door Freddy Ulises Naira Aráuz, een jonge
muurschilder uit Nicaragua.
In Nicaragua gaan veel kinderen niet naar
school. In San Marcos, een zusterstad van
Helmond, gaan 500 kinderen helemaal niet

Voorstelling voor de eerste klassen: Pest je of word je gepest?
In het kader van het thema ‘Respect’ hebben
we voor de eerste klassen Theaterbureau de
Rode Loper uitgenodigd. Een korte sfeerimpressie: wanneer de leerlingen zitten en kennis gemaakt hebben met de acteurs gaan
deze naar buiten om zich even voor te bereiden. Bijna onmiddellijk vliegt de deur open
en komt er iemand gebukt binnen stormen,
schichtig om zich heen kijkend, zoekend naar
een veilige plek die hij achter in de klas bij

Het moment dat het Carolus Borromeus
College samen met de ivo-mavo zich gaat
vestigen in De Marke komt steeds dichterbij.
We houden u middels regelmatige berichtgeving in de Brandevoorter Courant op de
hoogte van de ontwikkelingen. Zowel wat
betreft de nieuwbouw als ontwikkelingen
binnen de school.

een tweetal leerlingen vindt. Het is meteen
stil in de klas, de volgende acteur komt binnen lopen, tergend langzaam, rondkijkend op
zoek naar haar slachtoffer. “Reneetje, Reneetje… O, daar ben je!”
Theaterbureau de Rode Loper bestaat uit
Anne ten Barge en Casper Schimmel. Zij
spelen voor en met onze leerlingen de voorstelling Pest je of word je gepest? Leerlingen
kijken naar de voorstelling, leven mee met de
voorstelling, spelen zelf in de voorstelling en
bespreken op zeer persoonlijke basis het begrip pesten met de acteurs.Vinden de leerlingen de voorstelling leuk en leven ze mee? Ja
zeker! Leerlingen worden ongemerkt als ‘onschuldige’ toeschouwers bij het pestproces
betrokken tot een punt waarop een leerling
dan denkt of zegt: “Nu vind ik het niet meer
leuk”. Dat is dan ook het doel van de acteurs.
Wat kun je als klas als groep doen aan pesten,
als je niet de pester of het slachtoffer bent,
gaat het jou dan niet aan? Dit komt in een
gesprek aan bod. Wat heb je gezien en wat
kun je in zo’n situatie doen. Er wordt daarna
opnieuw gespeeld maar dan door de leerlingen. Geweldig, hoe leerlingen dan in hun rol
kruipen en hoe de anderen deze leerlingen
de ruimte en het respect geven dat ze nodig
hebben om in hun rol te kunnen kruipen.
Na een applaus voor de acteurs (zowel de
professionele als de ‘amateurs’) volgt er nog
een gesprek met klas en mentor. Een leuke
en leerzame ervaring voor onze leerlingen. n
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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

een kijkje thuis in

brandevoort
patricia teuns
foto: michel asselman

Deze maand: Leemsveld 7
Deze maand maken we weer een uitstapje
naar de Schutsboom, op bezoek bij Rian van
Eersel-Rutten (38 jaar), Rob van Eersel (45
jaar) en de zoon van Rob, Marlon van Eersel (17). Zij wonen sinds 2006 in een ruime
twee-onder-een-kapper met garage aan ’t
Leemsveld 7.
Rian en Rob zijn geboren en getogen in
Eindhoven. Voordat ze elkaar leerden kennen, had Rian zich al gevestigd in het centrum van Helmond, in een maisonnette.
Rian: “Toen ik in 2005 Rob leerde kennen,
heeft hij vrij snel zijn appartement in Eindhoven verkocht en ruilde Eindhoven in voor
het centrum van Helmond. Toen Marlon 12
jaar werd, kwam hij bij ons wonen. Aangezien we in het centrum maar twee slaapkamers en een balkon hadden, gingen we in
2006 op zoek naar een groter huis. Hoe we
aan dit huis kwamen? Eigenlijk zoals ik mijn
man ook heb leren kennen,” grinnikt Rian,
“namelijk online… via internet.”
In november 2006 kregen ze de sleutel van
dit gezellige huis aan ‘t Leemsveld. “Ons huis
heeft toen het te koop stond nog geschitterd in het tv-programma TV Makelaar. Toen
we na een paar maanden en na de perikelen
van de verhuizing op de bank televisie keken,
kwam ons huis bij een herhaling van de TV
Makelaar voorbij. Dat was wel een vreemde
gewaarwording om onze woning op tv te
zien waar andere mensen doorheen lopen,
terwijl we zelf in dat huis op de bank zaten.”
In 2007 hebben ze het huis aan de achterzijde uitgebouwd, waardoor ze een
gezellige
woon/leefkeuken
hebben
met een kookeiland. “Uiteraard hebben we wel moeten inleveren qua tuin
vanwege deze uitbouw, maar alle twee

hebben we niet echt groene vingers. We
hebben er nu een verlengde woonkamer
van gemaakt, geheel betegeld, zodat we in
de zomer gezellig buiten kunnen eten.” Op
de eerste verdieping zijn drie kamers en een
badkamer. En Marlon ‘woont’ op zolder, waar
hij een eigen badkamer heeft met een tweepersoonsbad.
Wat ze van Brandevoort vinden? Een jonge
wijk waar ze met veel plezier wonen. “We vinden wel dat er te hard gereden wordt door
overwegend vrouwelijke bestuurders. En we
missen nog een extra ontsluitingsweg, zodat
de wijk beter bereikbaar is. Dit geldt ook voor
de hulpdiensten wanneer de Brandevoortse
Dreef onverhoopt door een ongeval is afgesloten,” aldus Rob.
Rob werkt bij Defensie in Eindhoven, Marlon zit in het examenjaar op het Christiaan
Huygens College (richting Sport, Dienstverlening en Veiligheid) en Rian is marketingen communicatieprofessional bij Rabobank
Valkenswaard en Waalre. Daarnaast is ze
sinds juni 2010 actief als bestuurslid van de
Wijkraad Brandevoort met aandachtspunt
communicatie. “Ik vind het leuk om op deze
manier mijn steentje bij te dragen aan de
ontwikkeling van de wijk. Er leven genoeg
ideeën om de wijk nog mooier en leefbaarder te maken. Door de wijkraad ook online
via internet (www.wijkraad.brandevoort.org),
LinkedIn (via groep Brandevoort) en Twitter
op de kaart te zetten, hoop ik dat het laagdrempeliger wordt om de Wijkraad en haar
commissies te bereiken en ideeën en tips
te ontvangen voor de leefbaarheid in onze
wijk. Vooral omdat Brandevoort een wijk in
ontwikkeling is, zijn de meningen en de
ideeën van de bewoners erg belangrijk.”
Familie van Eersel, bedankt voor jullie bijdrage. n
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zondag 20 maart open dag
obs brandevoort en spring kinderopvang met fietstocht
Op zondag 20 maart organiseren OBS Brandevoort en Spring Kinderopvang gezamenlijk een open dag van 12.00 tot 15.00 uur.
U kunt op de beide locaties (De Plaetse en
Laan door de Veste) een kijkje nemen in enkele groepen. Hier kunt u kennismaken mét
en de sfeer proeven ván onze school. Er
zullen ook werkstukken van de kinderen te
zien zijn. We zitten nu halverwege ons tienjarig jubileumjaar en ter gelegenheid van dit
jubileum zijn er al enkele activiteiten voor
de kinderen georganiseerd zoals een vossenjacht, een verwendag voor de kinderen en
crea-opdrachten.

Stuur dan een e-mail met uw naam en het
aantal deelnemers voor de fietstocht naar
yolanda@obsbrandevoort.nl. Aanmelden op
de dag zelf is natuurlijk ook nog mogelijk. De
eindbestemming van deze tocht zal zijn op
onze hoofdlocatie aan De Plaetse. Hier worden door de oudergeledingen enkele activiteiten georganiseerd en kunt u ook nog een
kijkje nemen in een gedeelte van het schoolgebouw en de kinderopvang. Uiteraard zullen
een hapje en een drankje niet ontbreken. Meer
informatie over de invulling en presentaties
op deze dag kunt u vinden op onze website
www.obsbrandevoort.nl.

Fietstocht voor iedereen
Voorafgaand aan de geplande open dag op 20
maart wordt er in het kader van ons jubileum
een gezinsfietstocht georganiseerd voor alle
belangstellenden. De tocht duurt ongeveer
een uur en deelname is gratis. Er kan gestart
worden tussen 11.00 en 12.30 uur vanaf
locatie Laan door de Veste 998. Heeft u belangstelling en wilt u zich vooraf aanmelden?

OBS Brandevoort (Locatie 1)
De Plaetse 150, 66 78 57

deze open dag. Op deze locaties met dagopvang, voor- en naschoolse opvang, vakantieopvang en een peuterspeelzaal, kunt u in alle
groepen komen kijken. U kunt daar horen
en zien hoe een dagindeling eruit ziet, welke
werkwijze gehanteerd wordt en wat voor
kunstwerken de kinderen gemaakt hebben.
Ook Sport BSO de Brug in Mierlo, tevens
onderdeel van Kindcentrum Hoevestein, is
daarbij vertegenwoordigd. Loop gerust even
binnen, u bent van harte welkom om de sfeer
eens te proeven.
Hoevestein KDV
Herenlaan 200, 66 62 11
Hoevestein BSO
Vaarstestraat 3, 06 158 313 52

OBS Brandevoort (Locatie 2)
Laan door de Veste 998, 66 29 62

Vestein KDV/BSO/PSZ
Koolstraat 1, 43 24 30

Spring Kindcentrum Vestein bij OBS (De
Plaetse) en Spring Kindcentrum Hoevestein
bij OBS (Laan door de Veste) sluiten aan bij

Vestein BSO TS
Biezenlaan 29, 06 217 188 65 n

sgcb
kiki krabbendam
Op woensdag 2 februari vond in ‘t BrandPunt
de eerste openbare vergadering plaats van de
cliëntenraad van de SGCB (Stichting Gezondheidscentrum Brandevoort). Er werd begonnen met een welverdiende felicitatie! Bij de
enquête over het functioneren van de landelijke medische centra, die vorig jaar gehouden is,
heeft de SGCB een 8,5 gescoord en eindigde
hiermee dus als hoogste.
Na de uitleg over de verschillende disciplines die gevestigd zijn in Brandevoort en de

goedlopende onderlinge samenwerking, kwamen de doelstellingen aan bod. In de enquête
werden gelukkig veel positieve antwoorden
gegeven over het reilen en zeilen in het medisch centrum, maar er zijn natuurlijk ook wat
op- en aanmerkingen gemaakt over zaken die
verbeterd kunnen worden. Sommige hiervan
kunnen vrij gemakkelijk aangepast worden,
maar de niet zo comfortabele banken in de
wachtruimte zullen toch nog een tijdje mee
moeten. Het is te kostbaar die nu te vervan-

gen. Ook werd de suggestie gedaan de balies
te verlagen zodat rolstoelpatiënten gemakkelijker gezien worden.
Tot slot wil ik de Bandevoorters oproepen
zich meer te laten zien op deze vergaderingen.
Een cliëntenraad is er uiteindelijk voor ons
(cliënten respectievelijk potentiële cliënten
van het SGCB) allemaal en door je te laten
zien kun je een bijdrage leveren aan een goede
organisatie. n

brandjes
Gezocht: betrouwbare, flexibele oppas
voor ons zoontje van 2. Vaak voor laat in de
middag/vroeg in de avond, en eventueel af en
toe een avond in het weekeinde. Bel voor meer
informatie 06 145 761 57 of 66 57 95.
Gezocht:
oude
Monopolyspellen tegen een kleine vergoeding. Heeft u
nog een Monopolyspel dat u wilt verkopen, graag even een mailtje sturen naar
j.d.vanwingerden@kpnplanet.nl.
Ik neem dan zelf even contact met u op.

Het Houts Gemengd Koor is op zoek
naar een dirigent(e) die op dinsdagavond
de repetities gaat leiden in een ontspannen
sfeer en de concerten in goede banen leidt.
Liefst uit de omgeving (in een straal van 25 kilometer van Helmond). Het vierstemmig koor
telt 65 leden. Contacteer onze secretaris via
g.mlfmeijers@chello.nl. Zie onze website:
www.houtsgemengdkoor.nl
Gezocht: huurhuis in Brandevoort
voor gezin van 5 personen voor 1 jaar ivm

nieuw te bouwen huis in Brandevoort. Wie wil
zijn huis vanaf half april verhuren voor maximaal
e 850,- per maand? johan@spons.nu
Oprichting
Zonnebloem-afdeling
Brandevoort. Onder het genot van een
kopje koffie gaan wij van start. Woensdag 23
maart om 14.30 uur in wijkhuis ’t BrandPunt.
Wie verwachten wij? Brandevoorter gasten
met of zonder begeleiders, vrijwilligers en
kandidaatvrijwilligers. Voor meer informatie:
Ria Dijsterbloem, telefoon: 52 82 99.
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gezondheidscentrum
gezond op wintersport... en erna

dick van beuzekom

De Zwitsers, tussen wie ik in mijn werkverleden een aantal jaren heb mogen verkeren, wisten het al lang: skiën is sport en
daar moet je je op voorbereiden. Dus werd
er in menig schoolgymzaaltje in dorpen en
stadswijken vanaf begin oktober gestart met
de skigymnastiek. Menig turnjuf of plaatselijk oud-skikampioen nam de groep bestaande uit jong en oud, mannen en vrouwen en
een doorsnee van de plaatselijke bevolking
op sleeptouw bij de voorbereiding op een
fit en daardoor liefst blessurevrij skiseizoen.
In Zwitserland (en ook de andere Alpenlanden) is skiën een volkssport waar men zich
een aantal maal per winter mee bezighoudt.
Vaak gaat men tijdens het winterseizoen een
week met het gezin op Sportferien, gaan de
basisscholen een week op skischoolreis, heeft
menig bedrijf of afdeling van gemeente of
ziekenhuis een gezamenlijke skidag en wordt
er bij goede omstandigheden ook nog een

aantal andere dagen vrolijk op los geskied.
Die voorbereiding is dus zeker niet misplaatst.
Hoe anders is het voor vele Nederlanders die,
indien ze gaan skiën, meestal in tijd uitgedrukt
zeer gecentreerd rond Kerst of carnaval, een
week lang de witte pracht opzoeken. Bij navraag is er maar in weinig gevallen sprake van
een gedegen voorbereiding op deze intensieve week. Niet alleen het skiën, maar ook
de après-ski mag zich verheugen in voldoende
aandacht. Helaas heeft de combinatie van de
genoemde factoren tot gevolg dat wij Nederlanders oververtegenwoordigd zijn in de
ongevalstatistiek van de wintersport. Om niet
terecht te komen in deze statistiek heb ik een
paar eenvoudige tips die u mogelijk van dienst
kunnen zijn.
Besef dat een autorit van 900 kilometer of
daaromtrent zorgt voor wat stijfheid die ook
de dag na de reis aanwezig is. Doe wat rus-

tige rekoefeningen van rug- en beenspieren
op de dag van aankomst en een warming up
(= licht zweten) van minstens tien minuten
voor iedere (dus ook de eerste) skidag en na
de lange lunchpauze. Na een skidag ook rustig wat rekken, mogelijk wat zwemmen of een
wandelingetje maken, helpt om de souplesse
gedurende de week te behouden. Wees eerlijk naar jezelf en durf een dag(deel) pauze te
nemen bij spierpijn of sterk afgenomen fitheid
na uit de hand gelopen après-ski.
Draag een helm op de piste! De eerder genoemde ongevalstatistiek laat een sterke
stijging zien van hersenletsel ten gevolge van
botsingen op drukkere en steeds snellere afdalingen.
Hoe dan ook, veel plezier bij uw week in de
sneeuw. Mocht het dan toch misgaan, dan
staan wij met ons Fysioteam voor u klaar om
u aansluitend weer op de been te helpen. n
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Ook al hebben we deze maand een heel andere cover, toch willen we u deze prachtige foto van Ugur Ozdemir niet onthouden...
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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.
spreekuur: dinsdag 9.30 uur - 10.00 uur
donderdag 18.00 uur - 18.30 uur
of via de e-mail: pastorie@st-lucia.nl
WEBSITE:
Voor meer informatie over onze parochie en voor
andere actuele berichten bezoek eens onze website:
www.st-lucia.nl/www.damiaanhelmond.nl

PAROCHIEBESTUUR: H. Damiaan de Veuster
Dhr. J. Drouen
Mevr. I. v. Hoof-Raaijmakers
Pastoor J. v.d. Laar
Dhr. G.J.C. van Stratum
Mevr. T. v.d. Westerlo-van Oorschot
Dhr. A. van de Walle
INFORMATIEAVOND!
Waarover? De Eerste H. Communie!
Waar? In de Luciakerk!
Wanneer? Donderdag 24 februari om 20.00 uur
Tot hoelang? Ongeveer 21.00 uur
Wie mag komen? Ouders van de kinderen uit
groep 4.
j.v.d. laar, pastoor/deken

Eucharistievieringen Parochiekerk St. Lucia,
Hoofdstraat 159:
Zaterdag 19.00 uur, zondag 10.15 uur.

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.

SAMEN ETEN, SAMEN DELEN - Op iedere vierde vrijdag van de maand bereidt een kookploeg een driegangen maaltijd. Het doel is om
samen de maaltijd te gebruiken en anderen te ontmoeten. Er wordt een bijdrage gevraagd van e5,-. Bel een week van te voren om te
zeggen dat u komt. De bijeenkomsten worden gehouden in Het Trefpunt en u kunt zich aanmelden bij mevr. Boer, tel.: 52 19 89.
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kies je sport

stichting jibb gaat van start in brandevoort

Stichting Jibb is een initiatief van een aantal
sportverenigingen in Helmond, die hun maatschappelijke taak breder in willen vullen. Jibb
staat voor Jeugd in beweging brengen. Dat is
wat wij doen.
De medewerkers van Jibb zijn zogenaamde
combinatiefunctionarissen, allemaal mensen
met een erkend diploma van het CIOS, de
ALO, Sporthogeschool of een andere sportopleiding.
Kernthema’s voor Stichting Jibb
zijn:
• aanbod voor jongeren in heel Helmond
• sportintroductie
• proeven aan sport in de volle breedte
• motiveren
• inspireren				
• promoten
• aansporen				
• sportverkenning
• bewegen				
• beleven
• (financieel) bereikbaar maken		
• samenwerken

Enkele werkzaamheden van Jibb:
• Sportclinics geven tijdens gymlessen op de
basisschool;
• Per wijk een gratis naschoolse Sport Carrousel opzetten in blokken van zeven à acht
weken op een sportcomplex in de buurt;
• Samen met sportverenigingen ervoor zorgen dat kinderen proeflessen kunnen volgen
bij een sportvereniging naar keuze;
• Samenwerken met bijvoorbeeld een docent,
een jongerenwerker, een buurtbewoner, een
trainer van een sportvereniging, pedagogische medewerkers van de kinderopvang,
enzovoort;
• Activiteiten (mede-)organiseren/initiëren op
school, in de wijk en bij de sportvereniging;
• Sportverenigingen ondersteunen (kaderwerving, kadertraining, ledenwerving, enzovoort).
Na de carnavalsvakantie gaan wij naschools
starten met Sport Carrousel Brandevoort
(gratis) voor kinderen uit de groep 5 tot en
met 8 van de basisscholen in Brandevoort.
Kinderen kunnen per periode deelnemen aan
de Sport Carrousel. Deze periode zal zeven

weken duren (tot de meivakantie) en we laten
de kinderen wekelijks kennismaken met een
andere sport.
Wij werken onder andere samen met de drie
basisscholen in Brandevoort (Mondomijn,
OBS Brandevoort en De Vendelier), Stichting
Sport en Bewegen Brandevoort en SV Brandevoort. Aanmelden voor Sport Carrousel
Brandevoort kan via de leerkracht van de basisschool.
Naast de naschoolse Sport Carrousel komen
wij vanaf medio maart ook sportclinics geven
tijdens de gymlessen op Mondomijn, OBS
Brandevoort en De Vendelier (groepen 3 tot
en met 8).
De aanmeldbrieven zijn halverwege februari
aan de kinderen meegegeven. De kinderen die
zich opgeven ontvangen een bevestigingsbrief
met aanvullende informatie.
Meer informatie over Stichting Jibb vindt u
op onze website. Ad van Ham, coördinator
Stichting Jibb (Jeugd in beweging brengen)
E-mail: advanham@jibbhelmond.nl, website:
www.jibbhelmond.nl. n

quinten van caspel
als players’ mascotte

nadine van caspel

Je zult maar acht jaar oud zijn en zelf tennisprof willen worden en hier al veel voor trainen en dan win je een prijsvraag! Je mag bij de
halve finale van het ABN AMRO tennistoernooi in Ahoy de players’ mascotte zijn van een
tennisprof en hand in hand het centercourt
betreden. Profs uit de hele wereld komen naar
dit prominente ATP-toernooi dat eenmaal per
jaar gehouden wordt. Een unieke ervaring dus.
Ten overstaan van 15.000 mensen op de tribune en live uitgezonden op tv en dan mag je
ook de toss nog van dichtbij meemaken en op
de foto met de profs Ljubicic en Tsonga op de
baan. Een droom die op 12 februari uitkwam
voor Quinten van Caspel. Quinten stapte samen met Ivan Ljubicic de baan op en zwaaide
het publiek toe! ‘n High five met de umpire leverde mooie close-up-beelden in slow motion
op. De dag van zijn leven! Ook mocht hij het
toernooitenue dat hij aankreeg behouden. Een
prachtig aandenken!
Quinten heeft even mogen voelen hoe het is
om op het centercourt te lopen, en hij voelde
zich helemaal thuis... n
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maarten van schaik
creatief ondernemer

Maarten van Schaik is geboren op 19 januari
1967 in Schijndel. Het gezin waarin hij opgroeit
bestaat uit vader, moeder, en een oudere broer.
Zijn vader werkt op de normalisatie-afdeling bij
Philips in Eindhoven.
De familie woont in Boskant en daar gaat
Maarten ook naar de basisschool. Als hij zo’n
jaar of acht is gaan zijn ouders uit elkaar. Omdat
zijn vader dan al in de VUT zit, blijft deze met
z’n twee zonen wonen in Boskant en moeder
verhuist naar Eindhoven om daar te wonen en
te werken.
Na de basisschool gaat Maarten verder aan
de St. Jozef Mavo in St. Oedenrode. De reden
voor deze schoolkeuze is dat de meesten van
zijn vriendjes ook voor deze school kiezen. In
zijn vrije tijd werkt hij als vakantiekracht bij Associatie SMK (Stenografie, Machineschrijven
en Kantoorpraktijken) waar hij voor die tijd al
een aardig uurloon van 13,50 gulden krijgt.Van
zijn eerste centjes koopt hij zijn eerste PC, een
Commodore 64. Hij begint met computerspelletjes en die interesse zal zich in de loop der
jaren uitbreiden tot grafische vormgeving.
Na vijf jaar heeft hij zijn mavodiploma en
stroomt hij door naar de havotop (opleiding
voor de laatste twee havojaren) in Eindhoven.
Alles verloopt volgens plan maar, omdat hij nog
niet weet wat hij wil gaan doen, gaat hij eerst
nog naar de meao. Na acht maanden, hij is dan
achttien jaar, heeft hij het hier wel gezien en
wil hij gaan werken. Zijn moeder, al lange tijd
werkzaam als directeur van SMK, woont inmiddels in Aalst. Maarten gaat als parttimer in vaste
dienst bij dit bedrijf werken en hij besluit bij zijn
moeder in te trekken. Zijn job bestaat uit allerlei soorten administratieve werkzaamheden.
In deze functie maakt hij voor de eerste keer
kennis met drukwerk, omdat aan deze stichting
een drukkerijtje verbonden is.
Maarten is al van kind af aan gefascineerd door
productieprocessen. De kiem hiervoor is gelegd door het kijken naar een kinderprogramma op de Duitse tv waarin uitgelegd wordt hoe
een en ander wordt gemaakt. Zo vindt hij dus
ook het fabriceren van drukwerk zeer fascinerend en begint hij tegelijkertijd, de in deze
tijd zo bekende ziekte computerverslaving te
ontwikkelen. Al met al werkt hij bij dit bedrijf
zo’n drie jaar, van zijn achttiende tot zijn eenentwintigste. In de loop van de tijd worden ook
de thuiscomputers beter en hij doet zijn Commodore van de hand en schaft een Atari Mega
ST aan, een computer met veel meer mogelijkheden. Daarbij koopt hij een DTP progamma
en begint, puur hobbymatig, met het ontwerpen en uitwerken van pagina’s.
Vanwege zijn interesse in computers en spelletjes komt hij vaak in een zaak in computerspelletjes in Eindhoven. Voor de grap zegt hij
daar een keer dat als ze iemand zoeken, hij
daar graag wil komen werken. Op een gegeven

marga dobma
foto: ugur ozdemir

moment gebeurt dat ook en ze vragen hem
te solliciteren als verkoper voor de winkel.
Hij wordt aangenomen en vanaf dat moment
(1990) werkt hij bij UK Action.
Hij verkoopt met hart en ziel en tevens maakt
hij advertenties op voor de winkel. Dit gaat
hem goed af en, mede hierdoor, wordt hij
bedrijfsleider. Ook dit doet hij een jaar of vijf
met veel plezier, maar zoekt dan een andere
uitdaging die hij vindt bij een uitgeverij van een
computertijdschrift (Eindhoven). Hij wordt hier
aangesteld als traffic manager en hij doet tevens
de opmaak van een deel van het tijdschrift. Hij
leert nu ook veel van de grafische kant van het
vak. Hij zoekt woonruimte en vindt die in Nuenen. In januari 2001 leert hij bij Albert Heijn
zijn vrouw Helen kennen. Zij studeert en werkt
daarnaast als caissière bij AH. Ze ziet aan het
soort boodschappen meteen dat Maarten vrijgezel is. Bij een van zijn daaropvolgende bezoeken aan de winkel vraagt zij hem mee naar de
film en dat is het begin van hun relatie.
Maarten laat zich in 2000 inschrijven voor een
koopwoning in Brandevoort, dat hij kent vanuit
de pers. Hij gaat Brandevoort bekijken, maar
toen stond er alleen Blok 17. Net nadat hij Helen heeft leren kennen, wordt hij in 2001 inge-

loot. In november 2002 gaan ze samenwonen in
het nieuwe huis in Brandevoort. In januari 2006
trouwen ze, en in mei 2005 wordt zoon Tobias
geboren en in januari 2008 dochter Floortje.
Van verschillende kanten krijgt Maarten grafische opdrachten die hij op freelancebasis doet.
In 2008 verandert de wetgeving zodanig dat
inschrijving bij de KvK verplicht wordt gesteld.
In november 2009 start Maarten zijn bedrijf:
B4Print gevestigd op zijn woonadres: De Plaetse 173, 5708 ZK Helmond (www.b4print.nl).
Dit bedrijf verzorgt alles wat met grafische
vormgeving en opmaak te maken heeft: van
geboortekaartjes tot catalogi, websites, logo’s
enzovoort. Het liefste wil hij in de toekomst
een goedlopend bedrijf realiseren met leuke en
uitdagende opdrachten en daardoor kennismaken met interessante mensen en bedrijven.
Helen en Maarten vinden Brandevoort een
mooie wijk die van alle gemakken is voorzien.
Ze missen echter vooral een openbare pinautomaat, maar die is ons binnenkort beloofd.
Wij van de Brandevoorter Courant, danken
hem voor dit interview en wensen hem en zijn
gezin zowel zakelijk als privé alle goeds voor de
toekomst. n
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rabobank
Internetbankieren wordt al jarenlang breed
omarmd vanwege het gebruiksgemak en de
24-uurs beschikbaarheid. Het geeft op ieder
gewenst moment een actueel beeld van de financiële situatie. Ook steeds meer andere zaken kunnen via de computer geregeld worden.
De ‘virtuele bank’ zorgt ervoor dat het contact met klanten zo persoonlijk mogelijk blijft.
Wat is die virtuele bank? Daaronder worden
verstaan alle contactmogelijkheden tussen
Rabobankklanten en hun Rabobank, waarbij
men niet samen op dezelfde plek hoeft te zijn.
Als zaken ook op afstand geregeld kunnen
worden, verdient dat vaak de voorkeur. Het is
gemakkelijk en kost minder tijd. Als Dichtbijbank wil de Rabobank het contact via internet
en telefoon zo persoonlijk mogelijk maken. En
daar komt de virtuele bank om de hoek kijken.
Videochatten met de bank
Het contact met de bank heeft een extra di-

mensie gekregen. Door via de computer te
videochatten kunnen klanten tijdens het gesprek de Rabobankmedewerker zien en horen. En vice versa. Dily van Bokhoven, teamleider van het Klant Contact Centrum is blij
met deze nieuwe ontwikkeling. “Het maakt
het contact met klanten veel persoonlijker. Ook kunnen we via het beeldscherm
samen met de klant een overeenkomst of
ander document bekijken. Dat praat een
stuk makkelijker. Nu doen we nog ervaring op met particuliere klanten. Loopt dit
eenmaal goed, dan is de volgende stap een
‘woonloket’ waar vragen over hypotheken
beantwoord worden en daarna een zakelijk
loket. Via de videochat kunnen we dezelfde
service en bankdiensten verlenen als via de
telefoon. Denk aan een bankpas aanvragen,
vreemde valuta bestellen, een verzekering
afsluiten of een rekening openen. Een bijkomend voordeel is dat er geen gesprekskosten zijn.”

nu oo

Opening virtuele ontmoetingsplek
Brandevoort
Op 25 februari is de virtuele ontmoetingsplek van Rabobank Helmond geopend, die
in nauwe samenwerking met het Gezondheidscentrum Brandevoort tot stand kwam
en daar ook gevestigd is. Ter gelegenheid
hiervan ontvangen lezers van de Brandevoorter Courant een gratis websleutel die
rechtstreeks toegang geeft tot het virtueel
kantoor. Hier is te zien welke Rabobankmedewerkers beschikbaar zijn voor een videochat. Via ‘Kijk hoe het werkt’ is een demo
beschikbaar. Helmond hoort bij de eerste
Rabobanken in Brabant die deze nieuwe manier van communiceren aanbieden. Zonder
websleutel chatten kan ook. Ga naar www.
rabobank.nl/helmond en klik op Live contact
met uw adviseur. De Rabobank nodigt iedereen uit eens een kijkje te nemen in de virtuele bank én bij de virtuele ontmoetingsplek
Brandevoort. n

virtueel kantoor in brandevoort
de redactie
foto: paul princen
Het is uiteraard een mooie gelegenheid om
te experimenteren met nieuwe media, maar
nog meer met nieuwe technologieën. De Rabobank vindt het de moeite waard om speciaal in Brandevoort te oefenen met nieuwe
communicatievormen.
Vanaf deze week (na de opening op vrijdag
25 februari) kunnen bewoners in het virtuele
kantoor tegenover de Albert Heijn terecht
om contact te zoeken met het hoofdkantoor.
Niet alleen via dit kantoor, maar ook gewoon
vanuit thuis is een (digitaal) gesprek mogelijk
met een medewerker van de Rabobank. Van
`s morgens 8.00 tot `s avonds 20.00 uur is er
een medewerker op de Rabobank bereikbaar.
Uiteraard voor zaken van de Rabobank. Maar
als u in het kantoor in onze wijk op bezoek
komt, kunt u gewoon direct in een zonderlinge gespreksstoel contact zoeken met de
Rabodiensten. Dit is echter niet het enige in
dit kantoor. U kunt ook een overzicht aan
diensten in onze wijk tegenkomen. Wat is er
zichtbaar? In het digitale scherm aan de wand
van dit Rabokantoor is er een link met de
site van de wijkraad, de organiserende groep
uit de wijk [dit onderdeel moet ik nog controleren, gp]: SBIA en uiteraard deze Courant als ontmoetingsforum van informatie en
meningen uit de wijk. De Courant zal de Rabobank regelmatig informeren over ontwikkelingen in de wijk en over de digitale toe-
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passingen in de wijk. Bij deze Courant treft
u de zogenaamde webkey aan. De werking
ervan staat aangegeven in het artikel van de
Rabobank zelf. Wij vinden het belangrijk om
aan deze dienst mee te werken en er voor
te zorgen dat u vaardig met deze aanbieding
kunt omgaan.
De komende tijd zullen wij op ervaringen van
bewoners met deze webkey ingaan en u vertellen hoe het bevalt om met deze nieuwe

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

manier van dienstverlening om te gaan. In
feite is deze dienstaanbieding een voorloper
van de ontwikkelingen die we vanuit de overheid zullen gaan zien. Al veel andere bedrijven en instellingen hebben deze manier van
contact leggen met hun klanten in hun plannen staan. Nu is het nog de kunst om er als
gebruiker mee te leren werken. Wij hopen
dat het een manier zal zijn om de kwaliteit
van leven te verhogen. n

ok virtueel dichtbij
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kindertoneel

de houtse toneelgroep speelt de drie wensen
Het is weer tijd voor toneel! Dit jaar spelen
wij De drie wensen, een vrolijke familievoorstelling over drie zussen, drie wensen en een
heel eigenwijze geest. Een dolkomisch verhaal
over hebzucht met als voornaamste boodschap: Je weet pas wat je had, als je het niet
meer hebt. Roos vindt een toverlantaarn met
daarin een geest, ze neemt de lantaarn mee
naar huis naar haar gemene en hebzuchtige
zussen Fien en Sien. Tegen het advies van de
wijze vrouw in laten Fien en Sien de geest vrij.
Dan blijkt dat de geest toch niet zo aardig is
als in eerste instantie gedacht.
We hebben hier te maken met een heel eigen-

wijze geest die over een eigen wil beschikt. De
geest belooft de zussen drie wensen, maar zodra de derde wens is gedaan, rollen hun koppen; dat is de wraak van de geest. Wat moet
je nou met drie wensen als je er na de laatste
wens niets meer aan hebt? Wil je weten hoe
dat afloopt? Kom dan kijken.
De drie wensen wordt gespeeld op: zondag 20
maart in ‘t BrandPunt, Biezenlaan 26, aanvang
14.00 uur, entree: e3,50.

Voorverkoop: vanaf 1 maart bij ’t BrandPunt en
De Geseldonk;
Telefonisch: onze reserveerlijn: 06 128 957 27 n

Kaarten:
Reserveren: via onze website www.houtsetoneelgroep.nl;

altijd toegang tot de bieb

brabantse bibliotheekleden primeur met nieuwe app ‘de bibliotheek’
Nederland telt meer dan 3,3 miljoen smartphonegebruikers. Zij hebben via hun mobiel
direct toegang tot het internet. De vraag naar
app’s groeit sterk en ook de bibliotheek heeft
hier een antwoord op. Vanaf nu hebben Brabantse bibliotheekleden met een smartphone
overal en altijd toegang tot hun bibliotheek.
Dus ook leden van bibliotheek dommeldal. De
app ‘de Bibliotheek’ is gratis te downloaden

via de iTunes App Store en de Android Market.
De mobiele app maakt het mogelijk de catalogus van de bibliotheek te raadplegen en
direct boeken en andere materialen te reserveren. Daarnaast zien gebruikers gemakkelijk
welke items zij in huis hebben en wanneer
deze retour moeten. Uiteraard zijn deze op
ieder moment te verlengen. De app is ge-

bruiksvriendelijk en werkt heel eenvoudig:
in drie stappen kan men zich aanmelden. De
app maakt verbinding met de website van de
aangegeven bibliotheek en de gebruiker beschikt over een groot aantal functionaliteiten.
Zo bevat de app ook een verlanglijstje en een
scannerfunctie. Na het scannen van het ISBNnummer verschijnt er direct informatie over
het boek. n

schoonspringen
Zaterdag 29 januari is Renske Lanen (De
Vendelier groep 5b) Brabants kampioen geworden op de éénmeterplank. Dit was de
tweede keer dat zij deze titel heeft weten
te bemachtigen. In 2010 werd Renske op
de éénmeterplank ook Brabants kampioen.
Renske is lid van schoonspringvereniging
PSV in Eindhoven. Hier beoefent zij al drie
jaar het schoonspringen. Eind vorig jaar is

Renske overgestapt en is zij bij haar twee
zussen in de wedstrijdgroep gekomen.
Meike (De Vendelier groep 7a) wist op de
Brabantse kampioenschappen op de drie
meter een tweede plaats en op de één meter een derde plaats te bemachtigen. Noor
(De Vendelier groep 8b) heeft op de Brabantse kampioenschappen ook goed ge-

sprongen. Zij werd zowel op de drie meter
als ook op de één meter tweede. Noor ging
Renske in 2009 al voor met de titel Brabants kampioen.
Lijkt het je leuk om ook eens een keer te
komen kijken naar het schoonspringen?
Kom dan naar het Pieter van den Hoogenband-wedstrijdbad of vraag eens een proefles aan bij PSV schoonspringen. n

druzhba

nieuw koor in brandevoort
Wil je graag zingen, zing dan met ons mee.
Vind je Slavische volksmuziek en Russischorthodoxe muziek ook zo mooi? Luister dan
niet alleen, maar zing zelf mee! Op 9 februari
2011 zijn we gestart onder leiding van een
zeer deskundige Oekraïense dirigente die hier
in Brandevoort woont.

We willen graag nog wat groeien tot ongeveer
vijfentwintig leden. Daarom zijn we op zoek
naar tenoren, alten en sopranen. Enige koorervaring is wel fijn maar niet direct noodzakelijk. Te oud? Natuurlijk niet. Een goede zangstem is veel belangrijker.
Nieuwsgierig geworden? Wij repeteren iedere

woensdag in ’t BrandPunt, Biezenlaan 29, Helmond/Brandevoort, van 20.00 tot 22.15 uur.
Loop eens vrijblijvend binnen.
Informatie: Marijke Maes-Kuppen, telefoon:
0492 - 34 16 44, e-mail: john.maes@gmx.net n

num m er 2 • febr ua r i 2011

51

de februari puzzel
De winnaar van de januaripuzzel is Gerrit Weijts. De goede antwoorden: A3, A9, B2, D9, E6, F3, G1, M9, N7, Q3. Ook deze maand
weer een fotopuzzel. Het recept is inmiddels bekend: zoek de tien verschillen!
De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een interessante prijs. De
oplossing kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl, onderdeel formulieren. Daar vindt u het formulier puzzel.
De uiterste inleverdatum is 6 maart. Succes!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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winkelkroniek brandevoort (deel 2)
wim dobma
foto: ugur ozdemir
Hoewel het startsein voor de bouw van Blok
6 in januari gegeven is, bevindt de afbouw van
Blok 7 zich al in een vergevorderd stadium. In
Blok 6 tegenover het huidige informatiecentrum, komt, zoals thans bekend, een Jumbosupermarkt. In Blok 7, tegenover de huidige
winkels, komen ook diverse winkels, dat is
althans de bedoeling. Makelaarskantoor VP&A
uit Oosterhout is nog met diverse gegadigden
in onderhandeling. Bakkerij ’t Bakkertje, met
een vestiging in Mierlo-Hout, heeft aangekondigd in september zijn deuren in Brandevoort
te openen. Volgens de heer Voogt van VP&A
zou het ideaal zijn als er winkels zouden komen die tot een zogenaamd verscluster behoren, zoals bijvoorbeeld een bakker, slager
en groenteboer. Er zijn wel potentiële gegadigden, maar toezeggingen zijn afhankelijk van
de huurprijzen en die zijn in een prestigieuze
wijk als Brandevoort tamelijk hoog. Het kwam
ondergetekende ter ore dat bijvoorbeeld de
kosten van het Gezondheidscentrum per vier-

kante meter tot de hoogste, wellicht de allerhoogste van heel Nederland behoren.
Of een ondernemer winst maakt of niet, is
uiteraard niet alleen afhankelijk van de huurprijs die hij moet betalen, maar ook van de
omzet. Als er meer mensen in Brandevoort
komen wonen, zal de omzet stijgen, gesteld
dat de meeste inwoners ter plaatse hun inkopen doen. De gevolgen van de economische crisis van een paar jaar geleden zijn nog
steeds duidelijk merkbaar en mede daardoor
blijft de verkoop van nieuwe huizen en appartementen achter bij de toentertijd geldende
prognoses. Wat ook een negatieve invloed
heeft op de verkoop en verhuur van panden
in Brandevoort, en dan vooral in De Veste, zijn
de perikelen rond de hoogspanningsleidingen.
Deze zones waarbinnen gebouwd zou mogen
worden, zijn volgens de thans geldende opvattingen, bijna tweemaal zo smal als de bestaande zones. Een van de redenen waarom

de geplande huizen aan de Neerwal ten westen van de Biezenlaan niet afgebouwd worden
en de noodschool aan de Voort niet in gebruik
genomen mag worden.
Ten slotte noemt de heer Voogt van VP&A nog
een paar zaken die in de nieuwe winkels gevestigd zouden kunnen worden, bijvoorbeeld een
dierenspeciaalzaak waarmee onderhandeld
wordt. Gezien de ‘hondendichtheid’ in vooral
de wijk Stepekolk Zuid en gezien het feit dat
veel opgroeiende kinderen een cavia of een
konijn willen, moet daar plaats voor zijn. De
commerciële ruimtes zijn te huur vanaf vijftig
vierkante meter. Zaken die niet te veel opslagruimte nodig hebben kunnen hiermee uit de
voeten, zoals bijvoorbeeld een sleutelservice
of een schoenmaker.
Over het tijdstip waarop de winkels opgeleverd worden is momenteel nog niets bekend.
Het in aanbouw zijnde Blok 6 moet eind 2012
klaar zijn. n

brandevoort onderneemt
het lifestyle evenement voor brandevoort

thuisbasis in Brandevoort hebben. Op acht
themapleinen presenteren de ondernemers
zich op een frisse en dynamische manier aan
het publiek.

Op zaterdag 14 en zondag 15 mei vindt de
eerste editie van Brandevoort Leeft! plaats.
Tijdens het evenement kunnen de bezoekers
kennismaken met de enorme diversiteit aan
kleine en vaak jonge ondernemingen die hun

De pleinen zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden door het gebruik van verschillende
kleuren en bieden ruimte aan ondernemingen
op het gebied van onder andere lifestyle, zakelijke dienstverlening en persoonlijke ontwikkeling en verzorging.

Meer informatie over het evenement en de
verschillende themapleinen is te vinden op de
website www.brandevoortleeft.nl. Ook in de
gedrukte media (Brandevoorter Courant, De
Loop, enzovoort) zal er de komende maanden actuele informatie over het evenement te
vinden zijn.
Locatie: wijkhuis ’t BrandPunt, Biezenlaan 29,
Helmond (Brandevoort), 14 en 15 mei, tijd:
11.00-17.00 uur, toegang gratis. n
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kindervakantieweek brandevoort
werkgroep k.v.w. brandevoort
We doen ons thema ‘Het record van Brandevoort’ eer aan. Het eerste record is namelijk
al verbroken: er doen 800 kinderen mee aan
de Kindervakantieweek! (Vorig jaar waren
dat 680 kids.)
Gelukkig hebben zich ook al 450 vrijwilligers
ingeschreven, ook een record. Dat is een goed
begin, maar daarmee gaan we het niet redden
(vorig jaar hadden we bijna 540 vrijwilligers).
Dus heb je je nog niet opgegeven als vrijwilliger, doe dit dan alsnog want we hebben je
hulp hard nodig. Kun je zelf niet, opa’s, oma’s,
ooms en tantes, grote broers en zussen, neven en nichten, of de oppas, zijn ook van harte

welkom om te komen helpen. Informeer eens
bij je werkgever; misschien is er bij jouw werk
ook een regeling voor vrijwilligerswerk! Wij
zorgen dan voor een verklaring voor je werkgever, zodat je geen vakantiedagen hoeft op te
nemen als je je inzet als vrijwilliger.
Wil je je steentje bijdragen maar heb je
nog een kind thuis (die te jong is om mee
te doen aan de Kindervakantieweek), dan
kun je hem of haar meenemen als je komt
helpen, behalve op woensdag 13 juli, omdat we anders een logistiek probleem krijgen met het geplande uitje. Het inschrijfformulier kun je downloaden van onze site
www.kvwbrandevoort.nl en ingevuld mailen

naar: info@kvwbrandevoort.nl. Op woensdag 29 juni staat de informatieavond voor de
groepsleiding gepland. Je krijgt hiervoor een
uitnodiging per e-mail of per post. Op die
avond worden ook de programmaboekjes
en groepslijsten en T-shirts uitgedeeld. Deze
worden dan door de groepsleiding verspreid
onder de kinderen.
Via de Brandevoorter Courant en onze site
houden we jullie op de hoogte van alle vorderingen. Wij gaan weer verder aan ’t werk
om een leuke, gezellige, afwisselende Kindervakantieweek te organiseren. Wij hebben er
zin in! n

opvoeding

doorstart humanitas helmond
Dankzij subsidie van de gemeente Helmond
kan Humanitas Helmond het programma
DoorStart in Helmond aanbieden. DoorStart
is een preventief programma gericht op opvoedings- en gezinsondersteuning voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van zes tot
veertien jaar. De ondersteuning richt zich op
gezinnen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. DoorStart streeft ernaar de
vaardigheden en het zelfvertrouwen van de
opvoeders te vergroten, het sociale netwerk
van gezinnen te vergroten en grote opvoedingsproblemen in een gezin te voorkomen.
Wanneer blijkt dat het gezin professionele
hulp nodig heeft, kan DoorStart een verwijzende functie vervullen.
De ondersteuning wordt uitgevoerd door

vrijwilligers ondersteund door een beroepskracht. Deze vrijwilligers zijn goed getraind en
kunnen datgene bieden waar de ouder of kind
behoefte aan heeft: onder andere een luisterend oor, tijd en aandacht, maar ook praktische tips en ondersteuning.
De ondersteuning aan gezinnen kan pas beginnen als de eerste groep vrijwilligers is getraind. Daarom zoeken wij voor DoorStart
vrijwilligers.
Gevraagd wordt:
• Iemand die zelf ervaring heeft in het
opvoeden van kinderen;
• Iemand die minstens een dagdeel per week
tijd heeft voor een bezoek aan een gezin;

• Iemand die een luisterend oor, emotionele en praktische steun kan bieden en
belangstelling heeft voor anderen.
Naast een onkostenvergoeding en een voorbereidende cursus biedt DoorStart de vrijwilliger een intensieve begeleiding en contactbijeenkomsten met andere vrijwilligers.
De eerste cursus voor vrijwilligers start
eind maart 2011. Heeft u interesse, neem
dan contact op met: Jeanne Vroemen, coördinator Humanitas DoorStart Helmond,
telefoon: 06 831 639 91/53 73 23, e-mail:
j.vroemen@hotmail.nl. Kijk ook eens op de
website: www.humanitas.nl. n

lekker bewegen

stichting sport & bewegen brandevoort zoekt enthousiaste lopers!
bestuur stichting sport & bewegen in brandevoort
De Stichting Sport & Bewegen Brandevoort is
op zoek naar enthousiaste hardlopers, joggers,
trimmers, wandelaars en nordic walkers om
loopactiviteiten te ontwikkelen in en om onze
wijk. De doelstelling van de Stichting Sport &
Bewegen is het stimuleren en faciliteren van
sporten en bewegen voor jong en oud in Brandevoort. Binnen dat kader is er volop ruimte
om ideeën te delen en mee te werken aan de
ontwikkeling en realisatie van een ‘sportief lopend Brandevoort!’ Zo is één van de geplande

onderdelen van het multifunctioneel sport- en
beweegpark een 400-meterbaan.
We richten ons op groepen lopers, individuele lopers, en bijvoorbeeld sportverenigingen
die looptraining geven. Daarnaast roepen we
nadrukkelijk ook partijen op die zich bezig
houden met looptherapie, revalidatie en fysiotherapie, om te reageren.
Herken je je in een van de hiervoor genoemde ambities? Ben je iemand die de loopsport

graag in groepsverband beoefent? Wil je een
eigen fanatieke groep vormen die gezelligheid
combineert met het op peil houden van de
conditie? Heb je ambitie om je verder te bekwamen in de loopsport? Wil je meedenken
over en meewerken aan de realisatie van de
loopfaciliteiten? Grijp dan nu deze unieke kans
om het samen met ons in te richten! Neem
daarom zo spoedig mogelijk contact op met
een van de leden van de stichting om nader
kennis te maken. Bij voorbaat hartelijk dank! n
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helmond helpt nederland filevrij te maken
marc dekkers
foto: marc dekkers
Automobilisten op de A270 tussen Helmond
en Eindhoven kan het niet zijn ontgaan. Langs
de snelweg in de richting Eindhoven zijn tientallen palen met camera’s verrezen.TNO gaat
ze binnenkort gebruiken in een aantal experimenten met systemen waarbij auto’s met
elkaar ‘communiceren’. Dit ‘slim rijden’ moet
leiden tot een efficiënter gebruik van de weg,
doordat de afstand tussen auto’s aanzienlijk
vermindert, de doorstroming verbetert en
spookfiles kunnen worden voorkomen.
Vorig jaar heeft TNO een soortgelijke test
uitgevoerd met achtenveertig auto’s. De
voertuigen zijn voorzien van een voertuigvoertuig-communicatiesysteem en een snelheidsadviessysteem. Met deze technologie
worden automobilisten via een schermpje
geïnformeerd over het rem- en uitwijkgedrag van bestuurders vóór hen, waardoor zij
sneller en dus beter kunnen reageren. Deze
serie voertuigen was in staat om de schokgolf beter uit te dempen dan een rij van nietgeïnstrumenteerde auto’s.
Op zondag 27 maart, 10 april en 15 mei 2011
vinden nieuwe testen plaats, waarbij zeventig auto’s worden gebruikt. Op al deze dagen
wordt de A270 in de richting van Helmond

naar Eindhoven afgezet van 08.00 tot 18.00
uur.
Opzet van de tests
Na instrumentatie en instructie stellen de
voertuigen zich op de A270 op. Alle voertuigen rijden in één rij achter elkaar. Van de
zeventig deelnemende voertuigen, zullen er
maximaal twintig geïnstrumenteerd zijn. Deze
voertuigen kunnen communiceren met de
‘Road Side Units’ (achtenveertig camera’s en
elf communicatiesystemen verdeeld over ongeveer vijf kilometer), die continu alle voertuigen en verkeersinformatie doorsturen
naar de geïnstrumenteerde voertuigen. Als
deze ‘Road Side Units’ een schokgolf detecteren, worden berichten met een snelheidsadvies verzonden naar de geïnstrumenteerde
voertuigen om de schokgolf zo snel mogelijk
uit te dempen. De apparatuur in het voertuig
kan vervolgens de bestuurder het advies laten zien of ze kunnen zelf automatisch ingrijpen en zo de snelheid veranderen. Wanneer
alle voertuigen een gelijke snelheid hebben
en een gelijke onderlinge afstand, zal het
voorste voertuig een gecontroleerde remactie inzetten. De geïnstrumenteerde voertuigen zullen via elkaar en de infrastructuur

op de hoogte worden gebracht van snelheidsveranderingen bij de auto’s voor hen,
waardoor deze auto’s beter kunnen anticiperen en de verstoring sneller zal uit dempen.
Dit effect zal vastgelegd worden door specifieke data te loggen in de voertuigen, maar
ook door bijzondere camera’s boven de weg.
Vrijwillige bestuurders gezocht
voor deze demo’s
Voor deze experimenten is TNO op zoek
naar enthousiaste mensen met een rijbewijs
en minimaal drie jaar rijervaring die met hun
eigen auto willen deelnemen op zondag 27
maart, 10 april en 8 mei en 15 mei.Voor zowel
27 maart, 10 april en 15 mei zoeken zij drieënzestig vrijwilligers die mee willen rijden.
TNO heeft zelf al zeven geïnstrumenteerde
auto’s die mee zullen rijden. Voor zondag 8
mei zijn zij op zoek naar een selecte groep
van ongeveer twintig tot dertig voertuigen
als voorbereiding op de demonstraties op 15
mei. De experimenten duren de hele dag en
vinden plaats op de A270, Helmond richting
Eindhoven.
Voor meer informatie over de experimenten
en deelname: www.a270demo.nl. n
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even de wijk uit
De helende kracht van kunst
In de bibliotheekvestiging in Geldrop hangen
tot en met 4 maart schilderijen van Niels Bagchus uit Eindhoven. Het zijn abstracte kleurrijke werken met een spirituele inslag. De
schilderijen zijn een inleiding naar de lezing
op 1 maart over de kracht van creativiteit.
Niels Bagchus
In 2006 verloor Niels Bagchus zijn onderbeen, na een ongeval met zijn motor. In het
ziekenhuis en daarna in het revalidatiecentrum, begon hij met schilderen. In eerste instantie bedoeld als therapie. Maar het bleek
dat het schilderen hem ruimte gaf. En een gevoel van vrijheid. Inmiddels staat Niels weer
op eigen benen! Met een door hem zelf beschilderde prothese. En hij schildert ook nog
steeds. Getuige de expositie. U kunt zijn werk
zien en aanschaffen tijdens de openingstijden
in vestiging Geldrop.
Boek en lezing
Naast schilderen houdt Niels zich ook bezig
met schrijven en met workshops. De inzet
van creatieve vermogens staat daarbij centraal. In zijn boek De Koning van de kwetsbare
kracht beschrijft hij hoe het creatief bezig zijn

hem zelf innerlijke vrijheid heeft gegeven. Op
1 maart komt hij voor een lezing naar de bibliotheekvestiging Geldrop. Samen met creatief therapeute Carla Kivits spreekt hij dan
over de kracht van creativiteit.
Colin Blunstone in Poppodium
Lakei
Je hebt van die zangers die een stem hebben
die je uit duizenden herkent. Die zingen één
regel en je weet direct met wie je te maken
hebt. Voormalig Zombies voorman Colin
Blunstone is zo’n zanger.
Wie kent niet klassiekers als ‘Summertime’
en ‘Time Of The Season’? Om nog maar te
zwijgen van ‘She’s Not There’, later succesvol gecovered door Santana. Bij het luisteren naar de Top2000 op Radio2 in de laatste
week van 2010 kwam de stem van Blunstone
weer verschillende keren voorbij. De man
heeft een hypergevoelige stem, met als handelsmerk die bekende ‘zucht’, zoals duidelijk
te horen in het klassieke ‘Old And Wise’ van
Alan Parsons Project, een nummer dat wordt
gedragen door de fluwelen stem van Blunstone.
Ter ere van het veertigjarig (!!) jubileum van
zijn eerste soloplaat ‘One Year’, doet Bluns-

tone een korte clubtour door Europa.Tijdens
deze concertreeks kunnen we naast veel materiaal van dat debuutalbum natuurlijk ook
zijn grote hits verwachten, alsmede favoriete
nummers van de fans, maar zeker ook enkele
obscure, relatief onbekende tracks uit zijn
omvangrijke oeuvre.
Op zondag 27 februari a.s. treedt Colin Blunstone op in Poppodium Lakei, gelegen aan de
Molenstraat 123 in Helmond.
Zijn band bestaat uit Pete Billington (toetsen),
Pat Illingworth (drums), Chris Childs (bass)
en nieuweling Tom Toomey (gitaar).
Meer info en kaartverkoop via:
www.lakeihelmond.nl.
Melphi op de laatste Sundate van
dit seizoen!
Zondag 6 maart, 16.00 uur, Theater ‘t Speelhuis.
Voor dit seizoen zit het er weer bijna op. De
laatste editie van Your Sundate staat op de
agenda. Your Sundate, een gezellige zondagmiddag met relaxte muziek en bovendien gratis. Tijdens de laatste editie op 7 maart vanaf
16.00 uur kun je genieten van Melphi en Djer
in de foyer van ‘t Speelhuis. n
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Heeft u ook 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.
bananen/sinaasappeltoetje
Voor de zoetekauwen onder ons een snel en gemakkelijk
te maken nagerechtje, want we hebben niet altijd de tijd
om uren in de keuken te staan.
Ingrediënten
3 rijpe bananen
sap van 2 perssinaasappelen
3 likeurglaasjes advocaat
1 likeurglaasje mokkalikeur
1 dl slagroom
30 gram geraspte kokos
ongeveer 20 druiven
Bereidingswijze
Prak de bananen tot moes en roer hier het sinaasappelsap, de advocaat en de likeur doorheen. Klop de slagroom stijf (zonder suiker) en spatel deze voorzichtig
door de bananenmoes.Verdeel alles over vier kommetjes
en bestrooi met de kokos. Laat alles goed koud worden
in de ijskast. Garneer met de druiven.
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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 6 maart 2011.

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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1.
2.
3.

Isa en Nina 6-8 jaar
Anne van de Ven 8 jaar
Dino Schuurman 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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Mei
e-mail: beheerder@brandpunt.info • telefoon 43 20 13
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noort
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Bron : Brandevoorter kalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.

commissie webmasters
brandevoort in actie
brandevoorterdag
scouting brandevoort
fotoclub brandevoort
startpagina brandevoort
commissie kindervakantieweek
cs de brandeliers
bridgeclub ‘t brandpunt
winkeliersvereniging brandevoort
clientenraad stichting gezondheidscentrum brandevoort
sv brandevoort
stichting sport en bewegen brandevoort
brandeleros
computerclub
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herbert von reth
maarten beks
jan drouen
jeroen bierens
secretariaat
herbert von reth
yvon cremers
audrey tijssen
irma van den hurk

r. koster
louis vrolings
audrey tijssen-geboers
ivo senssen

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

webmaster@brandevoort.org
secretaris@brandevoortinactie.nl
voorzitter@brandevoorterdag.nl
info@scoutingbrandevoort.nl
fotoclub.secretariaat@brandevoort.org
info@brandevoort.nu
info@kvwbrandevoort.nl
info@brandeliers.nl
ivdhurk@xs4all.nl
info@winkelcentrumbrandevoort.nl
clientenraad@sgcb.nl
r.koster@svbrandevoort.nl
lpcvrolings@onsbrabantnet.nl
info@brandeleros.nl
computerclub@onsbrabantnet.nl
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08 mrt SBIA
Sluitingsbal
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Organisatie
Activiteit
02 mrt SBIA
Gem Helmond Tentoonstelling
Verkiezing Provinciale
fotoclub S
25,26,27
02
mrt
Gem
Helmond
Verkiezing
Provinciale
mrt TNO
Brand Courant Autotest
Sluiting met
inlevering
nr 3S
2704mrt
70 auto’s
mrt
Brand
Sluiting
inlevering
nr 3
05mrt
mrt Wijkraad
SBIA Courant Overleg
Apres optocht
Br. Bal
3004
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05
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06
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07/08 Organisatie
SBIA
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Activiteit
07/08
SBIA
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SBIA
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08
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mrt Brand
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Haringhappen
0809apr
inlevering nr 4
09
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SBIA
Haringhappen
mrt SBIA
Computerclub Symphonieorkest
Cursus MS WordH - V
1017apr
17
mrt
Computerclub
Cursus
mrt TNO
SBIA
Toneel MS
‘De
drie
wensen
1020apr
Autotest
metWord
70 auto’s
20
mrt
SBIA
Toneel
‘De
drie
23
mrt
Zonnebloem
Oprichting
Zonnebloem
16 / 17 SBIA
Kindermusical wensen
mrt
Zonnebloem
Oprichting
Zonnebloem
25apr
mrt SBIA
Brand Courant Max
Distributie
3
2323
van dennr
Burg
25
mrt
Brand
Courant
Distributie
nr
3fotoclub
Tentoonstelling
SBIA
2825,26,27
apr
Computerclub
Cursus
Internetbankieren
Tentoonstelling fotoclub
25,26,27 SBIA
mrt Brand
TNO Courant Distributie
Autotest met
2927apr
nr 4 70 auto’s
27
mrt
TNO
Autotest
met
70 auto’s
mrt SBIA
Wijkraad
Overleg bewoners
3030apr
Koninginnedag
30 mrt Wijkraad
Overleg bewoners

belangrijke telefoonnummers

ALARMNUMMER
dierenambulance/dierenbescherming

112
51 39 71

GG&GD
58 48 88
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl 
088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier patricia van dijk
0900 - 8844
stadswacht845970
GEMEENTE stadswinkel
58 77 77
www.helmond.nl/meldpunt
informatiecentrum brandevoort
66 78 78
wijkopzichter (dienst sob)
58 76 90
graffitimeldpunt
50 72 98
STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas
water

0800 - 9009
59 48 94
59 55 55

ziekenhuis elkerliek helmond
welzijn brandevoort
gezondheidscentrum brandevoort, de plaetse 98 - 5708 zj helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
huisartsen brandevoort
spoedlijn huisarsten
spoed avond / weekend
dr. kaiser en dr. veldhuizen
dr. keuning en dr. smeulders
fax
bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
apotheek brandevoort
de zorgboog - kruiswerk, consultatiebureau, diëtiste en dagbehandeling
logopedie - renate jacobs
podotherapie van iersel / de greef
haptotherapiepraktijk brandevoort 
fysiotherapie de veste (ook manuele therapie)
orthopedagogenpraktijk brandevoort - drs. fannie heesakkers-van ansem
psychologiepraktijk brandevoort - drs. k. itz-seckl
maatschappelijke werk levgroep 
kristen bouten en nienke crijns
logopedie - callista lichtendahl
verloskundigen
“brandevoort” - leen van leuken, marinda van de rijt & linda van vroenhoven
“helmond” l. daamen, m. daamen - de jong, w. van melis-van hout, l. backx
margo van de bunt - le loux
haptotherapie - john kivits
kraamzorg homecare
kraamzorg de zorgboog, telefoonnummer zorgcentrale 
mee helmond - ondersteuning bij leven met een beperking
moeders voor moeders - sandra rondeel
praktijk voor adem- en ontspanningstherapie - carlijn bamberger 
remedial teaching - susanne kuijken
remedial teacher - hannie verhofstad
tandarts - h. koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur
praktijk voor mondhygiëne - l. schouten
natuurgeneeskundig therapeute - hélène corbijn
jongerenwerker swh helmond-west & brandevoort - jochem zwerus

50 47 04
0900 - 8861
50 47 05
50 47 06
50 47 03
37 00 44
0900 - 899 86 36
50 47 10
50 47 20
50 47 25
50 47 30
59 95 64
52 46 53
53 91 04
59 89 89
06 - 54 35 57 69
50 47 12
53 28 00
66 38 99
06 - 49 22 55 50
0900 - 206 44 44
0900 - 899 86 36
32 80 00
51 49 11
66 47 22
33 26 83
52 79 77
31 99 51
66 46 44
06 - 47 66 41 94
06-42967343

scholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang
o.b.s. brandevoort, de plaetse 150
laan door de veste 98
de vendelier, schutsboom 67, stepekolk - oost 53 
mondomijn, laan door de veste 1000

66 78 57
66 29 62
52 04 34
66 28 94

kinderopvang korein, vaartsestraat 3
peuterspeelzaal ot & sien, moerdonksvoort 1
peuterspeelzaal jip & janneke, koolstraat 3
kinderopvang vestein, koolstraat 3
kinderopvang ’t trommeltje, iekendonksevoort 49
dik trom kinderopvang 0-4 jarige, moerdonksvoort 1
dik trom buitenschoolse opvang “de rebellenclub”, moerdonksvoort 1
gastouderburo spring, windmolenstraat 1
gastouderburo flex
crea-extra, opvang voor kinderen met een autisme spectrum stoornis
kinderopvang humanitas, gastoudercentrale
kinderdagverblijf villa vrolijk, geldropseweg 43
hoevestein kinderdagverblijf, herenlaan 200 (onderdeel openbaar kindcentrum brandevoort)
hoevestein buitenschoolse opvang, vaartsestraat 3 (onderdeel openbaar kindcentrum brandevoort)

66 28 94
06 - 50 86 38 03
43 24 30
43 24 30
52 11 18
33 51 92
33 51 92
088 - 208 82 08
06 - 24 47 71 78
06 - 33 08 65 34
045 - 561 53 40
32 04 05
66 62 11
06 - 15 83 13 52
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