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inhoud
Brandevoort Leeft! Kom kennismaken met 
de enorme diversiteit aan bedrijven die Bran-
devoort en omgeving rijk is. Op themaplei-
nen die door verschillende kleuren duidelijk 
van elkaar te onderscheiden zijn, presenteren 
zich de ondernemers op een actieve en dyna-
mische manier. Bezoek het stijlvolle en kleur-
rijke lifestyle evenement in ‘t BrandPunt op 
zaterdag 14 mei en zondag 15 mei. 

Winkelen in Brandevoort. Vooralsnog een klein groepje winkels, 
maar in Blok 7 komt in ieder geval een bakker. Volgens de heer 
Voogt van makelaarskantoor VP&A, die de winkelpanden moet 
verhuren, is het vrijwel zeker dat er in Blok 7 ook een slager komt. 
In het nog te bouwen Blok 6, dat eind volgend jaar opgeleverd 
moet worden, zal een Jumbo-supermarkt komen. Verder is VP&A 
nog in 

Eerste Paasdag, 24 april, mogen de kinderen 
weer paaseieren zoeken bij het Anthonius-
bosje tegenover basisschool De Vendelier. U 
moet hen hier wel even voor opgeven en een 
kleine bijdrage betalen. De paashaas komt 
ook. De kinderen krijgen wat te drinken en 
iets lekkers en nog een verrassing.

Sandra van de Water-Berkvens is geboren 
in Asten op 2 augustus 1970. Ze woont 
nu al tien jaar in Brandevoort en ze vindt 
het hier prettig en kindvriendelijk In 2009 
is ze gestart met haar online shop in kin-
derkleding onder de naam: www.LuQi.
nl, samengesteld uit de namen van haar 
kinderen.

Gaat u binnenkort met vakantie en zoekt u 
een oppas of verzorger voor uw kat? Moet 
u nog een boodschap halen, maar loopt de 
vergadering uit op uw werk en gaat de win-
kel sluiten? Meiwang en Lola Fick bieden 
diverse diensten aan en kunnen u wellicht 
helpen. Oppasgirls Lola en Meiwang zijn 
een oppascentrale gestart.
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www.rabobank.nl/helmond

Rabobank. Een bank met ideeën.

Meld u snel aan voor de gratis workshop
Internetbankieren in Brandevoort.

Leren omgaan met digitaal
bankieren. Dat is het idee. 
Op donderdag 28 april kunt u deelnemen aan de workshop Rabo Internetbankieren in MFC 't Brandpunt

in Brandevoort. Deelname is gratis, maar aanmelden noodzakelijk. De workshop is ontwikkeld voor én

door leeftijdsgenoten. Oudere vrijwilligers, die goed bekend zijn met de pc, laten u kennismaken met de

mogelijkheden die Rabo Internetbankieren biedt. Na drie uur kunt u zelf online uw bankzaken regelen.

Om aan deze workshop deel te kunnen nemen, is het van belang dat u beschikt over de basiskennis van

Windows. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.rabobank.nl/helmond.
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Carnaval is geweest en de ski’s liggen weer op 
zolder. Al enkele weken is de burger van Bran-
devoort tot rust en weer wat tot bezinning ge-
komen. Hij is als het ware klaar voor een frisse 
wind en een nieuwe start. Ook al zal de lente 
nog niet meteen met groot enthousiasme toe-
slaan, toch beginnen we weer met een nieuw 
seizoen, letterlijk en figuurlijk. En dat is niet voor 
niets, want wij kunnen de komende maanden 
kiezen voor het kunstwerk van de wijk. Deze 
keuze moet zorgvuldig gebeuren: een kunstwerk 
staat immers jarenlang op een markante plaats. 
Voor half mei kunnen bewoners voorstellen 
doen voor dit kunstwerk. In juni, bij een vol-
gende openbare wijkraadvergadering, kunnen de 
bewoners aangeven welk werk zij het mooiste 
en beste vinden en wat de geschiktste plek is.

WIJKACtIEPLAn
Eind maart legt de Wijkraad het wijkactieplan 
voor aan de bewoners. Bewoners kunnen dan 
aangeven wat er anders moet en wat zij goed 
vinden aan de voorliggende plannen. Het gaat 

om de vraag wat de Stichting Sport en Bewegen 
wil, hoe gaan de groenvoorzieningen eruit zien 
en welke evenementen en acties wil de Stuur-
groep Jeugd organiseren in de wijk? Op welke 
zaken moeten zij accent leggen en wat moeten 
zij de komende jaren aan grote lijnen uitzetten. 
Het is dus van het grootste belang dat de bewo-
ners zich goed bezinnen op de groei die Brande-
voort zal gaan doormaken. Alle reden voor de 
redactie van de Brandevoorter Courant om dit 
element op twee pagina’s onder uw aandacht te 
brengen.

OnMACHt En WAnHOOP OnDEr DE 
HOOGSPAnnInG?
niet alleen laat de oplossing van de hoogspan-
ning in de wijk nog steeds erg lang op zich wach-
ten, ook de communicatie over deze belangrijke 
publieke zaak stagneert volkomen. De verant-
woordelijke bestuurders laten feitelijk met opzet 
de burger in het ongewisse in deze zaak. Uit de 
briefwisseling (zie elders in deze courant) blijkt 
dat er taal noch teken van de lokale overheid te 

bespeuren is. En dit is niet het enige; de hoog-
spanningsleidingen met hun magnetische straling 
versterken ook nog eens de fijnstof-verspreiding 
in hun directe omgeving. Dit corona-effect ver-
dubbelt als het ware de negatieve gezondheids-
effecten voor Brandevoort. Deze ontwikkelin-
gen vragen niet alleen om communicatie, maar 
ook om een directe en transparante informa-
tiestroom van de bestuurders naar de wijk. Het 
is toch niet goed voorstelbaar dat de mooiste 
wijk van nederland de meest ongezonde wijk 
van nederland lijkt te worden.

HEt VIrtUELE KAntOOr
Al menig bewoner heeft het kantoor van bin-
nen gezien. Het blijft nog vooral bij een verbaasd 
aanschouwen wat er zich allemaal aandient. 
Voorlopig kunnen we u het beste adviseren om 
gewoon aan de slag te gaan en te ontdekken 
welke informatie de digitale wand verbergt. Dus 
beweeg de monitor die voor het scherm hangt 
eroverheen en druk op knoppen om informatie 
te activeren. n

de redactie

redactioneel
                         maart
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wijkraad
          inloopavond

rian van eersel-rutten

InLOOPAVOnD 30 MAArt: 
BrAnDEVOOrt 2011-2012
Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen van 
het sportpark Brandevoort? Of wilt u weten 
hoe de nieuwe ontsluitingsweg eruit komt te 
zien? Of bent u nieuwsgierig wat er voor de 
jeugd van Brandevoort de komende jaren wordt 
gerealiseerd? En, nog veel belangrijker: heeft u 
nog een geweldig idee dat hierin meegenomen 
moet worden?

Kom dan naar de inloopavond Brandevoort 
2011-2012 op 30 maart om 20.00 uur in ’t 
BrandPunt (grote zaal). Het wijkactieplan 
2011-2012 wordt gepresenteerd aan de wijk-
bewoners door de commissies jeugd, spelen 
en groen, sport en bewegen, Brandevoort II en 
buurtpreventie. na deze inloopavond wordt het 
wijkactieplan voor de komende jaren formeel 
afgestemd en uitgevoerd.
Jacqueline Klomp, projectcoördinator Brande-
voort bij de gemeente Helmond, komt u de laat-
ste nieuwtjes vertellen over de infrastructuur 
(onder andere spoortunnel, ontsluitingsweg) 
en de ontwikkelingen in de bouw. Graag tot 30 
maart!

e7.500,- VOOr BEWOnErSInItIAtIEVEn
De vier wijken in Helmond die geen zogenoem-
de vogelaargelden krijgen, waaronder de wijk 
Brandevoort, kunnen dit jaar ieder e7.500,-
besteden aan bewonersinitiatieven. Gemeente 
Helmond stelt dit bedrag beschikbaar. Wanneer 
dit bedrag in 2011 niet wordt besteed, vervalt 
het onbestede budget. De belangrijkste voor-
waarde voor de financiering van een bewoners-
initiatief is dat de Wijkraad alleen een bijdrage 
levert en niet het hele project financiert (en 
in feite dus co-financier is). De overige voor-
waarden voor een subsidieaanvraag leest u op 
de site van de Wijkraad: www.wijkraad.brande-
voort.org. De Wijkraad zit klaar om uw bewo-
nersinitiatief in 2011 te ontvangen. Aanvragen 
kunt u sturen naar wijkraad@brandevoort.org. 
Wij zien uw aanvraag graag tegemoet!

Op 28 januari heeft Wijkraad Brandevoort een brief gestuurd naar de gemeente over de status van de 
hoogspanning. Lees hieronder de inhoud van de brief.

UITNODIGING

Benieuwd naar ontwikkelingen
voor de komende tien jaar in Brandevoort?

SpOrTpark
De NeervOOrTSe Dreef 

JeUGD
HeT wIJkacTIeplaN

Kom dan naar ’t BrandPunt 30 maart om 20.00 uur.
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wijkhuis ‘t brandpunt
                        nieuws vanuit het brandpunt

maja bunthof

2 APrIL KOBrA En ArIE VUyK
Arie Vuyk toert door het land met zijn voor-
stelling Slingeren; feel good cabaret, nooit grof, 
soms messcherp, soms kritisch, soms melan-
cholisch, soms een bonte mengelmoes daar-
van. Het programma van de avond: 20.00 uur 
zingt KoBra divers repertoire onder leiding 
van zijn nieuwe dirigent Wim reijnders met 
aan de piano robert Spronk. na de pauze om 
21.15 uur Arie Vuyk en om 22.00 uur afsluiting 
door KoBra. toegang e5,-. Kaarten verkrijg-
baar aan de bar van ’t BrandPunt.

10 APrIL SyMFOnIEOrKESt HELMOnD-
VEnrAy
Op zondag 10 april geeft het Symfonieorkest 

Helmond-Venray een concert in ’t BrandPunt. 
Zij spelen symfonische muziek voor alle leef-
tijden. Kijk voor het volledige programma op: 
www.brandpunt.info. Aanvangstijd 15.00 uur. 
Entree: volwassenen e7,50, kinderen en stu-
denten e5,-.

16 APrIL FIEtSBEUrS
Op zaterdag 16 april wordt het plein van 
OBS Brandevoort omgetoverd tot een waar 
fietsparadijs. Het is de vijfde keer dat deze 
fietsbeurs georganiseerd wordt. Iedereen kan 
geheel vrijblijvend fietsen te koop aanbieden. 
Ook schaatsen, skeelers, driewielers, duwfiet-
sen, steps, bolderkarren et cetera. (Brommers, 
motoren en kinderwagens worden niet inge-

nomen.) Hoe werkt het? U als verkoper geeft 
aan voor welk bedrag uw fiets en andere spul-
len verkocht mogen worden en de leden van 
de Fietsbeurscommissie doen de rest voor u. 
Wat is de tegenprestatie? Wij vragen slechts 
10% van de verkoopprijs (met een minimaal 
bedrag van e1,- per artikel).
’s Ochtends worden de spullen ingele-
verd door de verkopers en ‘s middags gaat 
het terrein open voor de kopers. Op het 
einde van de dag worden de verkopers te-
rug verwacht. Voor actuele tijden kijk op 
www.fietsbeurs.brandevoort.org.

16 En 17 APrIL KInDErMUSICAL De Trein 
PABO-JUnIOr
Pabo-Junior bestaat uit ruim vijfenveertig le-
den in de leeftijd van zeven tot en met veertien 
jaar. Ze worden begeleid door de Pabo-Band 
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 verwende kinderen... Ook is er een nieuwe kok 
aan boord gegaan, maar kan deze eigenlijk wel 
koken? De trein vertrekt, maar bij de eerste de 
beste tunnel gebeurt er iets vreselijks: de diamant 
word gestolen! Kom kijken en luisteren naar 
hoe het verhaal verder gaat…
De Trein is een musical vol humor, spanning, 
sensatie en muziek die je raakt. De Pabo-band 
begeleidt het koor live. Hiervoor zijn speciale 
arrangementen geschreven door Sander van 
Duren, muzikaal leider van de band. Chore-
ografe Gerry tempelaars tekent samen met 
muzikaal leider van Pabo-Junior, Wilbert de 
Groot, ook voor de regie. De musical is te 
zien in ’t BrandPunt op 16 april om 14.00 uur 
en om 19.00 uur. Op 17 april om 14.00 uur. 
Entreeprijs is e5,-. Kaartjes De Trein, mis ‘m 
niet!: www.zanggroeppabo.nl.

23 APrIL KLADDerADATSch MAx VAn DEn 
BUrG
Cabaretier, acteur en zanger Max van den 
Burg vertelt in de voorstelling Kladderadatsch 
een subtiel verhaal over de man die een 
ultieme poging doet om een vriendin te vin-
den. 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.brandevoort.info. Aanvang 
20.15 uur, toegang e10,-.

24 APrIL PAASEIErEn ZOEKEn
Paaseieren zoeken is in Brandevoort een jaar-
lijks terugkerend feest. De paascommissie van 
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de redactie
foto: ugur ozdemir

Het heeft even geduurd, maar nu is hij er toch. 
Primera heeft verbouwd en op de plek van 
de oude ingang is een pinautomaat geplaatst. 
Eindelijk kunnen we ook buiten de openings-
tijden van de buurtsuper onze flappen tappen.

Eerst werden we nog op het verkeerde been 
gezet door een aankondigingsbord op de 
plaats waar later een speeltuintje is gemaakt. 
Dit kon uiteindelijk geen doorgang vinden, 
vanwege allerlei ondoorgrondelijkheid waar-
mee dit soort beslissingen wordt genomen.

Dus bij de eerstvolgende activiteit waar we 
ineens die aankoop tegenkomen waarvan we 
nooit hadden bevroed dat we daar acute be-
hoefte aan hebben: niets aan de hand, we heb-
ben plastic! n

tweede pinautomaat brandevoort een feit

Stichting Brandevoort in Actie organiseert 
voor de tiende keer dit evenement. De paas-
haas verwacht de kleinste kinderen, tot en 
met groep 2, om 10.30 uur bij het Anthoni-
usbosje tegenover basisschool De Vendelier. 
Hier staat voor de kinderen wat te drinken en 
iets lekkers klaar. na het zoeken van de eieren 
worden deze verzameld in manden. Daarna 
worden de verrassingen uitgedeeld en de win-
naars van het zilveren ei ontvangen hun prijsje 
van de paashaas. Einde rond 11.45 uur. Kijk 
voor meer informatie op:www.brandpunt.info 
of www.pasen.brandevoort.org.

25 APrIL AnytIME AnyWHErE
Lekker gaan zitten en genieten van een scala 
aan lekkere, mooie, swingende of gevoelige 
nummers. Dat kan op tweede Paasdag. Vijf 
enthousiaste muzikanten verrassen u met hun 
arrangementen van heel diverse liederen. Ze 
hebben voor dit concert hun ervaring in de 

verschillende muziekgenres samengevoegd: 
Keltisch, pop, back to the fifties, maar ook Fran-
se chansons en bluesachtige nummers komen 
aan bod. Eén zanger en twee zangeressen. 
Dennis, Marly en Marleen. Dat betekent afwis-
seling en ook veel samenzang. Piet op de viool 
en de mandola, Hans op de basgitaar. Marleen 
speelt harp en accordeon en Dennis gitaar. 
Het plezier dat de bandleden hebben in het 
musiceren zal u zeker niet ontgaan, integen-
deel: het werkt aanstekelijk. Aan dit concert 
doen nog twee heel jonge gastmuzikanten 
mee: thijmen en Janneke. Ze zullen een paar 
nummers samen met de band brengen. Kom 
dus op maandag 25 april naar ‘t BrandPunt. 
Aanvang: 14.00 uur. De toegang is gratis. Met 
Anytime Anywhere beleeft u een gezellige en 
fijne middag!
  
30 APrIL KOnInGInnEDAG
Met Koninginnedag wordt om 10.00 uur de 

Versierde-fietsen-optocht georganiseerd op 
het plein tussen OBS Brandevoort en het 
Gezondheidscentrum. De eerste prijs per 
leeftijdscategorie is een pannenkoeken- of 
pizzaparty voor zes personen in wijkhuis 
’t BrandPunt! Daarna vindt vanaf 11.00 uur de 
Kindervrijmarkt plaats op het schoolplein van 
OBS Brandevoort. (toegang vanaf 10.30 uur.) 
Er zijn ook diverse demonstraties muziek en 
dans in de grote zaal van wijkhuis ’t BrandPunt. 
Onder andere DéDé Danceballet, dansgroep 
Friends en de sambapercussieband Brandele-
ros zullen zich presenteren. Van 13.00 uur tot 
13.30 uur is er een tai chi-demonstratie waar-
aan u kunt deelnemen. (Zorg voor losse kle-
ding en platte schoenen.) Om 14.00 uur volgt 
buikdansen en om 14.30 uur zumba door 
dansschool Hennes.

noteer alvast in uw agenda: 14 en 15 mei life-
stylebeurs Brandevoort leeft! n
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In de vorige editie van de Brandevoorter Cou-
rant heeft u voor het eerst kunnen lezen over 
Brandevoort Leeft!, het stijlvolle en kleurrijke 
lifestyle evenement dat op zaterdag 14 en 
zondag 15 mei plaatsvindt in ’t BrandPunt. 

Kom kennismaken met de enorme diversiteit 
aan bedrijven die Brandevoort en omgeving 
rijk is. Op themapleinen die door verschillen-
de kleuren duidelijk van elkaar te onderschei-
den zijn, presenteren de ondernemers zich op 
een actieve en dynamische manier. 

neem de tijd om alle pleinen te bezoeken en 
u komt de volgende thema’s tegen: 

THUIS - lekker - NIce(4)kIDS
leveNSweG - BUITeNBOel
Ter Zake - welZIJN - MOOI

Wat uw voorkeur ook heeft, bijzondere meu-
belontwerpen, kinderfotografie, tuinarchitec-
tuur, loopbaancoaching, wanddecoratie of 
computerondersteuning… U kunt uw hart 
ophalen! 
raak in gesprek met inspirerende onderne-
mers, zie de nieuwste collecties en ontwer-
pen, vind de mode- of woonaccessoires die u 
nog niet eerder zag en kom op de hoogte van 
diensten waar u uw voordeel mee kunt doen. 
tijdens uw ontdekkingstocht kunt u even tot 
rust komen bij de verschillende horecage-
legenheden en genieten van de sfeer op dit 
bijzondere evenement! Wellicht zijn er work-
shops en demonstraties die u interessant 
vindt om bij te wonen; kijk op het programma 
bij de entree. 
Als u met uw bedrijf wilt deelnemen en uw 
branche is nog niet vertegenwoordigd (wij 
bieden elke exposant exclusiviteit), kijk dan 
op de website voor meer informatie en het 
deelnameformulier. U wordt van harte uitge-
nodigd om contact op te nemen met de or-
ganisatie. 

Locatie:  Wijkhuis ’t BrandPunt, Biezenlaan 29
Data en tijden: Zaterdag 14 mei 20110 van  
                       14.00 tot 20.00 uur
                                      Zondag 15 mei 2011 van 11.00  
      tot 18.00 uur

toegang: Gratis
Organisatie: Ellen Deelen
 Christy van rij
 Ingrid tielemans
Informatie:  www.brandevoortleeft.nl n

brandevoort leeft!
het lifestyle evenement dat zorgt voor een frisse wind door Brandevoort!
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Het ontwerpen van een goed interieur is een kwestie van 

keuzes maken en het stellen van de juiste prioriteiten. 

samen met u onwikkelen onze adviseurs een plan dat 

aansluit bij uw woonwensen en dat past binnen uw 

beschikbare  interieurbudget. Dit kan een totaalplan voor 

uw hele woning zijn maar het kan ook een advies over 

kleurgebruik of stoffering zijn. 

stap eens bij ons binnen, gewoon om inspiratie op te doen, 

of voor een vrijblijvend gesprek met een van onze adviseurs.  

als u graag een afspraak bij u thuis wilt maken kunt u 

ons mailen of bellen. we komen graag naar u toe om uw 

woonwensen te bespreken. 

De kosten voor een kleur- en interieuradvies aan huis 

bedragen €100, bij het bezoek ontvangt u een waardebon 

van €50 te besteden in onze zaak.

O ns a d vi e s te a m: A r i a n n e,  Eu g e n i e,  S a n d ra e n Lyd i a

Haal samen met onze 
adviseurs het optimale 
rendement uit uw 
interieurbudget 

DRIES11 - Adv. Brandevoorter Courant 230x320mm.indd   2 9-2-11   13:40

Eind vorig jaar kregen de leden de Fotoclub 
Brandevoort van de programmacommissie 
de opdracht: maak een foto met het thema 
‘rood’. Dit gebeurde in het kader van een 
hele reeks opdrachten, met de bedoeling 
de leden te prikkelen om iets bijzonders te 
fotograferen,of om een bijzondere foto van 
iets heel gewoons te maken. De opdracht ging 
vergezeld met een heel aparte toelichting:

‘rood is de kleur die het meeste effect heeft 

op de mens. rood trekt zo sterk de aandacht 
dat het in heel de wereld gebruikt wordt als 
een signaalkleur. Denk maar aan verkeerslich-
ten, verkeersborden, achter- en remlichten, 
het rode tekentje op de warmwaterkraan. 
rood is ook de kleur van leven, van warmte 
en daarom ook de kleur van de liefde en de 
hartstocht. Het windt ons op en wekt onrust. 
In de Middeleeuwen was rood de kleur van 
de zonde en van vernietigend geweld. De 
duivel was daarom ook rood en roodharige 

vrouwen werden om het minste van hekserij 
verdacht en op de brandstapel geworpen.’
De oproep leverde een groot aantal foto’s op, 
waarvan bijgaande plaat van Sietsko Huizenga 
werd uitgekozen als de beste. Een foto, ge-
nomen in de sneeuw met bomen die wel van 
een andere planeet lijken, zo rood zie je ze 
nooit. Heel goed gezien van Sietsko!

Meer informatie over Fotoclub Brandevoort: 
www.fotoclubbrandevoort.nl. n

fotoclub
compositie in rood en wit

henk roosenboom
foto: sietsko huizenga
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wim dobma
foto: ugur ozdemir

winkelkroniek brandevoort (deel 3)

maand moet bedragen en dan moet er inder-
daad nogal wat omgezet worden. Er is echter 
gelukkig al een overnamekandidaat gevonden, 
dus binnenkort zal de nieuwe bloemenzaak zijn 
deuren wel weer openen.
In Blok 7 komt in ieder geval een bakker. Bak-
kerij ‘t Bakkertje heeft al enige andere winkels. 
Onder andere in Mierlo, Mierlo-Hout, aan de 
Steenweg en in de wijk Straakven. De opleve-
ring van deze nieuwe zaak is omstreeks 1 mei. 
Volgens de heer Voogt van makelaarskantoor 
VP&A, die de winkelpanden moet verhuren, is 
het vrijwel zeker dat er in Blok 7 ook een slager 
komt. Deze slager heeft ook al een winkel in 
het Kernkwartier in nuenen.
Wat betreft het verkopen van bijproducten, 
producten die dus niet direct tot de hoofdbran-

che van de winkelier behoren, mag een winke-
lier zelf bepalen welke producten hij gaat ver-
kopen buiten zijn hoofdproduct om. Er is wel 
wet- en regelgeving op dat gebied, maar door 
de vrijemarktwerking is die de laatste jaren be-
hoorlijk versoepeld.
Behalve de slager en de bakker is VP&A nog in 
onderhandeling met andere gegadigden voor 
Blok 7, maar kan vooralsnog geen namen noe-
men. De heer Van Dongen van Cafetaria Bran-
devoort is ook niet ontevreden over de omzet 
tot dusverre. Bij het cafetaria die in het tijdelijke 
houten gebouw was gevestigd, bevonden zich, 
zoals de meeste bewoners van Brandevoort 
nog wel weten, een terras en een speeltuin-
tje voor de kinderen. Daar werd, vooral als 
het mooi weer was, behoorlijk gebruik van 

gemaakt. Bij het huidige pand is ook een ter-
ras, zowel aan de kant van de gracht als aan 
de andere kant. Er zijn ook een paar speeltoe-
stellen neergezet, daar wordt echter nauwelijks 
gebruik van gemaakt; ze liggen te ver van het 
terras verwijderd. Een plannerscommissie had 
dat zo bepaald, nee, niet iedere verandering is 
een verbetering!
Het andere pand in het Einzelhaus op de hoek 
van de straat aan de gracht staat nog steeds 
leeg, er zijn wel eens Chinezen gesignaleerd, 
maar tot een Chinees restaurant is het tot op 
heden nog niet gekomen. Een eventuele huur-
der moet voor vijf jaar tekenen, en als het niet 
loopt moet de zaak sluiten en hopelijk gaat dat 
niet meer gebeuren met een van de onderne-
mers in Brandevoort! n

wim dobma
foto: ugur ozdemir
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nIEUWS UIt GrOEP 8C VAn DE VEnDELIEr
Wij, Sanne, Anne, Gabrielle en Demi, uit groep 
8c, zijn de reporters van B.S De Vendelier. Wij 
weten alle nieuwtjes en gebeurtenissen van 
groep 8c en zullen daarover in ons artikel ver-
slag van doen.

CItO tOEtS GrOEP 8
Begin februari hebben we de eindtoets van 
cito gemaakt. Er waren verschillende onder-
delen. We kregen 4 keer taal, 3 keer rekenen 
en wereldoriëntatie en 2 keer studievaardig-
heden. Het was niet makkelijk, maar ook niet 
moeilijk. Onze tafels stonden niet als normaal 
in groepjes, maar in rijen met z’n tweetjes aan 
één tafel. We maakten de cito elke ochtend. ’s 
Middags konden we lekker leuke dingen doen. 
We begonnen dinsdag en we eindigden don-

derdag. De één vond rekenen moeilijker dan 
taal, en de ander vond taal weer moeilijker 
dan studievaardigheden. Onze uitslag krijgen 
we aan het einde van de maand. En dan… De 
middelbare! We weten al wel wat scholen, 
maar welke we moeten kiezen, daar denken 
we nog even over na.

HAnDVAArDIGHEIDCIrCUIt 
Wat wij heel erg leuk vinden is het handvaar-
digheidcircuit. Dat hebben we bijna iedere 
donderdagmiddag. Alle groepen 8 werken dan 
tegelijkertijd aan verschillende opdrachten. 
We maken onder andere boomhutten, moza-
ieken, maken een spaarvarken van papier-ma-
ché, we borduren en we solderen onze eigen 
naam. We hebben al veel verschillende dingen 
gemaakt en op deze manier leren we ook de 

kinderen uit de andere klassen beter kennen.

PrOJECt BIOtOPEn
We zijn nu bezig met het project Biotopen. 
Een biotoop of ecosysteem heeft alles te ma-
ken met de omstandigheden in een leefgebied 
en de manier waarop planten en dieren zich 
aanpassen. We krijgen les op het digibord van 
onze meester; meneer rob, maar we werken 
vooral in groepjes aan verschillende onder-
werpen. Bijvoorbeeld: woestijnen, zeeën en 
oceanen, savannes en het regenwoud. Ieder 
groepje maakt een informatieboekje, waarin 
alle belangrijke informatie terug te vinden is. 
Moeilijke woorden leggen we uit in een be-
grippenlijst en we maken ook een vragenkaart, 
zodat de andere groepjes het boekje kunnen 
lezen en leren door de vragen te maken. n

sanne, anne, gabriëlle en demi

het woord is aan
  de reporters van de vendelier
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SCHOLEn
We zijn met groep 8 naar verschillende V.O. 
scholen geweest. We hebben het Carolus, Jan 
van Brabant, Strabrecht en het Pleincollege 
nuenen bezocht. De meeste kinderen von-
den het erg leuk om te kunnen kijken hoe 
het eraan toe gaat op een middelbare school. 
Je zag vaak hoe het in het echt was. Je kreeg 
lessen en ze lieten van alles zien.
Wij hebben ook aan kinderen gevraagd welke 
school ze het leukst vonden. Daar is uitge-
komen dat het Carolus voornamelijk bij de 
meisjes de populairste school is. Het Jan van 
Brabant is voornamelijk bij de jongens de po-
pulairste school.

HEt ADVIES
Wij hebben op 21 en 22 februari onze advies-
gesprekken gehad. Eerst kom je in een wacht-
ruimte waar je even moet wachten. na een 
tijdje word je opgehaald en vertelt de mees-
ter hoe je de toetsen hebt gemaakt. 

Samen met je ouders bekijk je een rapport 
dat je V.O. school krijgt. na dit rapport krijg 
je je V.O. advies. Dan worden er nog wat + 
en – punten bekeken en aan welke scholen er 
gedacht wordt. Dan ben je klaar met je advies. 
Best spannend hoor.

WAt tELt VOLGEnS KInDErEn VOOrAL 
VOOr JE ADVIES MEE:
Werkhouding, gedrag, of je leergierig bent, 
hoe je je toetsen hebt gemaakt, of je initiatief 
neemt, je zelfstandigheid en hoe je plant en 
omgaat met huiswerk.
Waar willen de kinderen het liefst naar toe:
• Jan van Brabant College: 6
• Carolus Borromeus College: 10
• Strabrecht College: 2
• Pleincollege nuenen: 2
• Vakcollege Helmond: 2
• Dr. Knippenberg college: 2
• Anders: 1

Onze site: op onze klassensite komt steeds 
meer informatie te staan. Max heeft zelf een 
logo ontworpen. Mayke en Max zijn de web-
masters van de klas. Kijk gerust maar eens op 
onze site: www.obsbrandevoort.nl onder het 
kopje {groepen 7-8, 8b}.

MEGAMAALtIJDMACHInE:
Binnenkort kunt u hopelijk ons hoorspel 
via onze site beluisteren. We hebben een 
hoorspel over Sjakie en de chocoladefa-
briek gemaakt. Dit hoorde bij het project 
MegaMaaltijdMachine. Alle groepen heb-
ben hieraan gewerkt. Kijk maar eens op 
www.crea-op-obsbrandevoort.blogspot.com.

Gemaakt door Aaron, Borg, Mabel, Max en 
Mayke, groep 8B OBS Brandevoort n

het woord is aan
  de reporters van de obs
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Waar ligt het aan? De crisis? Eerst Life & 
Living naar de ratsmodee en vervolgens Aubre 
verdwenen. En de drogist in de noodwinkels, 
weet u nog? Die kon het ook al niet bolwer-
ken. En dan schijnt er in een grijs Brandevoor-
ter verleden ook nog een warme bakker te 
zijn geweest. ‘t Is eeuwig zonde. niet alleen 
voor de eigenaren die hun zaak in rook zien 
opgaan, maar ook voor ons. Er staat al genoeg 
leeg in De Veste en straks wordt ook nog het 
nieuwe blok opgeleverd met winkelruimte 
eronder. Volplempen met landelijke ketens dan 
maar? Die kunnen de naar verluidt torenhoge 
huren vast wel opbrengen, maar dat wil de 
gemeente dan weer niet hebben.

Wij willen een bakker, een slager en een 
groenteboer. Want we zijn het zat naar ‘t Hout 
of Mierlo te moeten voor onze dagelijkse 
boodschappen. Leuk hoor, een buurtsuper - 
en daar krijgen we er straks nog een tweede 
van - maar waar is de ambachtelijkheid?

nu heeft zich een nieuwe warme bakker 
gemeld en zingt er al enige tijd een gerucht 
rond dat iemand een food plaza wil beginnen. 
Voorwaar, een loffelijk streven. Maar of het 
gaat lukken? We hopen het van harte, maar de 
Brandevoorters zullen ook hun steentje moe-
ten bijdragen. Dus niet in het weekend voor 
de hele week de supermarktkar volgooien, 
maar twee deuren verder lopen voor echt 
brood. Dan wordt het misschien nog eens wat 
met ons winkelcentrum en voorkomen we 
leegstaande panden die als rotte kiezen ons 
wijkcentrum verpesten. Koopt Brandevoortsche 
waar, dan helpen wij elkaar! n

column
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Ook al ligt het al een aantal weekjes achter 
ons, toch wil ik nog even op carnaval terug-
komen. Als school deden wij dit jaar alweer 
voor de zevende keer mee met de carnavals-
optocht in Mierlo-Hout.

Met onze vaste werkgroep zijn we, nog voor 
de zomervakantie, vol goede moed voor het 
eerst bij elkaar gaan zitten. Want het moeilijk-
ste ieder jaar is het bedenken van iets rondom 
het thema, dit jaar ‘GOEt FOUD’ dus. En dat 
het ‘goet foud’ was bleek al snel, wat we ook 
bedachten. Het een lag te veel voor de hand, 
het andere was niet geschikt om met kinde-
ren uit te voeren en zo werd het ene idee 
na het ander van tafel geveegd. na een gezel-
lige avond, maar zonder resultaat wensten we 
een ieder een fijne vakantie en spraken af dat 
we in september elkaar weer zouden zien. En 
toen tijdens mijn vakantie in Drenthe was het 
daar ineens… Ge moet nie allus geleuve wa ge 
ziet, Goet Foud schreefde zouwe ôk nie.
Al jaren wilde ik een keer iets met sprookjes 
doen en een ander wilde meer kleur in de 
groep en dat kon nu gaan gebeuren. toen we 
in september dan ook weer aan tafel zaten 
met onze groep, vertelde ik dan ook enthou-
siast mijn idee. Iedereen stemde ermee in en 
het klussen kon beginnen. Een wagen moest 
gebouwd worden en we kozen ervoor om 
Langnek op ware grootte na te gaan maken. 
We stuurden een mailtje naar de Efteling met 
de vraag of zij wat maten konden doorgeven, 
maar op dit verzoek zaten zij niet te wachten. 
Dan maar vanaf een foto en zo zijn de klus-
mannen aan de slag gegaan.
twee avonden in de week werd er keihard 
gewerkt in de loods tegenover het voetbal-
veld, en het resultaat was dan ook om trots 
op te zijn. Ook de kleding was dit jaar heel 
veel werk. Met een vijftal dames hebben we 
de kleding voor zowel de kinderen (vijftig) 
als volwassenen (vierendertig) voor het me-
rendeel zelf gemaakt. Zo was er een Doorn-
roosje, roodkapje, Boze Wolf, Zeven Geitjes, 
Kleine Zeemeermin, enzovoort, enzovoort. 
nu zijn wij een heel fanatiek groepje, maar 
zonder hulp van andere ouders red je het niet 
en daarom wil ik de volgende mensen bedan-
ken:
Elise, Lysanne, Marianne, Annette, Diana, Mire-
ne, Geraldine, Daniëlle, Sarah, Clark, Mark en 
niet te vergeten mijn twee topklussers Erik 
en Henri. Zonder jullie was het ons niet ge-
lukt om dit alles voor elkaar te krijgen. Super! 
En hopelijk tot volgend jaar.
Dan wil ik nog een aantal sponsors bedanken 
die ons op verschillende manieren gesteund 
hebben en ervoor hebben gezorgd dat wij 
onze wilde ideeën konden uitvoeren: Cafeta-

ria Brandevoort, Brandevoorter Courant, De 
Greef sloopwerken, CSV Helmond, Kuijpers 
Installaties, Van Doren engineers, Bollen ver-
huur, Gielissen technische bedrijven, Machi-
nefabriek van de Weert en de Brandevoortse 
Hoeve.
natuurlijk kunnen we niet zonder boven ge-
noemden, maar er is een ding wat geen ouder 
of sponsor in de hand heeft voor die dag en 
dat is het weer! De voorspellingen zagen er 
goed uit, bewolkt maar droog, en meer valt er 
niet te wensen. En wat een geluk voor ons dat 
deze voorspelling uitkwam. Er was zelfs een 
heerlijk zonnetje achter de wolken vandaan 
gekomen.
Het was weer genieten om met zo’n grote, 

prachtige groep door de straten van Mierlo-
Hout te trekken. De reacties van de mensen 
langs de kant waren overweldigend en daar 
doen we het allemaal voor. na afloop van de 
optocht was het tijd om er met z’n allen in 
De Geseldonk een pilsje op te pakken en 
te wachten op de uitslag van de optocht. En 
wat iedereen om ons heen al zei, maar wij 
nog niet aan durfde te denken, werd waar-
heid. Voor de derde keer hebben wij als basis-
school De Vendelier de eerste prijs behaald 
bij de scholen. Een prestatie waar we met ons 
allen trots op kunnen zijn. Daarom nogmaals 
dank aan iedereen die op wat voor wijze dan 
ook zijn steentje hieraan heeft bijgedragen. 
Hopelijk tot volgend jaar. n

optocht basisschool de vendelier
‘goet foud’

nancy vrenken werkgroep carnavalsoptocht de vendelier
foto: paul princen
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brandevoort viert groots feest
         met prins maurice d’n urste

prins maurice d’n urste namens de brandeliers
foto: paul princen

Onder het motto ’t is gin fist als Prins Maurice 
nie is gewist heeft Brandevoort in 2011 voor 
het eerst carnaval met Prins beleefd. Hij kijkt 
samen met de raad van Elf terug op een fan-
tastisch feest en bedankt de Hoftempel en de 
Brandevoorters daarvoor, in het bijzonder de 
vele vrijwilligers die het mede mogelijk hebben 
gemaakt. Brandevoort staat er in de hele regio 
goed op, met de kleurig uitgedoste Brandeliers 
en Brandeleros.

BrAnDELIErS In OPtOCHt
In de optochten in Mierlo-Hout en Helmond 
zorgde percussiegroep De Brandeleros zoals 
altijd voor een feestelijke sfeer. Ze gingen de 
‘Wijze dames van de raad’ voor, die met een 

eigen oversized kinderwagen meededen. Deze 
bonte stoet werd gevolgd door de nieuwe 
Prinsenwagen, speciaal voor de allereerste 
prins gebouwd. Voorop dansten de zussen 
van de prins als eerste ‘goet faute’ dansgarde 
en achterop de wagen deed de toiletjuf goede 
zaken. Voor de fanatieke aanhang was er in Hel-
mond de eretribune der Brandeliers. Het weer 
was zeker zondag heerlijk, maar ook zaterdag 
bleef het droog. En dat kan van het publiek niet 
gezegd worden.

HOSSEn In DE HOFtEMPEL
De Stichting Brandevoort in Actie vierde ook 
dit jaar weer carnaval op grootse wijze, samen 
met De Brandeliers, in Hoftempel ‘t BrandPunt. 

Het begon met het Leutfestijn en drie zeer 
succesvolle zwetsavonden en de 50+ carnavals-
middag. Op carnavalszaterdag en -zondag was 
er een Apres Optocht Party en op zaterdag-
avond het Brandeliersbal. Maandag en dinsdag 
waren de druk bezochte kindermiddagen en 
op dinsdagavond het Sluitingsbal.

OOK BrAnDELIEr WOrDEn
Op www.brandeliers.com vind je meer infor-
matie over het lidmaatschap en een inschrijf-
formulier. Op deze site staan ook de foto’s van 
onze hoffotograaf Jan Dijstelbloem. Graag tot 
volgend jaar, of tot op het Zonnebrandfestival 
op 28 augustus! n
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Februari is een rustige maand geweest met 
drie meldingen. We zijn voor een stormscha-
de in de Hoeves geweest, maar daar konden 
we niets doen. Ook is er in de Hoeves nog 
een schoorsteenbrand gemeld, maar voor we 
goed en wel wegreden van de kazerne was het 
al niet meer nodig: het bleek stoomvorming te 
zijn die voor rook aangezien was. En als laatste 
zijn we opgeroepen voor een oliespoor, we-
derom in de Hoeves. Een automobilist heeft 
waarschijnlijk zijn carterpan kapot gereden op 
één van de vele vluchtheuvels. Dus dat was 
een uurtje hard werken en ook deze klus was 
weer geklaard.
Weinig spannends dus deze maand, maar 
voor die spannende meldingen, daar doen de 
meeste brandweermensen het voor. De span-
ning en het dankbare gevoel na de inzet als 
je iemand uit de problemen hebt geholpen of 

misschien zelfs iemand het leven hebt gered. 
Dat is een hoop waard!
Wij moeten er ook een hoop voor laten; we 
hebben een verantwoordelijkheid naar jullie, 
de bewoners van onze mooie wijk en de in-
woners van Helmond. Vierentwintig uur per 
dag. Als er een hoop mensen op vakantie zijn 
of carnaval aan het vieren zijn, moeten er altijd 
mensen nuchter en in de buurt blijven voor 
het geval er iets gebeurt waar wij bij nodig 
zijn. Wat dus inhoudt dat onze partners er 
ook een hoop voor moeten laten, iets wat 
soms weleens de sfeer in huis beïnvloedt. Dit 
is iets waar veel mensen niet bij stilstaan of 
aan denken als ze bij de brandweer gaan. Ge-
lukkig hebben wij een ploeg die er ook voor 
gaat en deze offers wil brengen.
Als je het over offers hebt, kom je vaak ook 
op de gevaren die er zijn, met name gevaar-

lijke stoffen - op het moment vrij actueel 
met de grote brand in Moerdijk nog in het 
achterhoofd. Al vrij snel werd er in de media 
geroepen dat er geen gevaarlijke stoffen vrij-
gekomen waren. Een rookwolk stijgt op en 
verwaait net als een stoomwolk; hij lost ge-
woonweg op. Hij is nog wel aanwezig, maar 
niet zichtbaar. Hetzelfde gaat het met een 
rookwolk van een grote brand. Wat niet weg-
neemt dat het slim is om je ramen en deuren 
te sluiten als er in je directe omgeving brand 
is, alleen al om die rooklucht uit je huis te 
houden, want als die er eenmaal is dan ben je 
hem zo snel nog niet kwijt.
Ook weer een offer van onze partners als 
we na een grote brand thuiskomen met die 
brandlucht die in onze kleren zit. Meestal 
eindigen deze buiten tot dat de wasmachine 
weer ingeladen word. n

brandweer
anton van de goor

Sprookjes van 1001 nacht, De wonderlamp van 
Aladdin, Aziatische steppen en de turkse ha-
rem. Symfonieorkest Helmond-Venray brengt 
u dit voorjaar in oosterse sferen. Het con-
cert vindt plaats op zondagmiddag 10 april 
‘t BrandPunt.
De harem is onderwerp van Die entführung 
aus dem Serail van Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Het verhaal van deze opera speelt zich 
af in het turkse rijk aan de Middellandse Zee 
in het midden van de zestiende eeuw. De uit 
te voeren ouverture is een uitbarsting van 
energie. Spetterende, door slagwerk gedo-
mineerde, turkse Janitsarenmuziek, kleurt dit 
werk.
Centraal Azië is het decor van het symfo-

nisch gedicht van Alexander Borodin. Hij be-
schreef de sfeer van het gedicht als volgt: “in 
de stilte van de zandige steppen weerklinkt 
het refrein van een vredig russisch lied. Men 
hoort ook Oosterse, droefgeestige zangen 
en de stappen van paarden en kamelen die 
naderen. Een karavaan, begeleid door russi-
sche soldaten, gaat door de onmetelijkheid 
van de woestijn om dan weer te verdwijnen 
in de verten van de woestijn.”
De zevendelige Aladdin Orkestsuite van Carl 
nielsen gaat over thema’s uit Sprookjes van 
1001 nacht. Geïnspireerd door het toneel-
stuk Arabische nachten van de Deense dich-
ter Adam Oehlenschläger schreef nielsen 
een zevendelige suite die in de concertzalen 

zeer populair geworden is. Het orkest speelt 
de Oriëntaalse festivalmars, Aladdins droom, 
enkele dansen en De markt in ispahan.
Het SOHV besluit het concert met Symfonie 
nr. 3 van Franz Schubert. Deze behoort tot 
de vroege symfonieën, hij schreef hem rond 
zijn achttiende. toch toont dit werk al een 
trefzekere beheersing van de symfonische 
taal. De symfonie is een afwisseling van uit-
bundige, onheilspellende, charmante, lieflijke, 
onstuimige en voortsnellende elementen.

’t BrandPunt, Biezenlaan 29, zondagmiddag 10 
april, 15.00 uur. Kaarten: e7,50/e5,- (kinde-
ren/studenten). reserveren via info@sohv.nl 
of kopen aan de zaal. Info: www.sohv.nl. n

concert symfonieorkest helmond-venray
serail muziek over het oosten
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Eind mei 2010 is in De Veste van Brandevoort 
een deel van de film Triptiek, beelden van een 
koninkrijk opgenomen. tijdens de zonovergo-
ten draaidagen hebben bewoners op verschil-
lende wijze hulp verleend of hun medewerking 
gegeven aan de totstandkoming van de film. 
Sommigen van hen zijn zelfs lijfelijk te zien in 
de afgeronde film. Onder andere zijn er filmi-
sche portretten van voorbijgangers gemaakt 
op het plein voor de Openbare Basisschool 
Brandevoort. Voor de eindversie van de film 
bleek het echter helaas niet mogelijk om alle 
gemaakte portretten in de film te verwerken.

Voor al de mensen die op een of andere ma-
nier bij het maken van de film betrokken zijn 
geweest en voor alle andere geïnteresseerden, 
is er op vrijdag 8 april om 20.30 uur een ver-

toning van de film in de grote zaal van wijkhuis 
‘t BrandPunt. Vanaf 20.00 uur is de zaal open. 
regisseurs Jan Ketelaars en Paul van den Wil-
denberg en producent ronald Groenink zul-
len deze avond aanwezig zijn om u te begroe-
ten en een toelichting te geven op hun film.

Triptiek (60 minuten) vertelt geen recht-
toe rechtaan verhaal, maar is poëtisch van 
karakter. Drie locaties worden in beeld en 
geluid op eigenzinnige wijze geportretteerd. 
Samen geven de drie plekken die in de film 
achtereenvolgens aan bod komen, een (licht 
vervreemdend) beeld van de klassieke drie-
eenheid wonen, werken en recreëren in 
nederland. Met strakke fotografische obser-
vaties prikkelt de film de toeschouwer tot 
gedachten over het spanningsveld tussen de 

dromen van de tekentafel en de werkelijkheid 
ter plekke.
De film is in première gegaan in het hoofdpro-
gramma van het Internationaal Film Festival 
rotterdam en heeft inmiddels al enkele ver-
toningen gehad in Amsterdam.
In januari hebben de makers geprobeerd be-
trokkenen bij de film via e-mail een persoon-
lijke aankondiging te sturen van een moge-
lijke voorstelling van de film in Brandevoort. 
Daarbij is het niet gelukt iedereen te bereiken. 
Hopelijk zullen alle betrokkenen alsnog via dit 
bericht in de BC op de hoogte gebracht wor-
den van de vertoning van Triptiek, beelden van 
een koninkrijk.

Wijkcentrum ’t BrandPunt, vrijdag 8 april om 
20.00 uur. n

triptiek
documentaire over wonen, werken en recreëren in ons koninkrijk
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Het is nog maar enkele maanden geleden dat 
Fanfare Unitas een samenwerkingsverband 
aanging met het Kunstkwartier en de basis-
scholen van Mierlo-Hout en Brandevoort. 
Dit samenwerkingsverband heeft de naam de 
Gouden Driehoek gekregen en omvat een 
aantal muzikale projecten die op de scholen 
worden uitgevoerd.

Op maandag 28 februari werd de eerste grote 
uitvoering gegeven door Fanfare Unitas, sa-
men met het Kunstkwartier, de Jorisschool en 
BS ’t Baken. Het project Muziek met ’n staartje 
werd gehouden in een overvolle Geseldonk. 

Het eerste gedeelte van de avond werd ver-
zorgd door de groepen 3, 4, 5 en 6 van de Jo-
risschool, het opleidingsorkest en een combo 
van Unitas. Het tweede gedeelte van de avond 
werd verzorgd door groep 5 en 6 van ’t Baken, 
samen met het combo van Unitas. In de tus-
senliggende tijd werd een instrumentenmarkt 
georganiseerd waarbij de kinderen op alle in-
strumenten van Fanfare Unitas muziek kon-
den maken. De grote zaal van de Geseldonk 
werd al snel gevuld met de klanken van bugel, 
trompet, saxofoon, bariton en trombone. De 
muziekzaal was bestemd voor het slagwerk en 
daar was het gewoon geruime tijd niet moge-

lijk om te converseren. Deze instrumenten-
markt leverde al snel vijfentwintig inschrijvin-
gen op voor Unitas.

Voordat de instrumentenmarkt begon, ont-
ving voorzitter Marc Kerkhof uit handen van 
rabobank Helmond een cheque van e5000,-. 
Dit bedrag is geheel bestemd voor de oplei-
dingen van Fanfare Unitas. Met deze cheque 
ondersteunt de rabobank het initiatief van 
Unitas om met het project de Gouden Drie-
hoek het muziekonderwijs structureel beter 
onder de aandacht te brengen op de basis-
scholen in Mierlo-Hout en Brandevoort. n

geslaagde start project gouden driehoek

Houden uw kinderen van een teamsport? Ja? 
Laat ze dan eens basketballen bij de Basket-
balvereniging Brandevoort in oprichting. Dit is 
natuurlijk nog niet onze echte naam. Hoe we 
echt gaan heten? Dat komt later.

WIE ZIJn WIJ?
Wij zijn een startende basketbalvereniging in 
Brandevoort. Wij zijn twee enthousiaste en 
ervaren basketballers met ervaring op het veld 
als speler, scheidsrechter, trainer/coach, maar 
ook als verenigingsbestuurder. Als vereniging 
gaan we onderdeel uitmaken van de Stichting 
Sporten en Bewegen in Brandevoort (SSBB). 
We hebben ondertussen contacten gelegd 
met de gemeente Helmond, de nederlandse 
Basketbalbond en andere (sport)organisaties.

WAt GAAn WE DOEn?
Wij weten dat er veel bij komt kijken en 
daarom is er contact gezocht met de Stichting 
Jongeren in Beweging Brengen (JIBB). Deze 
stichting werkt hard aan het promoten van 
allerlei sporten, waaronder basketbal. In het 
kader hiervan zal de combinatiefunctiona-

ris voor Brandevoort na de carnavalvakantie 
leerlingen van De Vendelier en OBS Brande-
voort specifiek met basketbal kennis laten ma-
ken tijdens hun gymlessen. Op termijn willen 
we ook kinderen van boven de twaalf jaar en 
volwassenen benaderen en interesseren voor 
het basketbal. Maar omdat een goede basis van 
wezenlijk belang is voor een gezonde vereni-
ging, beginnen we met minibasketbal.

WAAr ZIJn DE trAInInGEn?
In vervolg op de gymlessen van de combinatie-
functionarissen biedt de basketbalvereniging in 
oprichting een open training aan, te weten op 
maandag 28 maart van 17.00 tot 19.00 uur. 
Hierbij delen we de kinderen in naar groep. 
Waar: Sportzaal Biezenlaan, Brandevoort van 
17.00 tot 18.00 uur (groepen 3, 4, 5) en van 
18.00 tot 19.00 uur (groepen 6, 7, 8).

Voor meer informatie kun je mailen naar 
basketballbrandevoort@gmail.com of bel-
len naar Erik van Eert (voorzitter), 06 518 
408 20 of roy Boermeester (secretaris), 
06 226 073 66 n

basketbal in brandevoort

kindervakantieweek
Het is weer tijd voor een maandelijkse update 
over de Kindervakantieweek. na de inschrij-
ving zijn we aan de slag gegaan met het in-
voeren van alle gegevens van zowel de kids 
als de vrijwilligers. nu zijn we bezig met het 
samenstellen van alle groepen. Een hele klus 
die nog wel enkele weken in beslag neemt. We 
proberen zoveel mogelijk rekening te houden 
met de voorkeur van alle kinderen.

tegelijkertijd gaan we de groepen en de vrij-
willigers aan elkaar koppelen. We vinden het 
belangrijk om alle groepen te voorzien van 
voldoende leiding. Daarnaast willen we zorgen 
voor continuïteit op de groepen door zoveel 
mogelijk dezelfde vrijwilligers op een groep in 
te zetten. Gelukkig hebben we al heel wat vrij-
willigers bij elkaar! De ervaring leert echter 
dat we altijd handen te kort komen. Dus heb 

je je nog niet opgegeven? Meld je dan nu aan, 
of kom een dag extra helpen als je je al wel 
hebt opgegeven. Op onze site www.kvwbran-
devoort.nl vind je het inschrijfformulier voor 
vrijwilligers!
Intussen zijn we ook druk aan het sleute-
len aan ons programma zodat het voor ie-
dereen weer een te gekke week wordt! 
tot de volgende BC. n

yvon cremers

marc kerkhof
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voetbalvereniging sv brandevoort ontwikkelt door!  

SV Brandevoort ontwikkelt zich in haar twee-
de seizoen steeds meer tot een professionele 
amateurclub met veel ambitie. Zoals verwacht 
telt onze vereniging inmiddels 400 leden. Ko-
mend seizoen verwachten we door te groeien 
naar zo’n 500 leden. Voorop staat bij ons nog 
altijd het plezier in het spel en de positieve 
sportbeleving! Om dat echt in te bedden in de 
organisatie zijn we vorig jaar gestart met het 
meerjarenprogramma: Positief Coachen. Door 
de steun van rSW Belastingadviseurs Accoun-
tants Consultants zijn we in staat om een pro-
fessioneel programma aan te bieden aan onze 
trainers/coaches. Woensdag 16 maart  is de 
eerste lichting trainers gestart met de Master-
class Positief Coachen, verzorgd door Vlem-
mings & Van Zwam. tijdens deze masterclass 
wordt veel aandacht besteed aan situationeel 
leiderschap en hoe dat in de sport-, maar ook 
de werkpraktijk toe te passen. De ‘studenten’ 
ondergaan een speciaal programma op basis 
van ‘ervaringsleren’.  Een van de doelstellin-
gen is het op speelse wijze ontwikkelen van 
zelfstandigheid en persoonlijke vaardigheden 
van de spelers. Velen van hen zijn nu nog on-
bewust onbekwaam, maar worden in een indi-
vidueel passend tempo begeleid naar bewust 
bekwaam gedrag. 

VrIJWILLIGErS GEZOCHt!
SV Brandevoort is ontzettend blij met haar 
tientallen vrijwilligers! Er is heel wat inspan-
ning nodig om alle spelers elke week weer 
meerdere keren te kunnen laten sporten. 
Doordat we zo snel groeien, zijn we naarstig 
op zoek naar meer vrijwilligers. Er zijn veel 
uiteenlopende en heel leuke taken te verde-
len. Vrijwilliger zijn is ook heel goed voor je 
persoonlijke ontwikkeling en sociale én za-
kelijke contacten. En vaak kost het niet meer 
dan een paar uurtjes per maand. Zo zijn we 
bijvoorbeeld concreet op zoek naar collega’s 
die de sponsorcommissie willen versterken. 
We komen graag in contact met commerci-
eel vaardige mensen die hooguit   twee tot 
drie   uur per maand (!) willen besteden aan 
het werven van nieuwe partners en het on-
derhouden van zakelijke contacten. Maar er 
gebeurt meer! Onze evenementencommissie 
organiseert vele activiteiten per jaar. nieuw in 
het drukke programma dit jaar is het voetbal-
kamp dat eind juni wordt georganiseerd. Kijk 
voor meer en zeer interessante functies op 
onze website www.svbrandevoort.nl onder 
het kopje club info — vacatures. Kom anders 
eens vrijblijvend praten. Bij voorbaat hartelijk 
dank voor je hulp!

SAMEnWErKInG JIBB
Sinds maart van dit jaar werkt SV Brande-
voort samen met de stichting JIBB (Jongeren 
in beweging brengen). Deze stichting heeft tot 
doel om de schoolgaande jeugd van Helmond 
via een sportcarroussel kennis te laten maken 
met zoveel mogelijk sporten om zo sporten 
en bewegen te stimuleren. JIBB ontvangt dit 

voorjaar, bij wijze van proef, de leerlingen van 
de basisscholen in Brandevoort op het sport-
park voor diverse, professioneel begeleide 
sporten.

nIEUWE BUrEn: SCOUtInG BrAnDE-
VOOrt
Het heeft even wat voeten in de aarde gehad, 
maar nu is het dan eindelijk zover: Scouting 
Brandevoort heeft haar intrek genomen in 
de nieuwe accommodatie op het sport- en 
beweegpark! We hebben al met veel plezier 
kennisgemaakt met onze nieuwe buren die 
eind mei de officiële opening zullen vieren. Er 
worden al plannen gemaakt om samen te wer-
ken om de jeugd in Brandevoort vele leuke en 
leerzame activiteiten te bieden!

WErVInG VOEtBALtALEnt
SV Brandevoort groeit in een rap tempo 
naar een volwassen club. De jeugdafdeling is 
de grootste afdeling met volgend jaar al tien 
F-teams! Het accent zal in deze jonge wijk 
voorlopig ook wel blijven liggen op de jongste 
spelers in de F-, E- en D-teams. Maar we no-
digen inmiddels ook met veel plezier de wat 
‘oudere jeugd’, vanaf geboortejaar 1992, uit 
om het voetbalplezier met hun leeftijdsgeno-
ten te beleven! De C-, B- en A-teams zien uit 
naar je komst!

VErDErE InFOrMAtIE
Voor meer informatie over bijvoorbeeld de 
aanmelding als speler of vrijwilliger, verwijzen 
we graag naar onze  website www.svbrande-
voort.nl. Je kunt ons ook per e-mail bereiken 
op info@svbrandevoort.nl. n
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Gaat u binnenkort met vakantie en zoekt u 
een oppas of verzorger voor uw kat? Moet 
u nog een boodschap halen, maar loopt de 
vergadering uit op uw werk en gaat de win-

kel sluiten? Meiwang en Lola Fick bieden 
diverse diensten aan en kunnen u wellicht 
helpen. Meiwang (13) en Lola (16) wonen 
in Brandevoort en gaan dagelijks naar het 

Dr.-Knippenbergcollege. Dit initiatief begon 
met het idee van het opstarten van een op-
pascentrale in Brandevoort. Vader was naar 
een lezing geweest van Martijn Aslander en 
werd benieuwd naar wat social media nu 
eigenlijk doen en wat je er mee kunt berei-
ken. Meiwang en Lola hebben vertrouwen 
in de medemens en willen dit overbrengen. 
Een dienst met waardebepaling achteraf, 
omdat zij vinden dat alleen u achteraf kunt 
bepalen wat voor waarde het voor u heeft. 
Een dienst bewijzen voor een wederdienst, 
met de achterliggende gedachte dat mensen 
elkaar kunnen helpen en samen meer kun-
nen dan alleen. niet alles hoeft afgekocht 
te worden met geld. Oppassen op een kat 
voor een boek, of helpen op een feestje 
voor een kleine vergoeding en een gezel-
lige avond.

Met hulp van hun vader hebben de meiden 
een en ander uitgewerkt en gerealiseerd. Via 
twitter al ruim 32.000 mensen bereikt, een 
website opgestart en zich tijdens 7 days of 
Inspiration in Eindhoven voor mogen stel-
len. Op school loopt er een project naar 
aanleiding van hun initiatief. Drie weken 
geleden zijn ze gestart met de centrale en 
hun sociale netwerk groeit behoorlijk. Ze 
ontwikkelen zich vooral via social media als 
twitter en Facebook, maar stonden ook al 
in gedrukte media als het eindhovens Dag-
blad en De Trompetter. Meiwang en Lola ho-
pen dat meer leden zich zullen aanmelden, 
waardoor ze samen heel Helmond zullen 
kunnen helpen. Misschien zo groot worden 
dat er een netwerk door heel nederland 
loopt.
naast de diensten die ze aanbieden, heb-
ben ze ook een leenbank opgestart. Indien 
u spullen wilt lenen, moet u zelf ook iets 
te leen aanbieden, waardoor mensen elkaar 
weer helpen. neemt u eens een kijkje op de 
website van deze ondernemende jongeda-
mes: www.oppasgirls.nl. Daar stellen zij zich 
voor, leggen ze een en ander uit en kunt u 
hun verlanglijstjes zien.

De Brandevoorter Courant dankt Meiwang 
en Lola voor het interview en wenst hen 
veel succes in de toekomst! n

oppasgirls

ilse hommering
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een kijkje thuis in
   brandevoort

Brandevoort bestaat al weer tal van jaren en veel 
wijkbewoners hebben hier hun droomplek gevon-
den. Waarom juist Brandevoort, waarom deze wo-
ning en waarom deze straat? Medebewoners ge-
ven een inkijkje in hun woning, hun keuzes en hun 
leven in Brandevoort. herken je je in hun verhaal 
of juist niet? Wat zou er in de wijk nodig verbeterd 
of aangepakt moeten worden?
 

OprOep
De redactie is voor deze rubriek al in tal van 
huizen gastvrij ontvangen. Bewoners die mee-
werkten aan deze rubriek kregen vele leuke 
reacties van buren, kennissen, familieleden en 
soms gewoon bij de buurtsuper... Want wie 
wil er na een wijkwandeling of -fietstocht nu 
niet weten hoe dat huis er van binnen uit-
ziet? Bijvoorbeeld om zelf ideeën op te doen. 
Wij zijn voortdurend op zoek naar wijkbe-
woners voor deze rubriek! Meld u aan via 
www.brandevoortercourant.nl.

DeZe MaaND: HerSelSeSTraaT 34

Waar we deze maand op bezoek zijn? De 
meeste bewoners van de wijk komen er gere-
geld langs. Bijvoorbeeld als je naar het station 
gaat, al is het maar om de (klein)kinderen te 
laten kijken naar de langsrijdende treinen. En 
ook als je naar het winkelcentrum gaat. We 
zijn deze maand op bezoek bij mevrouw Bep 
van Gils (70 jaar), woonachtig in één van de 
appartementen recht voor het station: de 
Herselsestraat 34. De straat die grenst aan de 
Broederwal en de Statenlaan.
Op de begane grond, op de hoek, woont al 
vanaf 2007 mevrouw Van Gils in een smaak-
vol ingericht appartement. Ze heeft een vrij 
uitzicht door het zeer ruim betegelde trottoir, 
zowel aan haar zijde als aan de stationszijde. 
En het station biedt levendigheid in de straat 
door de treinreizigers, passerende treinen en 
uiteraard ook de passerende auto’s. En bin-
nen… binnen hoor je helemaal geen geluid. 
Het is er een oase van rust.
Bij binnenkomst betreed je, zoals bij vele wo-
ningen, de hal waarna je in een heel aparte 
woonkamer met grote ramen aan de voorzij-
de terechtkomt. Het huis heeft allemaal gezel-
lige hoekjes, mede doordat alles gelijkvloers 
is. Achter een klein muurtje ligt bijvoorbeeld 
de keuken, die is ingericht als een gezellige 
woonkeuken. Vanuit de eethoek kijk je direct 
in haar stijlvol ingerichte stadstuin waar de  

zon ’s ochtends schijnt. Daarnaast heeft ze 
nog eens twee slaapkamers, een badkamer, 
een bergkast, toilet en een ruime bijkeuken op 
de begane grond ter beschikking. Waar de an-
dere appartementen een balkon hebben, heeft 
dit appartement nog extra woonruimte waar 
een knusse hoek is gecreëerd. Heerlijk om 
een boek te lezen of waar haar kleinkinderen 
kunnen spelen.
Mevrouw Van Gils is geboren en getogen in 
Eindhoven, heeft eerst als secretaresse bij Phi-
lips gewerkt en had later een management-
functie bij een examenbureau. nu geniet ze 
al tien jaar van haar pensioen. Ze is altijd in 
Brabant gebleven en heeft in diverse dorpen 
en steden gewoond. Voordat ze naar Bran-
devoort verhuisde, woonde ze in nuenen. 
Ze kwam geregeld in onze wijk om op haar 
kleinzoon te passen. tijdens de vele wande-
lingen met hem in de wijk kwam ze langs tal 
van mooie huizen. De stijl en sfeer van de wijk 
trokken haar zo aan dat ze op een gegeven 
moment het Informatiecentrum binnenliep. 
Daar kreeg ze het plan van haar huidige appar-
tement onder ogen, en ze was direct verkocht. 
“Dichtbij het station, de winkels, het Gezond-
heidscentrum, een eigen tuin én een speeltuin 
(voor het gehele blok waar het appartement 
deel van uitmaakt) voor de kleinkinderen. En 
dichtbij het gezin van mijn jongste zoon.” 
Welke voorzieningen ze nog wel zou willen 
in de wijk? “Een bakker, slager, groenteboer, 
speelgoedwinkel, kinderkledingzaak en een 
lunchroom.” Op de vraag wat er hier nog ver-
beterd kan worden, komt direct de afgelopen 
sneeuwperiode aan de orde. “Het was spek-
glad, zeker in dit gedeelte van de wijk. Jammer 
dat zo weinig bewoners de moeite nemen om 
een deel van de stoep sneeuwvrij te maken,  

dat maakt het lopen voor ouderen en ook 
voor moeders met kinderwagens heel onge-
makkelijk.” 

Voordat ik bedank voor haar gastvrijheid 
komt mevrouw Van Gils nog met een gedicht 
van de stadsdichter van Helmond, Wim Da-
niëls. “Dit geeft precies weer hoe ik Brande-
voort ervaar.” n

Brandevoort
de kleine stad van steen
klinkert je opgeruimd tegemoet
de huizen houden elkaar
krachtig overeind
de kramen op straat ontbreken nog
net als de schoenpoetser
en de voddenman
de huizen houden
hun bewoners vooralsnog binnen
en de auto’s vallen uit de toon
maar hier staat onweerstaanbaar
een stad waardoorheen
je wandelen wilt
een stad die je van steen doet houden
een stad als een prentenboek

patricia teuns
foto: michel asselman
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Speciaal voor kinderen met aan-
dachts- en concentratieproblemen 
start een Mindfulness cursus van 5 bijeen-
komsten van 1 uur. Leeftijd 6 t/m 12 jaar. 
Maandagavond 18.00-19.00 uur. Voor volwas-
senen wordt de Mindfulness training gege-
ven in 10 bijeenkomsten van 2 uur. Maandag-
avond 20.00 - 22.00 uur. Start begin april in 
’t BrandPunt. Informatie: Els van roosmalen 
040 211 02 39, www.vivid-care.nl.

Heeft u nog wat tijd over die u zinvol wilt 
invullen? Vierentachtigjarige goed verzorgde 
dame, alleenstaand, mobiel, zoekt eens per 
week een gezellige vrijwilliger, liefst met ei-
gen vervoer om ergens koffie te gaan 
drinken of te lunchen. Mevrouw kan 
ook met taxi reizen. Contact via t. Vermeulen, 
06 51 61 67 41.

Op maandag 7 maart 2011 in de middag ben 
ik onderweg naar het winkelcentrum in De 
Veste mijn pino knuffel verloren. Heb 

je hem gevonden wil je dan a.u.b. contact op-
nemen met mijn papa en mama 06 41 49 90 
49. Ik mis hem heeeeel erg!

vitale zevenenzestigjarige vrouw 
durft niet alleen op pad door duizeligheids-
klachten. Ze wil graag eenmaal per week met 
een vrijwilliger bridgen, kaarten of 
een uitstap maken met de auto of fiets. 
Meer informatie: telefoon 0492 55 45 86.
 
Af en toe eens logeren of een dagje ver-
blijven op een boerderij? Kom dan vrij-
blijvend eens een kijkje bij ons nemen in Mil-
heeze. Samen met leeftijdsgenoten (± 6 t/m 16 
jaar) met ADHD, autismespectrumstoornissen 
en/of een licht verstandelijke beperking bie-
den wij jou een leuk verblijf. Meer informatie: 
www.bijdehoeve.nl, telefoon: 06 26 44 
78 18, info@bijdehoeve.nl.

2 april 2011, rollen & Hollen: het eer-
ste integratietoernooi bij tV Carolus! Bij het 

toernooi zullen valide en minder valide ten-
nissers samen gaan dubbelen. Ook zal er een 
clinic rolstoeltennis gegeven worden, zodat 
iedereen hiermee kennis kan maken. KOMt U 
OOK EEn KIJKJE nEMEn?

Te koop, nette en goed onderhouden Hr 
ketel incl. boiler en expansievat. Ketel 
is nu nog in gebruik en wordt medio april 2011 
vervangen door erkende installateur. Laatste 
onderhoudsbeurt feb. 2011. Bouwjaar ketel 
2002. Merk Agpo Econpact 127a. Ketel ook 
prima geschikt voor onderdelen. Indien be-
langstelling bel 06 29 26 73 88. Prijs e195,-

Te huur vanaf 1 juli 2011 in het hart van 
De Veste: ruime woning met gezellige 
woonkeuken voorzien van alle inbouwap-
paratuur. tevens 4 zeer ruime slaapkamers 
en badkamer met bad en separate dou-
che. Eigen parkeerplaats op binnenterrein. 
Huurperiode n.o.t.k. Voor meer informatie 
michielpas@gmail.com

brandjes

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Bij Bistro 
ter Plaetse heeft een aantal veranderingen 
plaatsgevonden. Inmiddels is er afscheid ge-
nomen van gastvrouw Els Pasman. ter Plaetse 
gaat nu verder als eenmanszaak onder leiding 
van chefkok/eigenaar Eelco van der tuin, voor 
velen onder u inmiddels een vertrouwd ge-
zicht. Daarnaast heeft de bistro een frisse, 
nieuwe uitstraling gekregen. Ook de menu-
kaart is onder handen genomen. naast de 
voor u bekende gerechten van ter Plaetse, 
staan er ook zogenaamde plateservice-ge-
rechten op de kaart. Dit zijn lekkere gerech-
ten zoals spareribs of een mooie scholfilet 
voor een leuke prijs. Eelco wil een bistro waar 
iedereen zich welkom voelt en ook terecht 
kan voor een lekkere simpele hap in een on-
gedwongen sfeer. Uiteraard is er ook aan de 
jonge gasten gedacht. Bijna alle gerechten zijn 
ook verkrijgbaar in kinderporties. Daarnaast 

kunt ook nog steeds terecht voor high-tea’s, 
borrels, een besloten diner en op zaterdag en 
op zondag opent de deur om 12.00 uur, zodat 
u dan ook terecht kan voor een lunch of een 
kop koffie of thee.

Zoals gezegd heeft Bistro ter Plaetse inmid-
dels een flinke metamorfose ondergaan. Er is 
nieuw meubilair gekomen en de muren heb-
ben een likje verf gekregen. Het is nu een ge-
zellige bistro met een Frans tintje. Bistro’s zijn 
van origine laagdrempelige en gezellige restau-
rantjes, waar een prettige en ongedwongen 
sfeer heerst, en dat is nu gelukt.

Als jong en ondernemend bedrijf gaat men 
ook steeds op zoek naar verbeteringen en 
vernieuwingen op culinair gebied. Koken en 
het mensen naar de zin maken vormen Eelco’s 
grote passies. De trends en ontwikkelingen in 

de gastronomie worden op de voet gevolgd. 
Er wordt bij ter Plaetse alleen maar met ver-
se, eerlijke en duurzame producten gewerkt. 
Sinds kort worden mooie vleesproducten 
afgenomen van slager Piet van den Berg. Hij 
werkt nauw samen met topkoks zoals Her-
man den Blijker. Van den Berg levert het MrIJ- 
rundvlees (afkomstig van Maas-, rijn- en IJs-
selrunderen) en het Wagyu-rundvlees dat ook 
bekend staat als de kaviaar onder het vlees. 
Daarnaast wordt er sinds kort uitsluitend dag-
verse vis geserveerd. Door te kopen wat die 
dag voorradig is, wordt er alleen met seizoens-
gebonden vis gewerkt en helpt men daarmee 
de overbevissing tegen te gaan. Duurzaamheid 
en het gebruik van eerlijke producten staan 
hoog in het vaandel bij Bistro ter Plaetse.

Meer informatie over de acties en de nieuwe 
menukaart vindt u op www.terplaetse.nl. n

een frisse wind door bistro ter plaetse
een ander concept en een nieuwe uitstraling

saskia van der tuin
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Cliënten van Gezondheidscentrum Brande-
voort waarderen hun Gezondheidscentrum 
met een 8,4! Dit blijkt uit het cliënttevreden-
heidsonderzoek van de nederlandse Patiën-
ten Consumenten Federatie (nPCF) en de 
Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste 
lijn (LVG). Er zijn cliënttevredenheidsonder-
zoeken gehouden in honderd nederlandse 
gezondheidscentra. Van deze honderd komt 
Gezondheidscentrum Brandevoort als beste 
uit de bus.
Cliënten van Gezondheidscentrum Brande-
voort zijn vooral te spreken over het hoge ni-
veau van de zorg- en dienstverlening, snelheid 
van hulpverlening, bejegening, bereikbaarheid, 
hygiëne in het gebouw en de zorgvuldigheid 
waarmee met persoonlijke gegevens wordt 
omgegaan. Deze punten waarderen ze dan 
ook met een 9 of zelfs hoger! Iets minder 
enthousiast zijn cliënten over vervanging bij 
afwezigheid van de zorgverlener, privacy aan 
de balie, comfortabele zitplaatsen, faciliteiten 
tijdens het wachten en informatieoverdracht 
door de zorgverlener. toch worden deze ‘min-
dere’ punten door cliënten nog altijd gewaar-
deerd met een 7 tot een 8.

CODES
Het onderzoek is gehouden onder cliënten 
van onder andere huisarts, apotheek, fysiothe-
rapie, psychosociale zorg en verloskunde. De-
zen hebben via internet een lijst met honderd 
vragen ingevuld. Uiteindelijk zijn al deze lijsten 
in het lijvige onderzoeksrapport eerstelijns-
zorgcentra door cliënten bekeken gegoten. Vol 
met grondige analyses en kleurrijke tabellen. 
Uit het rapport blijkt dat de onderzochte dis-
ciplines van het Gezondheidscentrum allemaal 
minimaal bovengemiddeld scoren. Sommigen 
zelfs boven de maximale score!

VErGELIJKInGSMAtErIAAL
Door deze representatieve enquête krijgt 

Gezondheidscentrum Brandevoort niet alleen 
een beeld van de eigen cliënttevredenheid. te-
vens kan het Gezondheidscentrum zich ver-
gelijken met andere centra in nederland. Op 
welke details scoren zij beter en waarin blinkt 
het Gezondheidscentrum uit? En wat kan het 
Gezondheidscentrum nog verbeteren om de 
eerstelijnszorg minstens op zo’n goed kwa-
liteitsniveau te houden of zelfs te verhogen? 
Uiteindelijk moet dit alles leiden tot een nog 
betere kwaliteit van de eerstelijnszorg.

OPEnStAAn VOOr MEnInGEn
“Wij zijn erg blij met deze hoge waardering,” 
vertelt centrummanager robert Hazenberg 
trots. “Dit komt doordat we een nieuw ge-
zondheidscentrum zijn. Hierdoor kunnen we 
gemakkelijker voldoen aan de basisvoorwaar-
den voor een hoge kwaliteit eerstelijnszorg. 
Zo leveren onze disciplines goede zorg, is ons 
gebouw ruim en schoon en zijn we laagdrem-
pelig. Bovendien staan we écht open voor de 
mening van onze cliënten. Dit vertalen we 
continu naar de dagelijkse praktijk. Vandaar 
dat we zaken die cliënten minder goed waar-
deerden, binnenkort gaan aanpakken waar dat 
kan. Over drie jaar wordt dit cliënttevreden-
heidsonderzoek weer gehouden en kunnen 
we zien of we de gestelde doelen hebben 
bereikt.”

VErBEtErPUntEn
Volgens robert Hazenberg zijn sommige pun-
ten gemakkelijk te verbeteren, terwijl andere 
zaken over een langere termijn worden uit-
gesmeerd. “Zo willen we het wachten voor 
cliënten nog meer veraangenamen door het 
verstrekken van meer tijdschriften, meer 
speelgoed voor de kinderen en het aanbren-
gen van een zogeheten hotspot. Hierdoor 
kunnen cliënten in de wachtruimte met hun 
mobiel of laptop internetten. Daarnaast is 
duidelijke informatieoverdracht door de zorg-

verlener een belangrijk punt. De huisartsen 
zullen daarom regelmatig de patiënt bevra-
gen of de informatie duidelijk en begrijpelijk 
is overgekomen. Op deze manier kunnen we 
dit aanscherpen. Wat moeilijker te realise-
ren is, is privacyverbetering bij de balie. We 
hebben namelijk drie balies: bij de huisarts, 
de fysiotherapeut en de apotheek. Het zijn 
zowel afgeschermde als open balies die zoveel 
mogelijk privacybescherming bieden. Alleen 
zijn wij gebonden aan de ruimte waarin deze 
staan en is het dus niet altijd mogelijk de balies 
voor de volle honderd procent aan te passen 
aan de wensen van de cliënt.”

SPIEGELGESPrEK
naar aanleiding van het cliënttevredenheids-
onderzoek wil het Gezondheidscentrum 
Brandevoort dieper ingaan op de mening van 
cliënten. Vandaar dat op 30 maart een zoge-
heten spiegelgesprek plaatsvindt tussen cli-
enten en professionals onder supervisie van 
patiëntenorganisatie Zorgbelang. Het eerste 
uur praten cliënten over de uitkomsten van 
het onderzoek en hun ervaringen met het 
Gezondheidscentrum, de disciplines en de 
geboden eerstelijnszorg. Hierna mengen de 
professionals zich in de discussie en laten zij 
hun licht schijnen over hun werkwijze. Zo 
ontstaat wederzijds begrip en een nog duide-
lijker beeld van de verbeterpunten waarmee 
Gezondheidscentrum Brandevoort aan de 
slag kan gaan.

DEELnEMEn AAn HEt SPIEGELGESPrEK?
Inmiddels heeft zich al een aantal cliënten op-
gegeven voor het spiegelgesprek op 30 maart 
van 16.00 tot 18.00 uur. Ook u kunt hieraan 
deelnemen. Meldt u zich dan aan bij robert 
Hazenberg, manager Gezondheidscentrum 
Brandevoort (telefoon 50 47 01, e-mail 
r.hazenberg@sgcb.nl) en denk met ons mee. 
U bent van harte welkom! n

gezondheidscentrum
    cliënt brandevoort zeer tevreden

joop derksen
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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.

Op Goede Vrijdag 22 april wordt in de dienst in de Bethlehemkerk door het Vocaal Ensemble Marcando uit Nuenen 

de Matthäus Passion van Heinrich Schütz gezongen en de tekst van Mattheüs 26 en 27 gelezen. Aanvang 19.30 uur.

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

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

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
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Stichting Brandevoort in Actie, commissie 
Pasen organiseert ook dit jaar weer paaseie-
ren zoeken. Het paaseieren zoeken vindt op 
Eerste Paasdag 24 april plaats, voor alle kin-
deren van Brandevoort tot en met groep 2.

WAAr En HOE LAAt?
De paashaas verwacht jullie om 10.30 uur bij 
het Anthoniusbosje tegenover basisschool 
De Vendelier. Hier staat voor de kinderen 

tevens drinken en iets lekkers klaar. na het 
zoeken van de eieren worden deze verza-
meld in manden. Daarna worden de verras-
singen uitgedeeld en de winnaars van het zil-
veren ei krijgen van de paashaas een prijsje. 
Einde om ongeveer 11.45 uur.
Inschrijven: vul het onderstaande formulier 
in en laat deze tegen betaling van e1,50 per 
kind voorzien van een stempel op een van 
onderstaande adressen op woensdag 20 april 

of vrijdag 22 april tussen 18.30 en 20.30 uur 
op de troymanshoeve 15 of Wedelsvoort 6. 
nog belangrijk voor de ouders: wij willen 
graag benadrukken dat er per kind maar één 
ouder mee kan zoeken!
Bij slecht weer kunnen de kinderen op 
Eerste Paasdag op vertoon van het ge-
stempelde formulier de paaseieren ophalen 
bij de paashaas van 10.30 tot 11.45 uur in 
’t BrandPunt. n

paaseieren zoeken 2011

Wij zijn Bas en Eva en wij zitten samen met 
Kim, Louise en Bastiaan in de kinderraad van 
onze school Mondomijn. In de kinderraad 
mag je meepraten om de school nog leuker 
te maken. Wij hebben bedacht dat we graag 
dieren in de school wilden en nu hebben we 
schildpadden en we krijgen van Levi nog wan-
delende takken. Ook komt er een broedma-
chine met kuikens!
Ieder jaar hebben we kindfeest. Wij mogen 

dan bedenken wat we gaan doen. Vorig jaar 
hebben we op de boerderij spelletjes gedaan, 
paardrijden en appels poffen.
Omdat sommige planten niet zo goed werden 
verzorgd hebben we bedacht dat we dit met 
een groepje kinderen van Mondomijn samen 
doen. nu komen er minikasjes en maken we 
misschien wel een schooltuin.
Het fijne bij Mondomijn is dat je niets steeds 
aan je tafel hoeft te werken. Je mag ook op de 

grond op een kleedje werken en op de com-
puter. We hebben verschillende hoeken: het 
bouwdomijn, zintuigendomijn, rekendomijn, 
taaldomijn, beweegdomijn en doedomijn. En 
eetdomijn. Het leukste vinden wij het groot 
vermenigvuldigbord (Bas) en buiten voetbal-
len (Eva). Als je een keer wil komen kijken wil-
len wij jullie de school wel laten zien! n

de kinderraad van mondomijn
bas en eva

Waar: Schoolplein Openbare Basisschool 
  Brandevoort. Ingang aan zijde van  
  de Koolstraat

tijd: Inname 12.00 - 13.00 uur
  Verkoop 14.00 - 15.30 uur
  Afhalen 16.00 - 16.30 uur

Wat: Fietsen, fietskinderstoeltjes, fiets- 
  tassen, skeelers, rolschaatsen, an- 
  dere fietsaccessoires

Wat niet: Autostoeltjes, bromfietsen, kinder- 
  wagens en versleten fietsen

Prijs: U bepaalt de prijs. Wij houden 10%  
  van de verkoopprijs in (met een  
  minimum van e1,-). Dit geld wordt  
  besteed aan andere activiteiten van  
  de Stichting Brandevoort in Actie.

VErKOOPtIPS:
• Zorg dat alles wat u inlevert er netjes uit  
 ziet en gepoetst en schoon is;
• Zorg ervoor dat de banden opgepompt zijn;
• Zorg ervoor dat het zadel weer op de laag- 
 ste stand staat.
Zie ook: www.fietsbeurs.brandevoort.org 
voor meer informatie. n

fietsbeurs 2011
              16 april in brandevoort

••••• InschrIjfformulIer •••••

paaSeIereN ZOekeN eerSTe paaSDaG 24 aprIl

Achternaam:..................................................................................................................................................................................................................................................

Aantal kinderen en leeftijd:.........................................................................................................................................................................................................................

telefoonnummer:.........................................................................................................................................................................................................................................

!
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hoogspanning
brandevoort in opspraak: hoogspanning en het corona-effect

De laatste berichten in het eD over de in Hel-
mond gemeten, landelijke veel te hoge waar-
de van fijnstof in Kranenbroek, gelegen aan de 
westkant van De Veste, het mooie maar zieke 
hart van Brandevoort. De extreem hoge 
waarde van aanwezige fijnstof is waarschijn-
lijk reeds lange tijd bij de gemeente Helmond 
bekend, maar deze heeft dit feit nooit publie-
kelijk bekend gemaakt. Het verzoek van de 
eigenaar (kuikenboer) aan de gemeente om 
een vergunning te verlenen om de uitstoot 
via filters te verminderen, is door de gemeen-
te afgewezen. Waarschijnlijk speelt hierbij 
dat de gemeente en de eigenaar niet tot een 
overeenstemming kunnen komen voor het 
verwerven van de grond door de gemeente. 
In onze ogen een ordinaire geldkwestie dus 
die over de ruggen van de bewoners wordt 
uitgevochten.

De gevaren van fijnstof worden reeds gerui-
me tijd wetenschappelijk onderkend en door 
vele wetenschappelijke studies onderbouwd. 
De bewoners van De Veste en Stepekolk ma-
ken zich ernstig zorgen over deze verontrei-
niging die nu al jaren voortduurt. naast de al 
jarenlange discussie over de hoogspannings-
masten worden De Veste en Stepekolk nu 
ook nog geconfronteerd met een overmatige 
dosis fijnstof. De combinatie van hoogspan-
ningsleidingen met de aanwezigheid van fijn-
stof is een uitermate gevaarlijke situatie. Hier-
door ontstaat het zogenaamde corona-effect: 

de ionisatie van de fijnstof. Deze geïoniseerde 
fijnstof plakt op de huid en wordt ingeademd.

recente proeven op mensen en dieren 
hebben uitgewezen dat de hoeveelheid ge-
ioniseerde fijnstof een factor 5 tot 6 maal 
zoveel in de longen achterblijft dan bij niet-
geïoniseerde fijnstof. Dit betekent tevens 
dat wanneer er meer geladen deeltjes in de 
lucht komen, de gezondheidsrisico’s navenant 
groter worden. Het elektrische veld van de 
hoogspanninglijn is de oorzaak van deze on-
gewenste toename.

Fijnstof en zeer zeker geïoniseerde fijnstof 
zijn zeer schadelijk voor de mens en kunnen 
in combinatie met de hoogspanningsleidingen 
ernstige ziekten veroorzaken, zoals longaan-
doeningen, hart en vaatziekten en leukemie. 
Personen wonend of kinderen langdurend 
verblijvend benedenwinds van hoogspan-
ningslijnen hebben 20 tot 60% meer stofdeel-
tjes in de longen; zelfs bij een gering corona-
effect. (De Veste, Stepekolk en speciaal de 
zuidelijke neerwal en aanpalende woningen 
liggen precies in dit benedenwindse gebied, 
met meestal een zuidwesten wind).

Maar pas op: de geïoniseerde deeltjes gaan 
veel verder en hebben tot zeker 600 meter 
effect. Dit betekent in feite dat De Veste in 
zijn geheel binnen dit kwetsbare gebied ligt, 
evenals alle scholen.

De hoge concentraties van fijnstof (kuiken-
boer en uitbouw Stepekolk) en de ligging van 
Blok 10 en Blok 11 in De Veste binnen de 
zone van de 0,4 microtesla, in combinatie van 
het gegenereerde corona-effect, creëren een 
zeer ongezonde leefomgeving.

Vele miljoenen worden gespendeerd aan 
de veiligheid van de mensen, denk aan poli-
tie, brandweer, verkeersoplossingen, wetten, 
regelgeving, enzovoort, maar voor dit mi-
lieuprobleem steekt de gemeente Helmond 
haar kop al jaren in het zand, sluit de ogen en 
doet in feite niets aan deze schandalige situ-
atie en laat de bewoners letterlijk en figuur-
lijk stikken. Het wordt tijd dat de politieke 
vertegenwoordigers nu eens echt opstaan en 
deze problematiek onder ogen willen zien 
en daadwerkelijk oplossen. Deze oplossing 
behelst in feite twee zaken: stop die hoog-
spanningslijnen onder de grond en los het 
financiële probleem met de kuikenboer per 
direct op.

Een kleine enquête onder de betrokken be-
woners aan de Biezenlaan leert dat niemand 
deze woningen zou hebben gekocht met de 
huidige kennis betreffende de hoogspanning 
en aanwezige fijnstof. Daardoor zijn ook de 
woningen en appartementen onverkoopbaar 
geworden. Een ongewenste aanpassing aan de 
WOZ heeft hierbij alleen maar in negatieve 
zin bijgedragen. n

comité 530kV onder de grond

SamenLoop voor Hoop en Phileutonia trek-
ken samen op in de strijd tegen kanker
Op zaterdag 2 en zondag 3 juli organiseren 
deze beide verenigingen een vierentwinti-
guurs wandelevenement tijdens de zestiende 
royal Phileutonia Proms.
toen de Helmondse initiatiefnemers van Sa-
menLoop voor Hoop op het idee kwamen 
een samenloop op te zetten, was de samen-
werking met Phileutonia snel gevonden. En 
werd er besloten gezamenlijk deze twee eve-
nementen in Stadspark de Warande te orga-
niseren.

SAMEnLOOP VOOr HOOP
SamenLoop voor Hoop is een lokaal wande-
levenement (voor het eerst nu ook in Hel-
mond), waar teams vierentwintig uur lopen als 

symbool voor de voortdurende strijd tegen 
kanker. En is er aandacht voor de eregasten 
van SamenLoop voor Hoop: de survivors. Zij 
markeren met de openingsronde de start van 
de loop. Met dit inspirerende evenement dat 
volledig door vrijwilligers wordt georgani-
seerd, wordt het leven gevierd en wordt er 
geld ingezameld voor kankeronderzoek van 
het KWF Kankerbestrijding.

WAt KAn HELMOnD VErWACHtEn?
Deze muzikale en sportieve dag in het park 
staat in het teken van een lach en een traan. 
De teams lopen vierentwintig uur rond de 
vijver van het stadspark om zoveel mogelijk 
geld voor het goede doel bij elkaar te halen. 
De muziek op zaterdag heeft een regionaal 
tintje. Van Big Band Geldrop tot Mannenkoor 

Lambardi. Helmondse bands als Funtain en 
Halfvol zegden ook meteen enthousiast hun 
medewerking toe. En als hoogtepunt de in-
drukwekkende kaarsenceremonie. Om 22.30 
uur wordt er in het schijnsel van duizenden 
kaarsen stilgestaan bij alle mensen die met 
kanker te maken hebben of hebben gehad.

MEEDOEn
Op dit moment is SLvH druk bezig met het 
werven van teams. De aanmeldingen lo-
pen goed. Maar er zijn altijd meer teams 
welkom. Voetbalclubs, vriendengroepen, 
buurtverenigingen, collega’s: meld je aan! 
Er zijn diverse informatiebijeenkomsten 
voor alle geïnteresseerden. Voor meer in-
formatie en aanmelden kijk op de website 
www.samenloopvoorhoop.nl/helmond. n

samen tegen kanker
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sandra van de water-berkvens
  bij luqi.nl kunt u zeker slagen voor uw kinderen

marga dobma
foto: ugur ozdemir

Sandra van de Water-Berkvens is geboren in 
Asten op 2 augustus 1970. In een gezin dat 
bestaat uit: vader, moeder, twee zusjes en een 
oudere broer. Haar vader was werkzaam voor 
boerenbedrijven en moeder had de leiding 
in het gezin. De familie woont in Asten. Hier 
gaat Sandra naar de lagere school (Lambertus) 
en stroomt daarna door naar de havo op het 
College Asten-Someren.
Op 12 jarige leeftijd wil ze secretaresse wor-
den. Daarom gaat ze, na het behalen van het 
havo-diploma, naar Schoevers in Eindhoven. 
na afronding hiervan (1989) wordt ze door 
Lemon (dameskledingzaak in Eindhoven) 
gevraagd om daar te komen werken. tegelij-
kertijd gaat ze solliciteren en wordt meteen 
aangenomen als baliemedewerkster bij de ra-
bobank in Mierlo-Hout.
Het bevalt haar zo goed dat ze hier in totaal 

negentien jaar, tot eind 2008, blijft werken. 
Eerst als baliemedewerkster dan als advies-
medewerkster, daarna als teamleidster en de 
laatste vier jaar als intern account manager 
(afdeling Private Banking). In 1995 gaat ze van 
de rabobank Mierlo-Hout naar rabobank 
Mierlo. Hier blijft ze, tot ze uiteindelijk zelf 
ontslag neemt.
Intussen is ze op zichzelf gaan wonen en 
brengt vier jaar (1990-’94) door in Eindhoven. 
Sandra is altijd heel sportief en heeft op hoog 
niveau geschaatst (hardrijden). In 1986 rijdt ze, 
als jongste deelnemer ooit, de Elfstedentocht 
helemaal uit. Deze Elfstedentocht herinneren 
velen van ons zich nog al te goed want die 
werd ook gereden door ene W.A. van Bu-
ren. tegenwoordig blijft het schaatsen echter 
beperkt tot schaatsen met de kinderen.
In 1994 leert ze, als zakelijke klant, Erwin van 

de Water kennen in Mierlo-Hout. Hij heeft 
een zaak in zonnebanken; Body Quest. Ze 
krijgen een relatie en een paar jaar later gaan 
ze samenwonen boven de winkel van Erwin. 
Zoontje Luuk wordt geboren in 2000 en twee 
jaar later volgt dochter Iza. Ze laten zich in-
schrijven voor een kavel en in 2001 gaan ze 
in Brandevoort wonen aan de Wedelsvoort, 
waar ze met veel plezier blijven tot 2008. 
Omdat Erwin vanuit huis werkt, is de woning 
inmiddels te klein geworden. Ze staan lang 
ingeschreven voor een bouwkavel en komen 
dan terecht in hun huidige woning aan de Ste-
pekolk-Oost.
Alhoewel het werk op de bank haar heel goed 
bevalt, rijpt bij Sandra het plan om een web-
shop voor kinderkleding te starten. Maar van-
wege haar drukke baan en haar twee, op dat 
moment nog kleine kinderen, is dit plan niet 
serieus genoeg om het daadwerkelijk van de 
grond te krijgen, alhoewel de gedachte haar 
niet loslaat. Bovendien zijn in die tijd online 
shops nog niet zo actueel als tegenwoordig.
Dan gebeurt er iets onverwachts, een ver-
klaring hiervoor heeft ze eigenlijk nog steeds 
niet, maar het is eind 2008 als ze van de ene 
op de andere minuut besluit haar goede baan 
bij de rabo op te zeggen. Zo gezegd zo ge-
daan. twee maanden later (begin 2009) start 
ze haar online shop in kinderkleding onder de 
naam: www.LuQi.nl, samengesteld uit de na-
men van de kinderen.
Een andere passie van Sandra ligt in de mode 
(dames en kinderen) en in haar hobby, fotogra-
fie. Daarvoor heeft ze tien jaar eerder al een 
opleiding gevolgd, maar ze gaat nu opnieuw, 
ten behoeve van haar nieuwe webshop, een 
cursus fotobewerking doen om meteen pro-
fessioneel te kunnen starten. Bovendien heb-
ben, zowel Sandra als Erwin, al ervaring met 
hun andere webwinkel www.bodyquest.nl.
In de beginperiode is het moeilijk goede 
merken kinderkleding binnen te halen, totdat 
Sandra begint foto’s in 3D voor de webshop 
te maken. Achteraf kun je wel zeggen dat ze 
hierin een voortrekkersrol blijkt te hebben.
LuQi loopt inmiddels fantastisch met merk-
kleding voor kinderen waaronder onder an-
dere: Imps&Elfs, Protest, Guess Kids, Parajum-
pers enzovoort. Klanten kunnen virtueel alles 
bekijken en dan een keuze maken en bestellen. 
Vandaag besteld morgen in huis. ruilen (bin-
nen acht dagen) of de kleding retourneren en 
het geld terug.
Sandra wil in de toekomst de webshop ver-
der uitbouwen met grote merken en de beste 
webshop van nederland worden. Het gezin 
woont nu al tien jaar in Brandevoort en ze 
vinden het hier prettig en kindvriendelijk. De 
redactie van de BC bedankt Sandra voor de 
ontvangst en het interessante interview en 
wensen de familie Van de Water alle goeds en 
succes voor de toekomst! n
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Het stof van het verhuizen en het klussen is 
neergedaald. Wat een formidabele blokhut 
hebben we gekregen! Het is een gezellig en 
functioneel honk geworden waar iedereen 
zich thuis voelt. Scouting Brandevoort zal haar 
nieuwe blokhut feestelijk openen op zondag 
29 mei. Het zal een dag worden met verschil-
lende activiteiten, spektakel en vooral plezier! 
Op die dag kunnen u en uw kinderen zelf er-
varen wat een geweldige vereniging Scouting 
Brandevoort is.

Vanaf het eerste weekend van februari is de 
nieuwe blokhut in gebruik. De leiding van 
Bevers, Welpen, Scouts en Explorers zet hier 
wekelijks een leuk en afwisselend programma 
neer. Scouting Brandevoort heeft een accom-
modatie waar ze voorlopig mee vooruit kan 
en dat is ook nodig, want de groep groeit ge-
staag. Om die groei te kunnen ondersteunen 
zijn we op zoek naar mensen die deel willen 

uitmaken van ons enthousiaste leidingteam. 
Eén van de, voor de inwoners van Brande-
voort zichtbare, activiteiten in februari was 
de Jantje Beton-collecte. De hele groep heeft 
binnen de wijk geld opgehaald voor het thema 
‘ruimte voor buitenspelen’. Brandevoort heeft 
op zijn beurt laten zien hoe belangrijk het 
‘t vindt dat kinderen vrij buiten kunnen spelen 
in hun eigen buurt, door een gulle bijdrage te 
leveren. De Jantje Beton collecte door Scou-
ting Brandevoort heeft maar liefst e860,- op-
geleverd. Jantje Beton bedankt alle kinderen 
van Scouting Brandevoort én de donateurs 
heel hartelijk voor dit mooie bedrag!
Komende maanden zal ‘de buitenboel’ als laat-
ste project uitgevoerd worden. In de tuin zal 
hard gewerkt worden aan onder meer een 
kampvuurkuil en een Beverburcht. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd door een 
team van vrijwilligers, dat geholpen wordt 
door lokale bedrijven. Scouting Brandevoort 

zoekt nog vrijwilligers die het team willen 
versterken. Als u geïnteresseerd bent, neem 
dan contact op met de groepsvoorzitter (zie 
onder).
Er is inmiddels een fraaie binnenplaats aange-
legd die omgedoopt is tot het Bierensplein, 
genoemd naar de familie Bierens (Jeroen, 
voormalig voorzitter en Sandra, voormalig 
bestuurslid en Beverleiding) die onlangs naar 
Singapore verhuisd is.
Eind mei zal alles klaar moeten zijn voor de 
officiële opening. Scouting Brandevoort zal op 
29 mei laten zien wat ze allemaal in huis heeft.

Heb je interesse om mee te doen met Scou-
ting Brandevoort? Stuur dan een e-mailbe-
richt met je naam en adresgegevens naar 
info@scoutingbrandevoort.nl of bel met Erik 
Wishaupt, groepsbegeleider (06 226 051 97) 
of Peter van den Endert, groepsvoorzitter 
(06 132 425 51). n

scouting brandevoort
  neemt intrek in nieuwe blokhut

peter van den endert

We vinden het keigezellig dat jullie steeds va-
ker en met meer man naar Chill-House ko-
men. Inmiddels hebben we ook gemerkt dat 
jullie vol goede ideeën zitten. Daarom zijn wij 
hard bezig om die ideeën om te zetten in 
concrete activiteiten tijdens de Chill-House-
avonden.

De ik hou van holland-avonden zijn inmiddels 
voor beide groepen achter de rug en waren 
heel gezellig.
We hebben voor het voortgezet onderwijs 

een SingStar-avond gehouden en er zitten 
nog meer leuke activiteiten aan te komen: 
Oudhollandse spelletjes, Minute to Win it en 
de zomerse cocktailavond, die intussen wel 
een beetje traditie is geworden. Ook willen 
we proberen om in de herfst een keer iets 
buiten te gaan doen. Bijvoorbeeld een drop-
ping, maar daar hebben we wel veel vrijwil-
ligers voor nodig. Misschien kunnen jullie aan 
je ouders vragen of die een keer zouden wil-
len helpen?
Voor de jeugd van groep 8 staat er ook al 

een aantal activiteiten op stapel: op 1 april is 
er chillen, maar je kunt ook sieraden maken 
in een aparte ruimte. Op 15 april is het kara-
oketijd en we zijn druk bezig om een avond 
te plannen waarop jullie kunnen airbrushen. 
Ook voor jullie zal tegen de zomer een cock-
tailavond georganiseerd worden.
Hou de website www.chill-house.nl dus goed 
in de gaten, zodat je weet wat er wanneer 
te doen is. Ook als een avond door omstan-
digheden niet door kan gaan, zullen wij dat 
op de website vermelden. cu@Chill-House n

chill-house
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ingebruikname van virtueel kantoor brandevoort

Op vrijdagmiddag 25 februari om 15.00 uur 
nam Jos van de Berkmortel het kantoor in 
gebruik. Hij legde contact met het hoofdkan-
toor in Helmond. In een direct gesprek met 
de medewerkers van dit kantoor liet hij zien 
hoe klanten gemakkelijker, directer en sneller 
van diensten van de rabobank gebruik kun-
nen maken.
En dat het gemakkelijk kan zijn, liet de be-
weegbare monitor zien. Je hoeft als gebrui-
ker alleen maar deze monitor te bewegen en 
voor een foto te houden. Dan verschijnt er 
een bewegend beeld in het scherm en kun 
je de informatie van Brandevoort en van de 
bank zien. Je kunt er nog meer informatie uit 
halen door op koppen in het scherm te klik-
ken en allerlei bewegende beelden en web-
pagina’s te bekijken. “Op den duur zal er ook 
informatie van de gemeente en andere pu-
blieke instellingen aan toegevoegd worden,” 
aldus de ontwerpers. “De digitale wand is 
immers zo gemaakt dat er andere foto’s en 
informatiepunten op kunnen komen!”
Dat het allemaal gemakkelijk en klantvrien-

delijk bediend kan worden, bleek ook uit het 
plezier en de vanzelfsprekendheid waarmee 
wethouder Stienen contact met het hoofd-
kantoor legde. Met een paar drukken op de 
knop vroeg hij aan de medewerker van het 
kantoor of zijn salaris al is overgemaakt. Hij 
kreeg als antwoord dat hij met deze vraag 
wat te snel was; het was immers nog niet het 
einde van de maand.
De directeur van het hoofdkantoor onder-
streepte in een vlot verhaal over de ontwik-
kelingen in de digitale wereld, dat hij erg te-
vreden was met deze vorm van klantgericht 
handelen. Bovendien sluit het allemaal ook 
nog aan bij de vier centrale basiswaarden 
van de bank: respect, integriteit, professio-
naliteit en duurzaamheid. Door in te spelen 
op nieuwe technieken, deze in te zetten in 
een nieuwe wijk met gevoel voor de combi-
natie van traditie en moderniteit en tussen 
de dagelijkse praktijk van iedere dag - in dit 
geval van het Gezondheidscentrum - is de 
rabobank ideaal en optimaal bezig voor dit 
kantoor.

Dat het niet alleen een feest voor de ra-
bobank hoefde te zijn, liet de afsluiting van 
de ingebruikname zien. Aan de voorkant van 
het virtuele kantoor tegenover Albert Heijn 
heeft de feestcommissie een huizenhoge fles 
geposteerd. Gedrieën trokken de verant-
woordelijke bestuurders van de aanwezige 
partijen (de gemeente in de persoon van 
wethouder Stienen, de rabobank in de per-
soon van directeur Driessen en de heer Blox 
van het Gezondheidscentrum Brandevoort) 
letterlijk aan de touwtjes van de openingsfles: 
alle ballonnen schoten er zonder aarzeling 
uit en kleurden de lucht boven Brandevoort 
even in feestelijke tinten. Wellicht is dit een 
lichtend symbool voor Brandevoort dat in 
dit geval de voortrekkersrol mag spelen in 
de nieuwe digitale ontwikkelingen in de sa-
menleving.

(Openingstijden van het virtuele kantoor 
zijn maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 
20.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 13.00 
uur.) n

giel pollemans
foto: giel pollemans
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De turnvereniging Ht’35 is volop in bewe-
ging. Vanaf januari 2011 is er, onder leiding van 
Hélène van Kraaij, een pilot gestart met Gym-
mieturnen voor de recreatieleden. In deze 
turngroepen zitten uiteraard ook kinderen 
uit Brandevoort.
Het Gymmieturnen is een scorebelonings-
systeem ontwikkeld door de KnGU (Ko-
ninklijke nederlandse Gymnastiek Unie). 
Doel is om bewegen onder jonge kinderen 
te stimuleren en de kinderen de motorische 
vaardigheden op de juiste manier aan te le-
ren. Binnen de huidige maatschappij waar 
overgewicht een steeds groter probleem aan 
het worden is, wordt Gymmieturnen positief 
ervaren. Ht’35 sluit zich hierbij aan en wil 
de drempel om te sporten zo laag mogelijk 

houden. Een beloningssysteem is hierbij een 
hulpmiddel om de kinderen aan te zetten tot 
bewegen. Daarnaast ziet Ht’35 ook de peda-
gogische voordelen van dit systeem: kinderen 
leren naar een doel toe te werken en ze we-
ten wat er van hen verwacht wordt op vast-
gestelde scoremomenten.
Er zijn elf profielelementen en negen score-
momenten. Als de kinderen een nieuw pro-
fielelement onder de knie hebben, dan verdie-
nen ze daarvoor een Gymmie (soort flippo). 
Deze Gymmies verzamelen ze in een speciale 
bewaarmap. Kinderen ervaren het behalen 
van een Gymmie als een beloning voor de 
geleverde prestatie en zijn zeer gemotiveerd 
in het verder oefenen voor de volgende gym-
mies.

Hélène geeft aan dat het Gymmieturnen een 
toepasbaar systeem is voor zowel de jonge-
re als de oudere turnsters. Kinderen weten 
vooraf waarvoor ze gaan oefenen en Hélène 
merkt dat de kinderen enthousiast zijn.
Wanneer aan de kinderen de vraag gesteld 
wordt wat ze van de Gymmies vinden, rea-
geren opgewonden.Ze willen álle Gymmies 
gaan halen en laten vol trots hun eerst be-
haalde Gymmie zien, want op 19 februari is 
het eerste scoremoment geweest en heeft 
deze groep de eerste Gymmie behaald!
Wie interesse heeft en vrijblijvend een keer 
wil komen kijken, is op zaterdagochtend tus-
sen 9.00 en 11.00 uur van harte welkom in de 
gymzaal van het tKC aan de Kromme Haag-
dijk in Helmond, Mierlo-Hout. n

gymmieturnen bij ht’35

Hierbij wil ik graag ouders en jongeren erop 
wijzen dat er mensen bezig zijn (ook hier in 
de omgeving) om de pinpas met code van jon-
geren in handen te krijgen. In ruil daarvoor 
kunnen ze een paar honderd euro verdienen. 
En zeker in deze tijd van mobieltjes, scooters 
en andere merkartikelen is een beetje extra 
geld altijd meegenomen. Ach, wat kan er ver-
keerd gaan, er staat toch niets op mijn reke-
ning… nou, er kan van alles verkeerd gaan. 
Mijn zoon is dit dus overkomen, overgehaald 

door een ‘goede’ vriend. Er werd een paar 
honderd euro beloofd en die heeft hij nooit 
gekregen, natuurlijk. En nu is zijn rekening ge-
bruikt voor illegale geldtransacties ter waarde 
van enkele duizenden euro’s. Uiteindelijk mag 
onze zoon alles gaan vergoeden en omdat hij 
minderjarig is moeten wij als ouders alles gaan 
betalen. Om nog maar te zwijgen over de ge-
volgen hiervan: je naam komt op een zwarte 
lijst en daardoor is het gedurende acht jaar 
niet mogelijk om bijvoorbeeld een lening voor 

een scooter of een mobieltje af te sluiten of 
een nieuwe rekening te openen. Dat laatste 
is zeer lastig als je geld gaat verdienen en je 
werkgever het salaris niet kan overmaken.

Jongeren weten vaak niet dat de bank-
pas eigendom is van de bank en jij die pas 
in bruikleen hebt, dus het is strafbaar als jij 
die pas aan iemand anders geeft. Er is een 
site waar je meer informatie kunt vinden: 
www.laatjenietvastpinnen.nl. n

pinpasfraude, dichterbij dan je denkt
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De winnaar van de februaripuzzel is Gerda Cox. De goede antwoorden: A9, B4, D10, E6, I2, I6, K8, L5, O3 en O7. Deze maand een 
sudoku.

De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een interessante prijs. De 
oplossing kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl, onderdeel formulieren. Daar vindt u het formulier puzzel. 
De uiterste inleverdatum is 8 april. Succes!

de maart puzzel  

Een stukje verderop, richting nuenen, komt 
de neervoortse Dreef te lopen. net als de 
Brandevoortse Dreef zal deze Dreef onder 
de spoorbaan doorlopen. Vooral voor de 
fietsers lijkt ons deze nieuwe verbinding 
een aanwinst. Veel gerichter dan de Brande-
voortse Dreef kan het verkeer dan straks 
naar nuenen en Eindhoven zijn weg vinden. 
‘Straks’ zal nog wel even duren, maar als het 
goed is kan begin 2013 deze Dreef gebruikt 
worden. Zeker als Brandevoort zich de ko-
mende jaren uitbreidt, kan deze weg, die 
direct aansluit op de nu al aangelegde De 
Voort heel goed zorgen voor een snellere 
en veilige doorvoer van het verkeer vanuit 
het centrum van De Veste en Stepekolk. 
Maar nog even, een kleine twee jaar, wach-
ten dus. n

neervoortse dreef naast brandevoortse dreef
de redactie

De oplossing:

A1    B4    C7    D9   E5

	   A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	   I	  

1	   	   4	   	   	   	   	   	   5	   	  

2	   3	   	   5	   	   8	   	   	   	   7	  

3	   	   	   2	   	   	   5	   	   	   	  

4	   	   9	   	   	   4	   6	   3	   	   1	  

5	   1	   8	   4	   	   7	   	   5	   6	   9	  

6	   6	   	   3	   1	   9	   	   	   4	   	  

7	   	   	   	   4	   	   	   9	   	   	  

8	   5	   	   	   	   3	   	   1	   	   4	  

9	   	   2	   	   	   	   	   	   3	   	  

	  

4

6
4

9
561

2

7 9

3

9

2 74

8

8
7

1

1

5 6

97

3

spoortunnel

nieuw kruispunt

traject nog niet
definitief (visie)
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Jazeker. Wij zijn heel blij met de uitkomsten 
van een ouderenquête. De ouders van onze 
leerlingen waarderen onze school met een 
8,4 en dat is het hoogste cijfer van de Hel-
mondse middelbare scholen! Genoemde 
enquête heeft te maken met de nieuwe ‘Ven-
sters van Verantwoording’. Dat is een website 
waarop ouders kunnen zien hoe en wat scho-
len in hun regio presteren. In het kader daar-
van is door alle middelbare scholen dezelfde 
vragenlijst onder de ouders afgenomen.
Deze uitslag onderstreept nog maar eens de 
voordelen van de ivo-werkwijze. De grote 
aandacht voor de individuele leerling, het bij-
werk- en herkansingssysteem, het uitgebreide 
mentoraat en alles wat ons al tientallen ja-
ren typeert en naam en faam heeft gegeven, 
leidt dus ook tot een grote betrokkenheid én 

waardering van de ouders. “Jullie veranderen 
dus niets aan die werkwijze?” nee, wij veran-
deren niets. natuurlijk staan we niet stil en 
groeien we mee in de mogelijkheden die de 
moderne techniek ons biedt. Zo wordt onze 
aloude verslagkaart, met een dagelijkse ver-
slaglegging van de vorderingen van de leerlin-
gen, straks van de kartonnen vorm omgezet 
in een digitale versie. Ook zijn wij bezig met 
het verder uitbouwen van projectonderwijs, 
dat wij gedurende enkele weken per jaar toe-
passen. En ons werkterrein, de Hurksestraat 
in de binnenstad van Helmond, zal op termijn 
worden verplaatst naar Brandevoort. In 2013 
(inderdaad, een jaar later dan we tot nu toe 
dachten) gaan we naar die mooie, nieuwe wijk. 
Samen met de vmbo-t afdeling van het Caro-
lus Borromeuscollege zetten we daar de ivo 

voort. Dat doen we met al het goede dat ons 
tot nu toe heeft gekenmerkt. De aloude ‘St.-
Joep’, later nog even ‘de kleine Knip’, zal in zijn 
wezen en essentie op Brandevoort gaan doen 
wat we tot nu toe altijd in de Hurksestraat 
hebben gedaan en zal daarbij verrijkt worden 
met de inbreng van het vmbo-t van het Caro-
lus Borromeuscollege. En dat betekent: goed 
mavo-onderwijs verzorgen met een modern 
ivo-systeem en dat alles in een prachtig nieuw 
gebouw!
Hoe mooi en passend bij de eisen van het mo-
derne onderwijs dit gebouw ook zal zijn, voor 
ons blijft het belangrijkste dat we daar het 
ivo-onderwijs zullen geven dat bij ons hoort 
en dat de ouders net zo tevreden zullen zijn 
als nu uit de ouderenquête naar voren is ge-
komen! n

ivo-mavo
met blijdschap geven wij kennis

Vrijwillige terminale Zorg biedt hulp en on-
dersteuning bij terminaal zieke mensen die 
graag tot het eind toe in de eigen vertrouwde 
omgeving willen blijven. Zonder extra hulp van 
anderen is dat vaak niet mogelijk.

De Vrijwillige terminale Zorg regio Helmond 
wil haar groep vrijwilligers voor de terminale 
zorg graag uitbreiden. Binnenkort wordt er 
een introductiecursus van vijf dagdelen geor-
ganiseerd voor mensen die dit vrijwilligers-
werk willen gaan doen. Voorafgaand aan de 
cursus vindt een kennismakingsgesprek plaats. 
Van de vrijwilligers wordt gevraagd dat zij on-
geveer twee a drie dagdelen per week beschik-
baar zijn voor hulp. Daarnaast is het wenselijk 

dat zij over een auto beschikken en inzetbaar 
zijn in de hele regio.

WAt HOUDt DE VrIJWILLIGE HULP In?
De vrijwilliger wordt in overleg ingeroosterd 
om aanwezig te zijn bij de zieke. Dit kan zowel 
overdag als ’s nachts. De hulp is een aanvulling 
op de hulp van de familie en vrienden van de 
stervende en de professionele zorg. De Vrij-
willige terminale Zorg werkt daarvoor samen 
met de professionele zorginstellingen in de re-
gio. De hulp van de vrijwilliger kan bestaan uit 
persoonlijke verzorging, begeleiding en waken 
bij de stervende. Ook het ondersteunen van 
de familie en vrienden is een onderdeel van 
de taak van de vrijwilliger. Het motto van de 

vrijwilligers is ‘Er zijn’. De Vrijwillige terminale 
Zorg heeft momenteel een groep van onge-
veer twintig vrijwilligers die dit werk doen. Er 
zijn regelmatig bijeenkomsten, waarbij ervarin-
gen en kennis uitgewisseld worden. Ook wor-
den de vrijwilligers individueel begeleid door 
de coördinatoren. Vrijwilligers zijn tijdens hun 
inzet verzekerd en ontvangen reiskostenver-
goeding.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie, dan 
kunt u contact opnemen met: Vrijwillige termi-
nale Zorg regio Helmond, Stationsplein 15-21, 
5701 PE  Helmond, telefoon 0492 55 45 86, 
www.vrijwilligerscentralehelmond.nl, doorklik-
ken naar zorg, info@vrijwilligethuiszorghel-
mond.nl. n

vrijwilligers gezocht voor vrijwillige terminale zorg
‘er zijn’ voor terminaal zieken en hun familie
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Het moment dat het Carolus Borromeus Col-
lege zich samen met de ivo-mavo gaat vestigen 
in De Marke komt steeds dichterbij. We wil-
len u middels regelmatige berichtgeving in de 
Brandevoorter Courant op de hoogte hou-
den van de ontwikkelingen. Zowel wat betreft 
de nieuwbouw als ontwikkelingen binnen de 
school.

nIEUWBOUW
Op 22 maart is bepaald welk architectenbu-
reau het definitief ontwerp mag gaan maken 
voor de nieuw te bouwen school in De Marke. 
Omdat het aanleveren van de kopij voor deze 
datum lag, zal in de volgende editie van de BC 
het bureau worden gepresenteerd.

De nAchT VAn De ZiLV’ren ZADDOeK
Ook dit jaar werd op het Carolus Borromeus 
College voor alle tweedeklassers het jaarlijks 
terugkerend smartlappenfestival gehouden: De 
nacht van de Zilv’ren Zaddoek. Op donderdag 
10 februari streden zes finalisten om de fraaie 
wisseltrofee en de gebruikelijke eer. Hieronder 
een impressie van die sfeervolle avond door de 
ogen van de latere winnaars.

tijdens de les nederlands, een aantal weken 
geleden, kregen we als klas te horen dat alle 
tweedeklassers mee zouden doen aan het 
smartlappenfestival 2011. Het was de bedoe-
ling dat we op een bestaande smartlap een an-
dere tekst zouden schrijven. Onze klas kreeg 
een nummer van André Hazes toegewezen: 
Bloed, zweet en tranen. We werden in groepjes 
verdeeld en gingen aan de slag: een onderwerp 
bedenken, de tekst schrijven en veel oefenen 
thuis! natuurlijk moest het over nogal wat el-
lende gaan. Je schrijft tenslotte een smartlap. 
Wij schreven over een groot, dik en lelijk meis-
je dat door iedereen met de nek wordt aange-

keken. De titel was dus snel gevonden: Groot, 
dik en lelijk. na een paar weken werd in de klas 
de halve finale gehouden. Wij, De Buitensluiters, 
gingen door naar de finale!
Op de dag van de finale hadden we overdag de 
generale repetitie. We hadden een uur oefen-
tijd op het podium in de aula en kregen daarbij 
tips van een professionele dramadocente. na 
dat oefenuur waren we er helemaal klaar voor! 
De rest van de dag zijn we bezig geweest met 
onze haren, de make-up en extra attributen.
’s Avonds waren we als laatste groep aan de 
beurt. We waren behoorlijk zenuwachtig en za-
ten helemaal opgedoft te wachten in lokaal 009 
totdat we eindelijk op mochten. Mijnheer Kla-
renbeek kondigde ons aan, het publiek klapte 
toen we binnenkwamen, de muziek werd ge-
start en wij begonnen te zingen. Veel mensen 
lachten om onze tekst, zongen het refrein mee 
en na afloop klapte iedereen weer!
na ons optreden ging de jury vergaderen en 
trad mevrouw Kempkens op met een paar 
prachtige liedjes. toen de jury terugkwam, ston-
den we vol spanning te wachten en toen we 
hoorden dat we hadden gewonnen waren we 
echt heel blij! We kregen een mooie trofee en 
ieder een bon van e25,-. Onze families waren 
erg trots en alle docenten waren na afloop erg 
enthousiast. We gingen superblij naar huis!
Denise van Empel, natasja van Dooren, Elise 
van Gogh, Marly Martens, Ciara Hafkenscheid

reAD2Me
In navolging van het basisonderwijs wordt er 
sinds twee jaar door de gezamenlijke bibli-
otheken van de provincie Brabant voor alle 
brugklassers eveneens een voorleeswedstrijd 
gehouden. Dit alles om het lezen in zijn alge-
meenheid binnen het voortgezet onderwijs te 
stimuleren. Het Carolus Borromeus College 
was vanaf de start van dit initiatief van de par-

tij! na een finale per deelnemende school volgt 
er een regionale finale en het eindstation is de 
provinciale finale in Breda. Onze speciale ver-
slaggeefster Chislaine Peters was aanwezig bij 
de schoolfinale.
De avond begon heel gezellig. Mijnheer Klaren-
beek las een stukje voor uit Beekman en Beek-
man en moest er, net als bij het WK-voetbal, 
geloot worden om de volgorde van optreden. 
Joost uit klas 1Ga mocht het spits afbijten. 
Daarna volgde Sabine uit 1Ma. toen was het de 
beurt aan Anne (1Ba). Zij las een prachtig frag-
ment voor uit Dansen op blote voeten; de zaal 
was doodstil.
na deze voorleesbeurt was het tijd voor een 
muzikaal optreden van Christian van der He-
ijden op zijn elektrische gitaar. na de voor-
leesbeurt van Wesley, hij las een spannend stuk 
voor, kwam Vera uit klas 1Kb het podium op. 
Haar boek heette 100%.
Hierna volgde een muzikaal intermezzo van Fi-
lip Obers. Hij speelde een rustig nummer op 
zijn akoestische gitaar. Wat kan die jongen mooi 
spelen!
Juul en Mara waren de laatste finalisten van 
deze voorleeswedstrijd. De jury, mevrouw Van 
Dijk en mijnheer Pustjens, trok zich terug om 
te overleggen. terwijl zij weg waren, zong Kar-
lijn Koolen twee prachtige liedjes. Ze werd be-
geleid door Filip.
De jury keerde terug en alle finalisten kre-
gen een fraai boek. toen was het tijd om de 
voorleeskampioen(e) bekend te maken: Anne 
van Brunschot. Zij vertegenwoordigde vervol-
gens onze school tijdens de regionale finale op 
24 februari. Inmiddels heeft Anne ook de regi-
onale titel in de wacht gesleept en is ze afge-
vaardigd naar de Brabantse finale op 25 maart! 
Bij het ter perse gaan van deze BC was nog 
niet bekend of ze ook kampioene van Brabant 
is geworden. n

nieuws van het carolus borromeus college
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De Stichting Brandevoort in Actie had KBO-
Mierlo-Hout/Brandevoort in de gelegenheid ge-
steld het 50+-carnaval mede te organiseren. De 
middag, die in deze vorm voor de eerste keer 
plaatsvond, is voor de aanwezigen, waaronder 
veel KBO-ers, een doorslaand succes geworden: 
een middag om nooit te vergeten.
Onder regie van Anita werd een spetterend pro-
gramma afgewerkt. Zij deed dat ontzettend leuk 
en wist er zelf ook nog volop van te genieten.
Er was een vol programma gemaakt. Professio-
neel ontvangen met een officiële garderobe en 
inschrijving kwamen de gegadigden in een stem-
mig versierde Hoftempel terecht. Het team, be-
staande uit de vrijwilligers van wijkhuis ’t Brand-
Punt, deed zijn uiterste best en ze hadden er zelf 
ook nog lol in ook.
Precies op tijd begon de voorstelling in de zaal. 
niet zomaar een leuke spreker met een dansje 

en een digitaal muziekstuk er tussendoor; nee, 
een druk programma met de ene na de andere 
gevatte spreker en ook nog muziek waar je op 
mee kunt zingen en springen. De KBO-loterij 
liep als een trein. De raad van Elf van C.V. De 
Brandeliers verzorgde, aanvankelijk wat onwen-
nig, de trekking van de loterij. Bovendien mocht 
de KBO tien nieuwe Brandevoorter leden no-
teren.
Ondertussen was het personeel in de keuken 
een laatste ronde van voorbereidingen aan het 
treffen. De dag, of zelfs de dagen, ervoor ston-
den al in het teken van de voorbereidingen voor 
een uitgebreid carnavalsbuffet. Deze ‘eenvoudige 
maaltijd’ (zie BC nummer 2) overtrof alle ver-
wachtingen (complimenten voor Fons en zijn 
team). De keukenbrigade was goed op elkaar 
ingespeeld: als je als fotograaf rondliep met de 
bedoeling om ook even te proeven en niet al-

leen maar beeldinformatie te krijgen, hoorde je 
bijna niets. Ieder deed zijn werk en het leek of 
de rollen al jaren geleden waren verdeeld. na 
vele uren werk stond er een buffet klaar voor 
ruim 190 mensen. Dezen moesten dan in een 
tijdsbestek van drie kwartier hun honger kun-
nen stillen. Dat lukte met gemak en het was nog 
genieten ook, zoals op deze foto van de bijna-
Brandevoorter van het jaar 2010 Hennie Mar-
tens. nog voordat de buffettafel voor de derde 
keer was aangevuld, waren de meeste gasten al 
bijna helemaal verzadigd en konden zij onder 
genot van een kop koffie nog eens rustig de 
prima verzorgde middag doorpraten en rustig 
verwerken.

Iedereen was zonder meer laaiend enthousiast 
over het plezier van deze middag en dat alles 
tegen een bescheiden bedrag. n

brandevoort in actie en kbo sint lucia pakken uit
giel pollemans / jan van rest

foto: jan dijstelbloem
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even de wijk uit
BEELDHOUWWErK VAn PEtry CLAASSEn
Van 1 maart tot eind april exposeert Petry 
Claassen (1964) met haar beeldhouwwer-
ken in de bibliotheek aan de Watermolenwal 
te Helmond. Petry woont en werkt in Hel-
mond. Zij volgde een opleiding beeldhouwen 
aan de Academie voor schone kunsten te 
Arendonk. Gefascineerd door de mens in al 
zijn facetten maakt zij figuratieve beelden in 
diverse materialen.
naast het kappen in steen, maakt ze van de 
geboetseerde beelden een wegwerpmal die ze 
later afgiet in een willekeurig materiaal. Daar-
bij richt ze zich de laatste tijd ook op textiel 
en maakt hiervan samenvoegingen met de gip-
sen beelden. Door deze ambachtelijke werk-
wijze met veel aandacht voor het handwerk 
zijn al haar beelden unica. Veel van de werken 
hebben met elkaar te maken. Het ene werk 
ontstaat uit het andere. De tentoonstelling is 
te bezichtigen in de expositieruimte tijdens de 
openingstijden van de bibliotheek. n

HEt GrOOtStE tAFELtEnnIStOErnOOI 
VAn MIErLO
Op zaterdag 28 mei 2011 organiseert MttV 
’72 de Open Mierlose tafeltenniskampioen-
schappen.
De ‘Open Mierlose’ is één van de tafeltennis-
toernooien van de regio waar iedereen aan 
kan deelnemen. Leeftijd of hoe goed je kunt 
tafeltennissen, er is altijd wel iemand van de-
zelfde klasse.
Al enige jaren is het een toernooi van interna-
tionaal niveau. net als voorgaande jaren zullen 
ook dit jaar weer diverse tafeltennissers uit 
het buitenland deelnemen aan dit toernooi. 
naast onze internationale gasten zijn er na-
tuurlijk nog vele deelnemers uit Mierlo en 
omgeving. Ook dit jaar kunnen heren zich in-

schrijven tot en met de D-Licentie en dames 
tot en met de B-licentie (dit staat gelijk aan de 
hoofdklasse nttB bij de heren).
Het toernooi wordt gehouden in ’t Patronaat 
(Heer van Scherpenzeelweg 14) en zal starten 
om 9.30 uur. Omstreeks 17.00 uur zullen de 
finales gespeeld gaan worden. Het inschrijfgeld 
bedraagt e3,- per persoon.
Wil je meer informatie over dit toernooi dan 
kun je terecht bij de evenementencommissie,
e-mail: ec@mttv72.nl of telefoon: 66 14 68. 
Inschrijven kan tot 24 mei via onze website 
www.mttv72.nl, evenementen, inschrijven. 
Wees er vlug bij, want er zit een maximum 
aan het aantal deelnemers.

De regels
• We spelen volgens de regels van de NTTB 
 (best of 5)
• Inschrijving is compleet na bevestiging

Dagindeling
9.30 uur  Opent het Patronaat haar deuren
  Melden bij toernooileiding. 
  Inschrijfgeld e3,- p.p. betalen

10.00 uur Start het toernooi
13.00 uur Soep/stokbrood (Bij inlevering van 
  een soepbonnetje)
17.00 uur Finales
17.30 uur Prijsuitreiking n

CHInESE AQUArELLEn VAn nEDEr-
LAnDSE nAtUUr
Velen zullen het werk van Magdaleen de rooij-
taen herkennen. Is het niet van een expositie, 
kunstmarkt of open atelierdag, dan is het wel 
van werk dat Magdaleen ter beschikking heeft 
gesteld voor een kunstveiling of verkoopex-
positie voor een goed doel.

Magdaleen de rooij-taen werd in 1927 ge-
boren in Batavia en komt met haar ouders 
na de oorlog terug naar nederland. Als jong 
meisje tekent zij bij Artibus in Utrecht en 
kiest vervolgens voor de richting illustratief. 
Door haar huwelijk komt ze 1952 in Geldrop 
wonen. ’s Avonds volgt zij een tekencursus bij 
Kees Bol in Eindhoven. Eerst verdiepte zij zich 
in de aan architectuur gebonden kunsttoe-
passingen. na een masterclass geeft zij onder-
wijs in ontwerpen van textiele kunstvormen 
aan de Academie voor Schone Kunsten in het 
Belgische Arendonk. Aan het lesgeven komt 
een einde wanneer haar man in 1975 wordt 
uitgezonden voor Philips naar achtereenvol-
gens turkije, taiwan en China. In deze verre 
oorden vindt zij onder professionele begelei-
ding verdieping in Chinees penseelschilderen. 
Voor dit laatste wordt ze in taipei officieel 
erkend, waardoor zij haar eigen stempel mag 
voeren. n

MAGDALEEn VErtELt OVEr CHInEES 
PEnSEELSCHILDErEn In DE BIBLIO-
tHEEK
Aquarelleren met Chinese kwasten vereist 
veel oefening en geduld. niet alleen die speci-
fieke kwast en de beweging bepalen het effect, 
ook de papierkeuze, inkt en inktsteen zijn 
van cruciaal belang! Voor geïnteresseerden 
in deze technieken en de boeiende verhalen 
daaromheen zal Magdaleen op dinsdagavond 
12 april vanaf 20.00 uur aanwezig zijn in de 
expositieruimte van de bibliotheek om iets 
te vertellen over de Chinese aquareltechniek.
De expositie is tot en met woensdag 27 
april te bezoeken tijdens de openingstijden 
van bibliotheek dommeldal, vestiging Mierlo, 
Dorpsstraat 113, 5731 JH  Mierlo, kijk ook op 
www.bibliotheekdommeldal.nl. n
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Heeft u ook een lekker recept dat u met de wijk wilt de-
len? Stuur het in via de knop reageren, vragen of inzendin-
gen op onze website. Daaronder vindt u de knop recept.

rISOTTO MeT SINT-JakOBSScHelpeN

Voor de visliefhebbers risotto deze keer. In plaats van 
coquilles kunnen natuurlijk ook grote garnalen of inkt-
visstukjes gebruikt worden. Verder is het geheim: goed 
blijven roeren!

InGrEDIëntEn

300 gram sint-jakobsschelpen (diepvries), in kleine stuk-
jes gesneden
2,5 liter visbouillon (blokjes)
50 gram boter
75 gram ijskoude boter in kleine stukjes
1 ui, zo fijn mogelijk gesnipperd
400 gram risottorijst
200 ml witte wijn
sap van ½ citroen
1 zomertruffeltje, dun geschaafd (te koop bij de buurt-
super!)
peper en zout
Parmezaanse kaas, naar keuze

BErEIDInGSWIJZE

Breng de visbouillon aan de kook en laat die vervolgens 
zachtjes doorpruttelen. Smelt de boter in een pan met 
een dikke bodem en fruit daar (op laag vuur) een minuut 
of 5 de ui in aan. Voeg de rijst toe en roer die goed door 
de boter. Laat de rijst warm worden en giet er dan 120 
ml witte wijn bij. Laat al het vocht verdampen. Giet er nu 
twee soeplepels bouillon bij en blijf doorroeren. Wan-
neer de bouillon is verdampt, dit gedurende ongeveer 
een kwartier herhalen. De risotto is klaar wanneer de 
rijstkorrels zacht zijn, maar nog wel wat ‘beet’ hebben. 
Voeg de sint-jakobsschelpen, citroensap, truffel en peper 
en zout toe. Laat die even meewarmen. roer er nu de 
ijskoude boter doorheen. Als de risotto niet vloeibaar 
genoeg is, de rest van de wijn toevoegen. Parmezaan kan, 
maar hoeft niet.
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a We hebben weer een leuke actuele kleurplaat gevon-

den voor jullie en wij hopen dat jullie er weer iets 

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

Biezenlaan 18 vóór 10 april 2011. 

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

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

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

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

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

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

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

naars van de prijzen zijn:
 

1. Matthijs den dekker 8 jaar 
2. Sebas van Spreuwel 6 jaar
3. Yara van Eert 3 jaar
 

De prijzen worden naar jullie 
huisadres opgestuurd. Je hoeft dus 

niet de deur uit voor je prijs.        

de prijzen worden aangeboden door

Dorpsstraat 142 - (centrum) MIerlO - Tel.: (0492) 66 12 05

1
2 3
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UItErStE InLEVErDAtUM KOPIJ BrAnDEVOOrtEr COUrAnt APrIL nUMMEr
8 april 

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

e-mail: beheerder@brandpunt.info  • telefoon 43 20 13
adres: biezenlaan 29, 5708 zd  helmond-brandevoort 

COMMISSIES, VErtEGEnWOOrDIGErS En HUn MAILADrESSEn

wijkraad franklin van de laar wijkraad@brandevoort.org
’t brandpunt  fons bosman  secretaris@brandpunt.info
commissie buurtpreventie  rené deelen  preventerven@brandevoort.org
chilll-house     sandra geleijns chill-house@brandevoort.org
stichting dickensnight brandevoort jet de laat  voorzitter@dickensnight.nl
commissie speelvoorz./groen  henk noort spelengroen@brandevoort.org
commissie webmasters herbert von reth  webmaster@brandevoort.org
brandevoort in actie maarten beks secretaris@brandevoortinactie.nl
brandevoorterdag jan drouen voorzitter@brandevoorterdag.nl
scouting brandevoort  peter van den endert groepsvoorzitter@scoutingbrandevoort.nl
fotoclub brandevoort secretariaat fotoclub.secretariaat@brandevoort.org
startpagina brandevoort herbert von reth info@brandevoort.nu
commissie kindervakantieweek yvon cremers info@kvwbrandevoort.nl
cs de brandeliers audrey tijssen info@brandeliers.nl
bridgeclub ‘t brandpunt irma van den hurk ivdhurk@xs4all.nl
winkeliersvereniging brandevoort info@winkelcentrumbrandevoort.nl
clientenraad stichting gezondheidscentrum brandevoort clientenraad@sgcb.nl
sv brandevoort roland koster r.koster@svbrandevoort.nl
stichting sport en bewegen brandevoort louis vrolings lpcvrolings@onsbrabantnet.nl
brandeleros audrey tijssen-geboers info@brandeleros.nl
computerclub ivo senssen computerclub@onsbrabantnet.nl

Activiteitenkalender 2011 
 
Maart 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
25,26,27 SBIA Tentoonstelling fotoclub 19.00 opening ’t BrandPunt   432013 
27 mrt TNO Autotest met 70 auto’s 08 – 18.00 u www.A270demo.nl   
28 mrt SSBB Open training Basketb 17 - 19.00 u ’t BrandPunt   432013 
30 mrt Gezondh centr Spiegelgesprek  16 – 18.00 u  
30 mrt Wijkraad Overleg met bewoners 20.00  F. vd Laar   432013 
 
April 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
01 apr Chillhouse Sieraden maken 19.30 u ’t BrandPunt   432013 
01 apr SBIA Single Café 20.30-00.30  ’t BrandPunt   432013 
02 apr SBIA Kobra en Arie Vuyk 20.00 ’t BrandPunt   432013 
08 apr Brand Courant Sluiting inlevering nr 4 18.00 uur C. Brouwer  663650 
10 apr SBIA Symphonieorkest H - V 15.00 uur ’t BrandPunt   432013 
10 apr TNO Autotest met 70 auto’s 08 – 18.00 u www.A270demo.nl   
15 apr Chillhouse Airbrushen 19.30 u ’t BrandPunt   432013 
16 apr SBIA Fietsbeurs 14.00 uur ’t BrandPunt   432013 
16 / 17 SBIA Kindermusical 14.00 uur ’t BrandPunt   432013 
23 apr  SBIA Max van den Burg  20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
24 apr SBIA Paaseieren 10.30-11.45u ’t BrandPunt   432013 
25 apr SBIA Anytime Anywhere 14.00 ’t BrandPunt   432013 
28 apr Computerclub Cursus Internetbankieren 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
29 apr SBIA Single Café 20.30-00.30  ’t BrandPunt   432013 
29 apr Brand Courant Distributie nr 4 18.00 uur P. Princen 665781 

 

30 apr SBIA Koninginnedag 10 – 14.30 u ‘t BrandPunt   432013 
 
Mei 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
08 mei TNO Autotest met 70 auto’s 08 – 18.00 u www.A270demo.nl   
09 mei Brand Courant Sluiting inlevering nr 5 18.00 uur C. Brouwer  663650 
15 mei TNO Autotest met 70 auto’s 08 – 18.00 u www.A270demo.nl   
14 / 15 Brandevoort L Lifestyle beurs  ’t BrandPunt   432013 
27 mei Brand Courant Distributie nr 5 18.00 uur P. Princen 665781 

 

29 mei Vivace Concert  ’t BrandPunt   432013 
29 mei SBIA Single Café 14 – 18.00 u ’t BrandPunt   432013 
29 mei Scouting Opening Blokhut  P. vd Endert  0613242551 
 
Juni 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
17 juni SBIA Single Café 20.30-00.30u ’t BrandPunt   432013 

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

Activiteitenkalender 2011 
 
Maart 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
02 mrt Gem Helmond Verkiezing Provinciale S 7.30 – 21.00  Gemeente  
04 mrt Brand Courant Sluiting inlevering nr 3 18.00 uur C. Brouwer  663650 
05 mrt SBIA Apres optocht Br. Bal 14.30 / 20.00 ’t BrandPunt   432013 
05 mrt SBIA Brandeliersbal 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
06 mrt SBIA Carnavalsviering 15.00 uur ’t BrandPunt   432013 
07/08  SBIA Kindercarnaval 14 – 18 uur ’t BrandPunt   432013 
08 mrt SBIA Sluitingsbal 20.00 – 01.00  ’t BrandPunt   432013 
09 mrt SBIA Haringhappen 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
17 mrt Computerclub Cursus MS Word 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
20 mrt SBIA Toneel ‘De drie wensen 14.00 uur ’t BrandPunt   432013 
23 mrt Zonnebloem Oprichting Zonnebloem 14.30 uur ’t BrandPunt   432013 
25 mrt Brand Courant Distributie nr 3 18.00 uur P. Princen 665781 

 

25,26,27 SBIA Tentoonstelling fotoclub 19.00 opening ’t BrandPunt   432013 
27 mrt TNO Autotest met 70 auto’s 08 – 18.00 u www.A270demo.nl   
30 mrt Wijkraad Overleg bewoners 20.00  F. vd Laar   432013 
 
April 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
02 apr SBIA Kobra en Arie Vuyk 20.00 ’t BrandPunt   432013 
08 apr Brand Courant Sluiting inlevering nr 4 18.00 uur C. Brouwer  663650 
10 apr SBIA Symphonieorkest H - V 15.00 uur ’t BrandPunt   432013 
10 apr TNO Autotest met 70 auto’s 08 – 18.00 u www.A270demo.nl   
16 / 17 SBIA Kindermusical 14.00 uur ’t BrandPunt   432013 
23 apr  SBIA Max van den Burg  20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
28 apr Computerclub Cursus Internetbankieren 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
29 apr Brand Courant Distributie nr 4 18.00 uur P. Princen 665781 

 

30 apr SBIA Koninginnedag  ‘t BrandPunt   432013 
 
Mei 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
08 mei TNO Autotest met 70 auto’s 08 – 18.00 u www.A270demo.nl   
09 mei Brand Courant Sluiting inlevering nr 5 18.00 uur C. Brouwer  663650 
15 mei TNO Autotest met 70 auto’s 08 – 18.00 u www.A270demo.nl   
14 / 15 Brandevoort L Lifestyle beurs  I.Tielemans    
27 mei Brand Courant Distributie nr 5 18.00 uur P. Princen 665781 

 

Bron : Brandevoorter kalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden. 
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alarMNUMMer 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71

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

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

ziekenhuis elkerliek helmond 59 55 55

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

logopedie - callista lichtendahl 06 - 54 35 57 69 
verloskundigen
  “brandevoort” - leen van leuken, marinda van de rijt & linda van vroenhoven 50 47 12
  “helmond” l. daamen, m. daamen - de jong, w. van  melis-van hout, l. backx 53 28 00
   margo van de bunt - le loux 66 38 99
haptotherapie - john kivits 06 - 49 22 55 50
kraamzorg homecare 0900 - 206 44 44
kraamzorg de zorgboog, telefoonnummer zorgcentrale  0900 - 899 86 36 
mee helmond - ondersteuning bij leven met een beperking 32 80 00
moeders voor moeders - sandra rondeel 51 49 11
praktijk voor adem- en ontspanningstherapie - carlijn bamberger  66 47 22
remedial teaching - susanne kuijken 33 26 83
remedial teacher - hannie verhofstad 52 79 77
tandarts - h. koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur 31 99 51
praktijk voor mondhygiëne - l. schouten 66 46 44
natuurgeneeskundig therapeute - hélène corbijn 06 - 47 66 41 94
jongerenwerker swh helmond-west & brandevoort - jochem zwerus 06-42967343

ScHOleN, kINDerOpvaNG eN BUITeNScHOOlSe OpvaNG 
o.b.s. brandevoort, de plaetse 150 66 78 57
                                   laan door de veste 98 66 29 62
de vendelier, schutsboom 67, stepekolk - oost 53  52 04 34
mondomijn, laan door de veste 1000 66 28 94

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