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Op 10 april had TNO een deel van de A270
van Helmond naar Eindhoven afgesloten. Er
werd een test gedaan met voertuigen die zijn
uitgerust met slimme technologie voor coöperatief rijden. Doel hiervan is een betere verkeersdoorstroming en veiligheid, minder milieubelasting en meer comfort in het verkeer.
Op 8 mei is de volgende test en zal de A270
wederom voor een deel afgesloten worden.

33

Brandevoort bestaat tien jaar en kent inmiddels een bruisend sociaal leven. Verschillende
groepen en clubs hebben een vaste plaats in
de gemeenschap verworven. Er is altijd iemand
die het vuurtje heeft aangewakkerd of aangstoken. Kortom,‘de aansteker’. In deze nieuwe
rubriek zetten we die pionier in het zonnetje.
Deze maand een verslag over Rebekka Kuijten, initiatiefnemer van het Single Café.

41

Nog geen zomer in ons land, maar nu al
van heel wat zonnestralen mogen genieten.
Geniet van de zon, maar zorg dat u niet
verbrandt. Voor kinderen is zonbescherming extra belangrijk. Jaarlijks krijgen zo’n
veertigduizend Nederlanders de diagnose
huidkanker. Dr. Kaiser geeft advies, zonnetips en medische aspecten.

43

Zaterdag 26 maart zijn de Bevers van de
Scouting Brandevoort geïnstalleerd. De installatie is een jaarlijks terugkerende scoutingtraditie, waarbij nieuwe leden van de
speltak een volwaardig lid worden en ze de
groepsdas en -insignes krijgen. De Bevers
krijgen opdrachten, waarna ze de Beverwet
moeten opzeggen. Hierbij beloven ze dat ze
goed zullen zorgen voor de natuur.
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Het was gezellig druk in ’t BrandPunt tijdens de opening van de
jaarlijkse tentoonstelling van Fotoclub Brandevoort.Achtentwintig
fotografen hadden daar een kleine tweehonderd foto’s opgehangen en de ruimte zo tot een kleurig geheel omgebouwd. Traditioneel verbinden de organisatoren ook een publieksprijs aan de expositie. De bezoekers wordt gevraagd op te schrijven welke foto
hen het meest aanspreekt. En zie de foto van de winnaar in deze
Brandevoorter Courant.
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orANJEWAARDIG
Even ondergedompeld in het oranje familiegevoel. Net als andere wijken doet Brandevoort
ook een dag mee in de feestelijkheden van het
land. Uiteraard ieder op zijn eigen manier. Zo
blijft Brandevoort gehecht aan het vervoermiddel fiets. Een meer dan uitbundige beurs
vorige week heeft menig (nieuwe) bewoner
weer de beschikking gegeven over dit toenemend populaire stalen ros. Daarom zetten we
ook dit jaar de fiets op onze voorplaat in het
zonnetje, en wel helemaal in de kleur van Koninginnedag. Deze kleur immers zal de fietsen
van veel kinderen morgen sieren. Alvast een
heel vrolijke en zonnige feestdag gewenst.…”
Leefbaar en opgeruimd
Gelukkig lijkt het net alsof het gevoel voor
leefbaarheid in de wijk een stimulans heeft gekregen. Mensen komen weer meer de straat
op, spannen zich in om van wijkactiviteiten
iets moois te maken en het wijkhuis is meer
dan één per keer in de week helemaal uitverkocht.
De wijkavond van 30 maart was ook een bijzondere gebeurtenis. Meer dan voorgaande
keren, kwam nu een grote groep bewoners

opdagen. Een groep die met de wijk aan de slag
wil gaan. Er was veel informatie te bespreken.
Er stonden zaken ter discussie die de wijk de
komende jaren aanzienlijk zullen veranderen.
Niet alleen de sportvoorzieningen, maar ook
de artistieke kanten van de wijk. Nog voor de
zomervakantie zal bekend zijn wie en met wat
onze wijk met een opvallend kunstwerk van
e25.000,- zal gaan opsieren.

gen. En als de gemeente Nuenen mee wil
werken, kunnen de fietsers wellicht even snel
als met de auto in Eindhoven zijn. Een snelle
verbinding zonder files, zou het mogelijk moeten maken om binnen vijftien minuten van
Brandevoort naar Eindhoven te fietsen. Dit is
natuurlijk een leuke uitdaging voor de Brandevoorter fietsersgroep om te controleren of
dit klopt.

Gemeentelijke inzet
De gemeente wil met de aanpak van de hoogspanningsleidingen omzichtig omgaan. Voordat de voorbereidingen starten, komt er een
uitgebreide voorlichting, krijgen de bewoners
van de wijk gelegenheid om alles over de gevolgen aan te kaarten. De gemeente zal er alles aan doen om te laten zien dat dit traject
zonder enig risico voor de wijk zal zijn. U
hoort hierover nog meer via onze media en
die van de gemeente zelf.

Brandevoort bruist
Zoals u in onze courant kunt lezen gaat de
vernieuwing van de digitale Startpagina van
Brandevoort gepaard met de lancering van
een moderne interactieve wijkkalender:
www.kalenderbrandevoort.nl. “Hoe meer
groepen en instellingen hiervan gebruikmaken, des te beter de bewoner ingelicht kan
worden over evenementen en activiteiten
in de wijk,” beweren de initiatiefnemers. Wij
wensen de kalender een goede en actuele
inhoud toe. De presentatie van de kalender
en startpagina is op het evenement Brandevoort Leeft!. Dit evenement op 14 en 15 mei
demonstreert in onze ogen dat onze wijk
een nieuwe opleving van activiteiten laat zien.
Brandevoort bruist! n

Beweging
En tenslotte lijkt het erop dat de wijk voor
eind 2012 nog beter toegankelijk is dan in de
afgelopen tien jaar. Naast de Brandevoortse
Dreef, komt de Nedervoortse Dreef te lig-
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wijkhuis ‘t brandpunt

nieuws vanuit het brandpunt

ingrid tielemans
Ook in mei van dit jaar is van alles te doen in
’t BrandPunt. Natuurlijk zijn er de vaste activiteiten zoals power yoga, bridge, rikken, tekenen en schilderen, biljarten, de dansavonden
en nog veel meer. Buiten deze vaste activiteiten zijn er deze maand ook een paar bijzondere dingen te beleven. Denk hierbij aan de
inloopmiddag van het Single Café op 29 mei,
aan het optreden van het gemengd koor Vivace ook op 29 mei en aan Brandevoort Leeft!
op 14 en 15 mei.
Op de websites: www.brandpunt.info en
www.brandevoortinactie.nl vindt u informatie
over de vele activiteiten in en om ’t BrandPunt. Neem gerust een kijkje.
Brandevoort Leeft! 14 en 15 mei
Op 14 en 15 mei van dit jaar staat ’t BrandPunt in het teken van de lifestyle. Elders in
deze Brandevoorter Courant kunt u lezen
wie er zoal vertegenwoordigd zijn op deze
beurs. Ook kunt u kijken op www.brandevoortleeft.nl en kunt u ons volgen via Twitter.
Gemengd koor Vivace op 29 mei
Vivace is een gemengd koor van ongeveer
dertig zangers en zangeressen. Zij zingen
meerstemmige werken in het lichtklassieke
repertoire. Voor de koorleden is plezier in
het samen zingen de basis van alles. Het koor
streeft ernaar om samen met de dirigent een
goede koorklank te ontwikkelen en zo de
kwaliteit van het zingen steeds te verhogen.
Zij zingen liederen van Brahms, Dvorak (met
pianobegeleiding van Peter Zimmermann) en
Mozart (met een klarinettrio). U bent van
harte welkom in ’t BrandPunt. Aanvang om
15.00 uur, entree is gratis, wel zal er om een
vrijwillige bijdrage gevraagd worden. Meer informatie over dit koor vindt u op www.vivacehelmond.nl.
Single Café Brandevoort op 29 mei
U bent van harte welkom tijdens het Single
Café Brandevoort. Deze middag is bij uitstek de gelegenheid om andere mensen te
ontmoeten. De middag wordt georganiseerd
voor alleenstaande wijkgenoten, maar je kunt
ook gerust vrienden meenemen die geen
vrijgezel zijn. De aanvang is 14.00 uur en het
duurt tot ongeveer 18.00 uur.
De blauwe publicatieborden aan
de Brandevoortse Dreef
De meeste mensen zullen ze inmiddels wel
gezien hebben, de houten publicatieborden

aan de Brandevoortse Dreef. De pr-commissie krijgt volop aanmeldingen voor publicatie.
Om dit in goede banen te leiden, hebben we
een paar spelregels opgesteld. Die vindt u
hieronder.
Spelregels voor het gebruik van de publicatieborden van Stichting Brandevoort in Actie
(SBiA)
1. Aanbieden van teksten ten minste vier
weken voor de datum van de activiteit.
Eerder mag natuurlijk altijd.
2. Commerciële activiteiten worden niet
opgenomen. Ook inzamelingen en collectes worden niet opgenomen.
3. Logo’s kunnen niet worden geplaatst.
4. De pr-commissie zal trachten de gewenste
tekst te plaatsen, maar behoudt zich echter
het recht van aanpassing voor.
5. Alleen wijkgebonden activiteiten komen
voor plaatsing in aanmerking. Aankondigingen van stedelijke activiteiten worden
niet geplaatst.
6. De pr-commissie selecteert uit het aanbod
de activiteiten die worden geplaatst. De
indieners worden hierover geïnformeerd.
7. Bij selectie geldt de volgorde:
1. aangesloten bij SBiA
2. overige aanbieders uit Brandevoort
3. aanbieders buiten Brandevoort
8. Als in een periode veel activiteiten worden
georganiseerd, selecteert de pr-commissie
naar eer en geweten. In geval van gelijkheid conform de volgorde bij (punt 7) zal in
principe de tekst die als eerste is aangeboden worden geplaatst.
9. Bezwaren, klachten enzovoort kunnen
worden ingediend bij het bestuur van de
Stichting Brandevoort in Actie, via het
adres: secretaris@brandevoortinactie.nl.
10. In geval van bezwaar of klachten beslist het
bestuur van SBiA. Dit besluit is bindend.
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u zich tot
pr@brandevoortinactie.nl wenden.
U vindt een formulier voor aanvraag van publicatie op de site van Brandevoort in Actie,
www.brandevoortinactie.nl. Onder de tab
informatie staat het kopje publicatieborden,
daar vindt u het formulier.
Techniek in ’t BrandPunt
In ’t BrandPunt worden veel evenementen,
voorstellingen en activiteiten georganiseerd.
De grote zaal De Schutsboom is voorzien van
een licht- en geluidsinstallatie. Deze installatie wordt dagelijks gebruikt door de verschil-

lende groeperingen die gebruik maken van de
zaal. Bij grotere evenementen zorgt een aantal
vrijwilligers voor de technische ondersteuning.
De coördinatie van de werkzaamheden is in
handen van de commissie techniek. Zij krijgen
ondersteuning van een aantal vrijwilligers die
werkzaamheden verricht bij de verschillende
evenementen en bij onderstaande actiepunten. Dit gebeurt altijd in overleg.
De commissie techniek houdt zich in principe
bezig met een viertal taken:
1. Verzorging van theatertechniek bij vooraf
aangevraagde evenementen
Indien er bij een evenement theatertechniek
nodig is, verwijst het bestuur en/of beheer de
aanvrager door naar commissie. De planner
van de commissie houdt een planning bij en
neemt contact op met alle techniekvrijwilligers.
2. Onderhoud van de licht- en geluidsinstallatie
Regelmatige controle of de apparatuur nog
in goede staat is en het uitvoeren van kleine
onderhoudstaken. Indien apparatuur defect is,
wordt er gekeken wat de kosten zijn en wordt
er in overleg met het bestuur actie ondernomen.
3. Verbetering van de licht- en geluidsinstallatie
Zoals bij elke installatie zijn er altijd nog verbeteringen mogelijk. De leden van de commissie bekijken welke verbeteringen mogelijk zijn
en voeren deze uit.
4. Verantwoordelijkheid over de licht- en geluidsinstallatie
De commissie houdt zich ook bezig met het
voorkomen van schade aan de installatie.
Daarvoor zal de commissie indien nodig scholing geven aan (vaste) gebruikers van de grote
zaal. Daarnaast wordt gekeken of er op andere manieren veel voorkomende problemen
bij de gebruikers voorkomen kunnen worden.
De commissie techniek is op zoek naar een
aantal enthousiaste vrijwilligers en/of commissieleden die willen helpen bij bovenstaande taken. Wanneer u interesse heeft,
kunt u zich aanmelden via het e-mailadres:
techniek@brandpunt.info of u kunt bellen
naar ’t BrandPunt en uw gegevens daar achterlaten. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. n
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Geboeid en gebonden door allerlei plannen
Het gaat goed in de wijk. Belangstelling was er
toch meer dan verwacht. In tegenstelling tot
de vorige keer bleek op woensdag 30 maart
dat de wijkbewoners echt geïnteresseerd zijn
in het wel en wee van Brandevoort.
Plannen
Voorzitter Franklin van de Laar schilderde
een actief kader van de wijk, liet zien dat de
plannen van de wijkraad omvangrijke werkzaamheden gaan omvatten en gelukkig had
penningmeester Jeroen Smelt een positief
verhaal over de betaalbaarheid ervan. Naast
het gezonde budget van de gewone en lopende werkzaamheden, had hij nog wat andere verrassingen in petto: een zogenaamde
impulsbegroting. Als groeperingen binnen
Brandevoort hier gebruik van willen maken,

8

dan moeten zij zich melden bij de wijkraad.
De gemeente heeft de wijkraad een aantal gelden gegeven, waar de wijk de komende jaren
leefbare zaken van kan gaan bakken: nieuwe
ideeën van bewoners zijn erg welkom en voor
een indrukwekkend kunstwerk is een bedrag
van e25.000,- beschikbaar om de wijk artistiek gezien in een mooi daglicht te plaatsen.
Tot en met mei kunnen bewoners aangeven
hoe zij de door de stichting Carat te financieren artistieke creatie willen invullen.Voorlopig
hebben bewoners hierop nog niet gereageerd.
Wel waren zij erg benieuwd naar de mogelijkheden en wilden van deze uitdaging het naadje
van de kous weten.
Voor de hoogspanningsleidingen schrijft de
gemeente een voorlichtingsavond uit. Op
deze avond zal het RIVM, de organisatie die
alle berekeningen heeft uitgevoerd, ook aanwezig zijn.

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

Voortgang bouw
Jacqueline Klomp gaf aan dat er voor de
bouw in Brandevoort veel belangstelling bestaat. Ondanks de nog regelmatig gehoorde
klachten in de bouw dat de orders weg
blijven, is er in Brandevoort nog genoeg te
doen. De vorderingen met de bouw van de
winkels zien er goed uit. Nog de complimenten aan de Brandevoorter Courant dat
zij dit indrukwekkende project zo breed in
de laatste uitgave hebben uitgemeten. De
paginabrede foto doet volledig recht aan de
omvang van het project en de gang van zaken. De komende tijd zal de ontsluiting van
het gebied rondom Vaarle meer contouren
krijgen en is het duidelijk voor de Brandevoorters hoe grote delen van Brandevoort
II eruit gaan zien. En het is helemaal mooi
dat met de ontsluiting van de eerste delen van Brandevoort II ook de fietsverbin-

wijkraad
inloopavond

giel pollemans
foto: ugur ozdemir
ding met Eindhoven tot stand komt, mits
Nuenen mee wil werken, want de gemeente Helmond stopt met het fietspad
op de grens van de buurgemeente. Zeker
de Brandevoorter zal van deze verbinding
gaan genieten. De oudere Brandevoorters
willen immers hun beweging nuttig en plezierig cultiveren, zeker als we naar de groei
van de leden van de fietsgroep in de wijk
kijken. Tot slot is het zo dat de gemeente
hard werkt aan een goede ontsluiting van
het Carolus-complex dat de komende tijd
gebouwd gaat worden. De infrastructuur
moet immers klaar zijn als de school af is.
De wijk onderneemt
Vervolgens kwamen de plannen van de
stichting Sport en Bewegen in Brandevoort
aan de orde. Jan van Loon gaf gedetailleerd
weer wat de voortgang is van de plannen.

Als het goed is, kan op een termijn van een
goed anderhalf jaar de sportaccommodatie
zijn beslag krijgen. Over het immense omnistadion is nog discussie gaande, maar het
is zeker dat er een opvallende sportieve
trekpleister in dit deel van de wijk aangelegd gaat worden. Bij de voetbalvelden
komt een kunstgrasveld met atletiekvoorzieningen. Op andere plekken komt er een
jeu-de-boulesbaan.Verder is in de uitrusting
van het sportgebeuren gedacht aan een
grote accommodatie voor ongeveer 125
mensen. Deze accommodatie is tegelijkertijd vertrek- en aankomstpunt voor fietsers,
wandelaars en andere sportievelingen. En
voor de volledigheid zal er ook een BSOplek op de accommodatie aanwezig zijn. De
stichting houdt de wijk op de hoogte. De
aanwezige bewoners prezen de inzet van de
werkende leden van de stichting en spraken

de wens uit dat de plannen snel tot uitvoering komen.
De jeugd in het centrum van belangstelling
Een soortgelijke houding spreidde de vergadering ten toon toen Jan Drouen uiteenzette dat de stuurgroep Jeugd een breed
programma heeft voor de jeugd. Op alle
initiatieven van deze stuurgroep kwam een
instemmend geluid naar voren. Het is er de
stuurgroep vooral om te doen de betrokkenheid van de jeugd bij de wijk te vergroten en men wil de jeugd in de breedte benaderen.
Al met al een geslaagde avond, waarin een
zestigtal bewoners liet zien dat zij in de ontwikkeling van de wijk geloven. Zo ook voelt
de wijkraad zich gesteund in het draagvlak
wat zij deze avond hebben gevoeld. n
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brandweer
anton van de goor
We hebben weer een hectische maand achter de rug: acht meldingen, waarvan een aantal
heel serieuze. We zijn begonnen met een middelbrand in Nieuwstraat in Helmond-West.
Een schuur stond in brand en de eerste eenheid ter plaatste had extra handjes nodig, dus
dan wordt er opgeschaald. Gelukkig viel het
achteraf mee en was de schade te overzien.
Ook zijn we weer op de snelweg geweest. Een
automobilist had net voor de kruising bij UPC
de macht over het stuur verloren en is daardoor in de sloot terechtgekomen. De man is
zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis
nadat hij was gestabiliseerd met behulp van
het MMT (Mobiel Medische Team) dat met behulp van een traumahelikopter (Life Liner 3)
was ingevlogen.
We zijn ook nog twee keer naar het spoor
geroepen. Eén keer voor een bermbrand. Een
trein met vastgelopen/haperende remmen
heeft met de vonken die ervan afkwamen
op een aantal plaatsen tussen de spoorwegovergang Kranenbroek en spoorwegovergang
Vaarle de berm in brand gezet. We hebben
dan ook de 4x4 van de TS nodig gehad, aangezien het best drassig was, maar gelukkig kun-

nen onze chauffeurs goed terrein rijden en
rijden ze zich dan ook zelden vast. De tweede
melding op het spoor was er één waar we
nooit op zitten te wachten, maar wat toch regelmatig gebeurt, een persoon onder de trein.
Verder zijn we ook nog naar Stiphout gehaast
vanwege een schoorsteenbrand. Ik denk één
van de laatste dit voorjaar. Na deze geblust/
geveegd te hebben, konden de bewoners dan
ook weer met een gerust hart gaan slapen.
En als klap op de vuurpijl hebben we nog een
nachtje doorgetrokken in Mierlo.Veel mensen
hebben de explosies misschien wel gehoord
en de vuurgloed gezien. Ikzelf wist al genoeg
toen ik de Brandevoortse Dreef opreed naar
de kazerne en de vuurgloed aan de hemel zag.
Het zou een lange nacht worden. Met onze
ladderwagen (850) kwam ik als derde voertuig
aan. Snel de ladder opgezet om te kijken hoe
(snel) de brand zich over het dak uitbreidde
en daarna nog op twee plaatsen de ladder opgezet en de torenstraal ingezet op de vuurhaard.
Het vuur ging zo snel dat we op een gegeven moment snel alles in moesten pakken om
niet in de gevarenzone te komen, iets wat je

niet graag doet, maar wat we voor de veiligheid van onszelf wel moesten doen. Op een
gegeven moment is er zelfs opgeschaald naar
compagniebrand. Dit kwam voornamelijk
omdat er vier hoogwerkers gevoed moesten
worden met water, de gevaren in het pand (diverse gasflessen) en de waterwinning die opgebouwd moest worden vanuit het naast gelegen kanaal met behulp van de dompelpompen.
Om 12.00 uur in de middag, ruim tien uur
nadat de brand gemeld was, is er pas ‘brand
meester’ gegeven, wat betekent dat de brand
zich niet meer verder uit zou breiden met de
middelen die we ter plaatse ingezet hadden,
oftewel de brand is onder controle.
Tien bedrijven zijn verwoest. Een flinke schadepost voor de bedrijven; zowel financieel als
emotioneel. Wij brandweermannen en -vrouwen praten dan over een mooie brand; iets
wat moeilijk uit te leggen is aan mensen van
buiten de brandweer. Maar wat het eigenlijk
betekent is dat we hebben kunnen doen daar
waar wij zoveel van houden, zonder dat er gewonden zijn gevallen. Het gevoel iets te doen
voor de maatschappij. Ik wens iedereen een
prettig voorjaar en let op met de barbecue. n
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helmondse
mountainbikers
fietsen voor
duchenne-patiëntjes
Mountainbikers Jo Aarts en Herwin van den
Eijnden (Team Charity Bikers) gaan in de
week van 11 tot en met 17 september de
strijd weer aan met de ziekte van Duchenne.
Voor alle patiëntjes, maar speciaal voor de
zestienjarige Tom Damen uit Liessel gaan zij
met ruim 300 Heroes de zware sponsortocht van zeven etappes aan, van Wiltz in

Luxemburg terug naar Park Brakkestein in
Nijmegen.
Ieder jaar organiseert de EMO foundation
Duchenne Heroes, een mountainbike-sponsortocht van 700 km. Iedere deelnemer dient
zelf door het zoeken van sponsors minimaal
e2500,- in te brengen voor onderzoek naar
de ziekte van Duchenne.

Vader Frans Damen: “Tom kan nu nog enkele
meters met ondersteuning lopen. Het is verschrikkelijk om je kind zo te zien, en je hoopt
op genezing. Gelukkig is Tom een vrolijk manneke en speelt hij rolstoelhockey, iets wat hij
graag doet en nog kan. Wij vinden het dan
ook super dat deze mannen voor onze Tom
gaan fietsen.”
Om geld bijeen te krijgen wordt er door
Team Charity Bikers van alles georganiseerd.
Zo staat bij de emballageautomaat van Albert
Heijn aan De Plaetse een ton waar klanten
hun flessenbon kunnen doneren. Alle kleine
beetjes helpen. Ook worden er weer spinningmarathons georganiseerd, wordt er een
huis-aan-huiscollecte gehouden, is er sponsorwijn van slijterij Van Eijck en zal het team
te vinden zijn op enkele markten in de regio.
De totale opbrengst van Duchenne Heroes
wordt op 17 september overhandigd aan
het Duchenne Parent Project. Dat is een
non-profit stichting, opgezet door ouders
van wie één of zelfs meerdere kinderen
de ziekte van Duchenne hebben. Door de
ziekte worden de spieren langzaam afgebroken doordat een eiwit, (dat nodig is voor
de stevigheid van de spiercellen) niet kan
worden gemaakt door een fout op het Xchromosoom. In Nederland zijn er zo’n 800
kinderen die deze ernstige ziekte hebben.
Dankzij medicatie is de gemiddelde leeftijd
van Duchenne-patiënten in Nederland gestegen naar dertig jaar. Onlangs zijn er toch
weer twee kinderen op heel jonge leeftijd
aan deze ziekte overleden. Maar er is hoop.
Recente onderzoeken hebben aangetoond
dat het foute gen waarschijnlijk te repareren is. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn erg hoopgevend.
Jo en Herwin: “Als je na zeven dagen over
de finish gaat en alle kinderen met hun ouders en familie ziet, weet je waarvoor je je
hebt ingezet. We kunnen dus niet nu stoppen.
We moeten doorgaan voor deze kinderen en
hun families.”
Alleen met uw donatie en onze deelname
aan Nederlands zwaarste en enige mountainbike-sponsortocht blijft het mogelijk om
onderzoek naar genezing voort te zetten
voor alle Duchenne-patiëntjes, zodat ook zij
een betere toekomst zullen hebben. Meer
info vindt u op: www.duchenneheroes.nl en
www.teamcharitybikers.nl. n
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geslaagde tentoonstellin
Het was gezellig druk in ‘t BrandPunt, vrijdagavond 25 maart. In de ontmoetingsruimte was
een vrolijk feest aan de gang met muziek en
zang en in de grote zaal werd de jaarlijkse tentoonstelling van Fotoclub Brandevoort geopend.
Achtentwintig fotografen hadden daar een
kleine tweehonderd foto’s opgehangen en de
ruimte zo tot een kleurig geheel omgebouwd.
Het was overigens alweer de zesde tentoonstelling die de Fotoclub in haar bestaan organi-
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seerde. Die avond, tegelijk met het feest, werd
de expositie, die het hele weekend zou duren,
geopend. En ook daar was een groot aantal
mensen op af gekomen: natuurlijk de fotografen
zelf, maar ook veel vrienden, kennissen en andere genodigden. Ook wethouder van Cultuur,
Jan van den Heuvel, was aanwezig, maar hij was
daar vooral om de opening te verrichten. Dat
deed hij door op uitnodiging van vicevoorzitter
Petrie Smulders twee boompjes te verplaatsen

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

en daarmee de toegang tot de tentoonstelling
vrij te maken. Niet alleen op die vrijdagavond
waren er veel bezoekers, ook op de zaterdag en
zondag daarna trok de tentoonstelling veel bezoekers, uit Brandevoort, maar ook van elders.
De reacties waren zonder uitzondering positief:
“Wat een fraaie ruimte, wat een afwisseling in
mooie foto’s.” De Fotoclub, en natuurlijk vooral
de leden van de tentoonstellingscommissie, die
menig uurtje hebben moeten opofferen om alles

ng fotoclub brandevoort
henk roosenboom
foto: willem van hoof
tijdig op zijn plek te krijgen, mogen tevreden zijn
met het resultaat en ook wel een beetje trots op
zichzelf, dat het toch maar weer gelukt is!
Wat is de mooiste foto?
Traditioneel verbinden de organisatoren ook
een publieksprijs aan de expositie. De bezoekers
wordt gevraagd op te schrijven welke foto hen
het meest aanspreekt. De foto die de meeste
stemmen haalt, wordt gepubliceerd in de Bran-

devoorter Courant en krijgt een ereplaats in
wijkcentrum ‘t BrandPunt.Vorig jaar was het Nicole Loeve die de publieksprijs mocht ontvangen voor haar foto Gastvrijheid, een heel bijzondere foto, waarbij illusie en realiteit door elkaar
lopen. Dit jaar was het Willem van Hoof, met
de foto Wolkenweerspiegeling.Willem zegt er zelf
het volgende van: “De foto is genomen in het
voorjaar op de Strabrechtse Heide. Ik ga daar
vaak naar toe op momenten dat ik denk dat het

door de tijd van het jaar en de weersomstandigheden een spannende foto kan opleveren. Bij
deze foto werd ik verrast door de geweldige
kleuren. Ik ben toen verder gaan kijken en hoe
dichter ik bij het water kwam, hoe spannender
het werd. Ik kreeg gewoon het gevoel van: wauw,
dit is fantastisch! Zo zie je maar dat, als je vlak bij
zonsondergang bent, je heel mooie beelden kunt
krijgen. Leuk dat zoveel mensen deze foto mooi
vinden.” En zo is het Willem! n
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polaris cmv team brandevoort kampioen
Tijdens het afsluitende toernooi van Cool
Moves Volleybal (zes tot elf jaar) in rayon
Eindhoven hebben de verschillende Polarisjeugdteams weer mooie successen behaald.
In Budel werd Polaris 18 (!) met hierin Fieke
Vlamings, Lieke Zuidervaart, Jippe Jongman en
Sander de Boer overtuigend rayonkampioen.
Dit team, bestaande uit de jongste volleyballertjes uit Brandevoort, was het sterkst in
niveau 1, een volleybalvorm die nog bestaat
uit vangen en gooien. Volgens de jonge vol-

leyballertjes zijn ze kampioen geworden, omdat ze zo goed samen speelden, en omdat ze
heel vaak slimme balletjes in de hoek gooiden.
Een fantastische prestatie van deze zesjarigen.
Sander maakt daarnaast soms ook nog schijnbewegingen waar de tegenstander dan intrapt.
Heel knap hoor. De volleyballertjes van zes
tot elf jaar trainen op donderdag tussen 17.00
en 19.30 uur in CMV De Veste onder leiding
van zes volleybaltrainers, waarbij de kinderen in kleine groepjes leren bewegen, duiken,

gooien, vangen, en uiteindelijk volleyballen.
Regionaal beschikt Polaris nog steeds over
één van de beste jeugdopleidingen; de jeugdafdeling is mede door de toename van het
aantal leden in Brandevoort gegroeid tot
bijna 200 kinderen, van wie ongeveer vijfenzestig jongens. Kinderen die nog zin hebben
om eens te ervaren of volleybal een goede en
leuke sport is, kunnen contact opnemen met
Willem de Vries, 53 65 50. Dan vinden we altijd nog wel een plaatsje. n

de zevende brandevoorter
fierljepkampioenschappen
Op zondag 3 juli worden weer de Brandevoorter fierljepkampioenschappen gehouden.
De organisatie van dit Brandevoorter festijn
is al weer volop bezig met de voorbereidingen
en wij zijn weer op zoek naar teams die deze
dag weer tot een spektakel maken en alle toeschouwers veel plezier zullen laten beleven.

Ook zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers.
Schrijf je op tijd in, want vol is vol en er kunnen maximaal vijftien teams deelnemen! Minimaal vier, maximaal zes personen per team.
Inschrijfgeld is e15,- inclusief een consumptie.
Via deze weg verzoeken wij de teams die

weer mee willen springen zich op te geven
bij fierljeppen@brandevoort.org, of zich
op de site aan te melden voor deze dag
(www.Fierljeppen.brandevoort.org).
Dus schrijf deze datum alvast in je agenda en
dan zien we jullie graag op deze geweldige dag. n
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500ste baby bij consultatiebureau brandevoort
Op dinsdag 15 maart 2011 ontving het consultatiebureau van De Zorgboog een belangrijke bezoeker. Isis Schuurman, geboren op
7 februari 2011, is de 500ste baby die voor
de eerste keer het consultatiebureau in de
nieuwbouwwijk Brandevoort bezocht. De
medewerkers van het consultatiebureau lie-

ten deze heugelijke mijlpaal niet ongemerkt
voorbij gaan. Baby Isis en haar familie stond
een feestelijke ontvangst te wachten.
Het consultatiebureau van De Zorgboog is
gevestigd in Gezondheidscentrum Brandevoort. Het consultatiebureau opende in juni
2008 zijn deuren voor baby’s/peuters en hun

gezinnen. In ruim tweeënhalf jaar hebben
bijna 500 gezinnen gebruik gemaakt van de
diensten van het bureau. En dit naar tevredenheid: uit een onderzoek onder cliënten
van het Gezondheidscentrum eind 2010 blijkt
dat cliënten het consultatiebureau waarderen
met een rapportcijfer 8,7. n

het corona-effect van de biezenlaan
e. v. hoek
werkgroep struisvogel in brandend zand
Wij willen reageren op het artikel Brandevoort
in opspraak van het comité 530kV onder de
grond. Uit bezorgdheid over de objectiviteit
van berichtgeving.
Er is nog geen causaal of oorzakelijk verband
tussen hoogspanningsmasten en leukemie
aangetoond. Als men aanneemt dat het magnetisch veld wel de boosdoener is, betekent
dit statistisch 0,2 tot 1 extra geval van kinderleukemie per jaar in Nederland. Onderzoek
naar dosis-effect relatie bij lage doses is complex en ongewis. Het is langdurig onderwerp
van studie. Omdat de wetenschap geen uitsluitsel op korte termijn kan geven, hanteren
overheden internationaal een ‘voorzorgsbeginsel’: we weten het niet en daarom stellen
we als voorzorg een grens en geven we er een
cijfer aan.
Mogelijk hebben we meer te duchten van het
binnenmilieu dan het buitenmilieu. De meeste
Nederlanders (ook Brandevoorters) bivakkeren 85% van de tijd binnen, op school op

kantoor of thuis. Binnenshuis is radongas de
belangrijkste bron van blootstelling aan ioniserende straling. Het RIVM doet daar uitgebreid onderzoek naar.
Even een frisse neus halen, doe je dus buiten,
ook hier in Brandevoort. Het is echter niet
helemaal fris, maar dat geldt voor heel Brabant. (Vracht)verkeer, landbouw, industrie en
consumenten veroorzaken luchtvervuiling. In
Nederland is het verkeer de grootste veroorzaker van fijnstof. De meest zuivere lucht bevindt zich in Noordoost Nederland.
Het door het comité genoemde corona-effect
is een bekend natuurkundig verschijnsel met
vele technische toepassingen (bijvoorbeeld
CPU koeling, zuivering van lucht in aircosystemen). Het wordt ook gezien bij hoogspanningsmasten waarbij het stofdeeltjes laadt.
Het comité haalt experimentele onderzoeken
aan met betrekking tot ionisatie van fijnstof.
Voorzichtigheid is geboden met het vertalen
naar de situatie in Brandevoort. Brandevoort
is geen laboratorium.

Wij tasten in het duister omtrent de motieven
van comité 530kV onder de grond. Gaat het
nu feitelijk om WOZ-waarde, corona-effect,
verkoopbaarheid, fijnstof of belastinggeld wat
niet goed gespendeerd wordt. We zijn het
spoor bijster. Wij geven het comité een goede
raad mee: overweeg uw publicaties zorgvuldig.
Stelt u zich voor dat het comité gedagvaard
wordt vanwege publicaties welke een negatief prijseffect hebben op onroerend goed in
Brandevoort als geheel en niet alleen de honderd strekkende meter van de Biezenlaan. Dat
wordt een ongezond dure grap.
Tot slot, het is in alle opzichten fraaier om de
hoogspanningsmasten uit de wijk te krijgen, en
mogelijk is er winst voor de volksgezondheid.
Probeer dat alstublieft nu eens op een positieve manier uit te dragen. Alle Brandevoorters
zullen u dankbaar zijn.
Reageren op het artikel kan via e-mailadres:
struisvogel@onsbrabantnet.nl n
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column
Ken je dat? Je komt de wijk binnenrijden en
dan is er die heerlijke spoorbak. Joehoe, even
gassen door de flauwe bocht in die kuil. Voor
het speeltuingevoel aan het einde van de
werkdag. Helaas, dat gevoel is van korte duur
door die hinderlijke rotonde, maar verder op
de Dreef kun je ook nog even sjezen.
Toch, er komt een moment dat er afgeslagen
moet worden, de wijk in. Ook dan houden we
de vaart erin en waarom ook niet. Wat nou,
dertig kilometerzone? Hoezo spelende kinderen en smalle straten? Als we een tegenligger
tegenkomen, duwen we gewoon lekker door
met die dure leasebak van de baas. Beetje
sportief rijden noemen we dat. Is er iemand
zijn auto aan het parkeren? Gewoon op het
allerlaatste moment remmen, zodat er zo min
mogelijk manoeuvreerruimte overblijft. Moet
die zondagsrijder maar opschieten.
En iedereen maar klagen dat er veel te hard
wordt gereden hier in de wijk. Beetje zelfreflectie kan geen kwaad. Zeker als we die puinhoop bij de scholen ’s ochtends weer eens
hebben aanschouwd bij je scheef geparkeerde
auto naast die hinderlijke houten paaltjes. En
ja, die schoolkindertjes storten zich soms als
lemmingen in het verkeer. Goed voor hun
zelfvertrouwen? Of willen we de baas niet
teleurstellen door twee minuten later op het
werk te komen. Slecht voor je carrière.
Het zou ook kunnen helpen als er eens flink
gehandhaafd wordt, maar dan wel op een manier die werkt. Dus geen mobiele flitser bij
het infobord, maar onze wijkagent met bonnenboekje in de hand zichtbaar in de wijk.
Elke dag weer, totdat wij wijkbewoners een
prijs ontvangen voor de meest sociale rijders
van Helmond, of nog beter van Nederland, in
plaats van ons te kandideren voor Wegmisbruikers. Steek de hand nu eens in eigen boezem
en ga deze wedstrijd met mij aan. Of gaan we
straks als er een eerste verkeersdode is gevallen massaal de straat op met teddyberen en
waxinelichtjes? n
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antoine kop,

sinds 2008 dirigent van gemengd koor vivace
ilse hommering

Antoine was acht jaar oud toen zijn moeder
hem vroeg of hij piano wilde leren spelen.
Daar had hij wel interesse in. De piano stond
al in huis, want zijn broer en zus hadden ook
les. Antoine kreeg les van Jan Vermulst (kerkmusicus en componist), die bij hem om de
hoek woonde. En zo is zijn liefde voor muziek
begonnen.
Antoine is geboren en getogen in Helmond.
Na de middelbare school is hij aan het werk
gegaan, waardoor hij wat meer van de wereld
gezien heeft. Na een aantal jaar zocht hij een
nieuwe uitdaging en besloot eens zanglessen
te gaan nemen. Dit ging uitstekend. Het ging
zelfs zo goed dat zijn zanglerares hem het advies gaf een toelatingtest voor het conservatorium te doen.
Na een jaar lessen in zang deed Antoine een
poging en werd meteen aangenomen. Van het
bedrijfsleven ging hij weer terug de schoolbanken in. Zang studeren op het conservatorium in Maastricht, waar hij afstudeerde in
opera.Tijdens en na de studie trad Antoine op
verschillende locaties op en maakte diverse
tournees met de Nationale Reisopera en de

Nederlandse Opera. De inkomsten uit deze
uitvoeringen waren onregelmatig en Antoine
merkte dat het toch wel fijn zou zijn als hij
enige vastigheid van inkomsten zou hebben. Hij begon met het begeleiden van het
Helmonds Dameskoor. Hij ontwikkelde een
nieuwe interesse in koorzang en nam deel aan
een cursus koordirectie. Antoine wilde zich
blijven ontwikkelen en volgde vijf jaar lang diverse cursussen, zoals die van orkestdirectie
in Amsterdam bij Gerrit Fokkema. Na drie jaar
ontving hij zijn diploma. Hij begeleidde in die
tijd veel verschillende koren, van jongeren- en
mannenkoren tot kerkkoren.
Een hoogtepunt uit zijn carrière is toch wel
zijn ervaring in Minsk. Daar mocht hij als dirigent optreden met het Nationaal Kamerorkest. Daarnaast heeft hij zelf enige aria’s solo
gezongen.
Momenteel geeft Antoine lessen zangpedagogie aan de muziekschool in Oss. Hij geeft
cursussen aan de volksuniversiteit en af en toe
geeft hij nog pianoles. Hij is een bezige man,
want hij dirigeert ook bij meerdere koren. Vivace, het gemengde koor uit Helmond, is een

koor naar zijn hart. Het koor zingt interessante muziek en treedt op in combinatie met
diverse orkesten. Het koor is klassiek geïnteresseerd en bestaat uit zo’n vijfentwintig leden. Volgend jaar staat een mooi optreden op
de planning, waar nog mensen voor gezocht
worden. Het welbekende A Mass for Peace van
Jenkins waarin twee godsdiensten samenkomen, zal ten gehore gebracht worden. Eerder,
op 29 mei, is er een gratis koffieconcert van
Vivace in ‘t BrandPunt.
Antoine woont inmiddels zeven jaar in Brandevoort.Tijdens zijn bezoek aan een optreden
van het Helmonds Symfonieorkest in ‘t BrandPunt, bedacht hij dat dit een leuke locatie zou
zijn voor het optreden van Vivace. Het koffieconcert brengt drie originele soorten muziek
ten gehore. Liederen van van Brahms, Dvorak
en Mozart worden a capella gezongen, met
pianobegeleiding of met klarinetbegeleiding.
U bent van harte uitgenodigd te komen luisteren en beleven. De BC dankt Antoine voor
het interview en wenst hem veel succes in zijn
verdere carrière.
Meer informatie: www.vivacehelmond.nl. n
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toch bundeling van hoogspanningsleidingen
Op 22 maart presenteerden de gemeente
Helmond en uitvoerder TenneT hun akkoord
over de aanleg van de hoogspanningsleidingen
in Brandevoort: wethouder Stienen en directeur Voorhorst van TenneT gaven elkaar de
hand voor dit moeizaam bereikte akkoord. De
komende twee jaar, maar zeker vóór Kerstmis
2012, zouden de hoogspanningsleidingen - in
een cluster gebonden onder de hoogste masten - klaar moeten zijn. Door de leidingen zo
te bundelen, zouden zij binnen de berekende
gevaarlijke marges blijven. De magnetische
velden zouden dan maximaal vijfenveertig meter vanuit het hart van de bundeling de 0,4
microtesla-straling hebben. Het gaat om een
zogenaamde Duo ton-verbinding ter hoogte
van de Brandevoorter wijkdelen Brand, De
Veste en Stepekolk, de toekomstige wijkdelen Hazenwinkel en Liverdonk én een stukje
Geldrop-Mierlo. De 150kV-lijn komt hier in
de hoogspanningsmasten van de 380kV-lijn
te hangen. De lijnen worden volgens een zogenaamde ton-configuratie opgehangen, wat
onder meer betekent dat de lijnen van de
380kV-lijn dichter bij elkaar hangen. Hierdoor
beïnvloeden de verbindingen elkaar, waardoor
de magneetveldzone verkleind wordt. Deze
oplossing met ton-configuratie zorgt voor
een kleinere magneetveldzone dan de huidige
380kV-lijn en de combinatielijn. De huidige
150kV-masten bij Brandevoort zullen verdwijnen. Deze oplossing voldoet aan het landelijk
voorzorgsadvies voor Hoogspanningslijnen*
en aan de regels uit de bestemmingsplannen
Brandevoort I en II en Houtse Akker. Brandevoort II is het nog te ontwikkelen deel van
Brandevoort, waar nu nog maar een beperkt
aantal woningen staat, allemaal buiten de magneetveldzone (Liverdonk, Hazenwinkel, De
Marke, Kranenbroek en het westelijk deel van
De Veste en van Stepekolk). Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
heeft de berekeningen voor de Duo ton-lijn
beoordeeld. Het RIVM heeft aangegeven dat
hun rekenmethode van de magneetveldzone
van het ontwerp van de Duo ton-verbinding
is gedaan volgens de geldende handreiking van
het RIVM.
Citaat uit de raadsinformatiebrief van de gemeente ook aan de wijkbewoners gericht:
“ … Geen gevoelige woningen in magneetveldzone
In overleg met TenneT en adviesbureau Petersburg
is gebleken dat het efficiënt is om gelijktijdig met
de werkzaamheden in Brandevoort II te starten
met de aanpassing van de hoogspanningslijnen
voor het plangebied Houtse Akker. Er is sprake
van ‘werk met werk maken’. De technische aanpassingen aan de hoogspanningslijnen bij Brandevoort II én bij Houtse Akker, zullen een bijkomend
positief effect hebben. Dit effect zal dusdanig
positief zijn, dat alle nieuwbouwwoningen in Brandevoort I buiten de berekende magneetveldzone
komen te liggen, hoewel dit planologisch gezien
niet noodzakelijk is. De gemeente komt met de

aanpassingen aan de hoogspanningslijnen in
Brandevoort II en Houtse Akker haar belofte na:
bij nieuwe bestemmingsplannen worden de hoogspanningslijnen aangepast volgens de geldende
richtlijnen.
Aanleg en planning
Er is nu een realisatie-overeenkomst tussen de
gemeente Helmond en TenneT. Deze overeenkomst voldoet aan de randvoorwaarden op het
gebied van gezondheid, planologie, beeldkwaliteit
en financiën die het college van B&W en TenneT
in het belang van Helmond en de leveringszekerheid van energie hebben gesteld. TenneT streeft
er naar om de Duo ton-lijn eind 2012 gereed te
hebben. Onvoorziene omstandigheden kunnen er
echter voor zorgen dat de planning niet precies
gehaald wordt.
Scholen
Zodra de Duo ton-lijn gereed is, zal de leegstaande 2e semi-permanente school buiten de
magneetveldzone liggen. De overige basisscholen
in Brandevoort liggen reeds buiten de magneetveldzone.
Kosten
In de overeenkomst met TenneT is vastgelegd dat
de financiële bijdrage van de gemeente Helmond
maximaal e6.000.000,- is. Daarnaast draagt de
gemeente maximaal e1.000.000,- bij aan eventuele onvoorziene kosten. In de grondexploitatie
van Brandevoort is dit totale bedrag reeds verdisconteerd. De financiering van de reconstructie van
de Hoogspanningslijnen in Brandevoort is verantwoord in de jaarrekening 2009… “
Met de bovenbeschreven constatering van het
RIVM dat deze oplossing ruimschoots voldoet
aan de normen, stelde wethouder Stienen dat
hij voldaan had aan zijn toezeggingen enkele
jaren geleden aan de wijk en aan de gemeenteraad. Het ging immers om drie randvoorwaarden: binnen de microTesla-waarden blijven, onder het budget van e17 miljoen blijven
(de uitvoering kost nu e6 miljoen, met een
marge van e1 miljoen maximaal) en binnen
het bestemmingsplan van de wijk passen.
Dit betekent dat de komende tijd de uitwerking van de werkzaamheden kan beginnen.
De vergunningen voor de verandering van
de masten kan de gemeente gaan aanvragen
en de opstart of het in gebruik nemen van de
noodschool na de kerstvakantie van 2012 is
zeker, volgens wethouder Stienen. Uiteraard is
deze verwachting nog afhankelijk van de toekenning van de vergunningen in dit traject.
In antwoord op vragen van de regionale pers
van het Eindhovens Dagblad en twee redacteuren van de Courant, legde TenneT uit dat
de oplossing een unieke manier van werken
inhoudt voor onze wijk. Bovendien gaven
TenneT en de gemeente aan dat de geboden
oplossing met zekerheid binnen de goedgekeurde normen blijft die het ministerie van

Economische Zaken nu heeft vastgesteld.
Deze berekeningen zijn gedaan in een experimentele opstelling, waarin een maximale
belasting van de leidingen is gesimuleerd, veronderstellen wij. Wethouder Stienen heeft er
alle vertrouwen in dat de vergunningen, die de
gemeente nog moet aanvragen, zeker afgegeven zullen worden. De brief van het RIVM verleent immers alle zekerheid die nodig is. Deze
brieven en alle berekeningen voor de gevolgen voor de leidingen zijn in te zien op de site
van de gemeente Helmond: www.helmond.nl/
hoogspanningslijnen.
Zowel directeur Voorhorst als wethouder
Stienen, feliciteerden elkaar met het bereiken
van deze oplossing. Zij hebben er veel vertrouwen in dat de bewoners van Brandevoort
deze gang van zaken zullen kunnen waarderen.
Onder het toeziend oog van wethouder Stienen, tekenden ten slotte burgemeester Jacobs
en directeur Voorhorst de realisatieovereenkomst.
Aldus opgetekend door redactieleden van de
BC op de voorlichtingsbijeenkomst van 22
maart.
Aanvulling op de berichtgeving van hoogspanning en fijnstofproblematiek in onze wijk
Fijnstof in Brandevoort
De gemeente heeft navraag gedaan met betrekking tot de uitspraken over de fijnstofproblematiek in onze vorige BC. Zij hebben
ons hierover een andere mening toegestuurd.
Voor de evenwichtige meningsvorming in
deze zaak plaatsen wij deze mening.
“Voor zover nu bekend beïnvloeden bovengrondse
hoogspanningslijnen de schadelijke effecten van
fijnstof niet. Hoogspanningslijnen kunnen fijnstof
soms wel elektrisch opladen, maar dat is te weinig
om het meer dan normaal aan longen, luchtwegen en de huid te laten ‘plakken’. Dit concludeert
het RIVM uit een literatuuronderzoek in opdracht
van het ministerie van VROM.”
En verdere toelichting daarop
“Het mechanisme kent vier stappen. De eerste
drie stappen - het ontstaan van elektrische ontladingen bij hoogspanningslijnen, opladen van fijnstof en verspreiden van het extra geladen fijnstof
door de wind - zijn met metingen aangetoond. De
vierde, beslissende stap - extra neerslag van fijnstof in longen luchtwegen of op de huid - is niet
aannemelijk gemaakt.”
“Uit dit laatste citaat maken wij op dat er aan bepaalde voorwaarden om tot gezondheidseffecten
te kunnen komen wel wordt voldaan, behalve aan
de laatste, maar beslissende stap. Wellicht heeft
de auteur van dat artikel in het BC een nogal vrije
maar onvolledige interpretatie gemaakt van het
RIVM-onderzoek uit 2007.”
Rapport: Hoogspanningslijnen en fijn stof. Een literatuuronderzoek; (Kelfkens, Pruppers 2007) n
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afsluiting a270 voor verkeersproeven
met coöperatief rijden

marc dekkers
foto: marc dekkers

Op 10 april staat een lange rij auto’s stil op de
A270. Het is zondag dus een drukke ochtendspits kan het niet zijn. Een ongeluk is er gelukkig ook niet gebeurd. TNO heeft een deel van
de A270 tussen 9.00 en 18.00 uur afgesloten
voor verkeer vanuit Helmond naar Eindhoven.
De auto’s nemen deel aan verkeersproeven
van TNO, waarbij wordt getest met voertuigen die zijn uitgerust met slimme technologie
voor coöperatief rijden. Doel hiervan is een
betere verkeersdoorstroming en veiligheid,
minder milieubelasting en meer comfort in het
verkeer.
Slim benutten, minder files
De verkeersproeven zijn een vervolg op de
succesvolle praktijktesten op de A270 in maart
2010. In samenwerking met de provincie, Rijkswaterstaat, hulpdiensten en gemeenten in
Zuidoost-Brabant, test TNO op de snelweg innovatieve technologie voor coöperatief rijden.
Hiervoor zijn in de afgelopen maanden vijftig
camera’s en zogeheten Road Side Units langs
de A270 geplaatst. De camera’s en communicatiesystemen langs de weg verwerken de positie, snelheid en acceleratie van met apparatuur uitgeruste testvoertuigen. De voertuigen
kunnen zowel onderling als met de systemen
langs de weg communiceren. Met coöperatief
rijden technologie kan de wegcapaciteit beter
worden benut, zodat files substantieel kunnen
verminderen.
Coöperatief rijden zelf zien
8 mei zal de A270 nogmaals voor een deel
worden afgesloten voor een verkeersproef.

De resultaten van de proeven worden gedemonstreerd tijdens het Cooperative Driving
Weekend, als onderdeel van de Automotive
week die plaatsvindt van 14 tot 22 mei.
Tijdens het Cooperative Driving Weekend op
14 en 15 mei laat een drietal unieke experimenten op de A270 bij Helmond de nieuwste
ontwikkelingen zien op het gebied van coöperatief rijden. Op zondag 15 mei is het publiek
van harte welkom de experimenten bij te wonen. Het gaat bij de experimenten vooral om
samenwerken en communicatie, tussen auto’s
onderling en tussen auto’s en de infrastructuur
aan de kant van de weg. Speciaal voor de experimenten is de A270 dat weekend afgesloten
voor verkeer en is het viaduct Beekstraat over
de A270 in Nuenen ingericht als publiekstribune. Vanaf het viaduct zijn de experimenten
goed te bekijken. Er zijn informatiestands over
coöperatief rijden, toelichtingen op de experimenten door gidsen en de mogelijkheid voor
kinderen en volwassenen de opgedane kennis
over coöperatief rijden te testen. Om het viaduct te bereiken en het publieksprogramma
bij te wonen, rijden er gratis Automotive Week
bussen vanaf de stations Helmond CS en Eindhoven CS. Gezien de verwachte belangstelling
dienen bezoekers zich vooraf aan te melden
voor het gratis publieksprogramma. Aanmelden kan vanaf 13 april op www.automotiveweek.nl.
Helmond Classic Car brengt 125
jaar automotive technologie in
beeld
Niet alleen de toekomst maar ook de geschie-

denis van automotive technologie krijgt aandacht tijdens de Automotive Week. ECMD/
NCAD organiseren samen met de Rotary
Helmond-regio op zondag 15 mei het evenement Helmond Classic Car. Op de High Tech
Automotive Campus wordt middels een tentoonstelling de ontwikkeling van de autotechnologie vanaf eind negentiende eeuw getoond.
Deze tentoonstelling, georganiseerd door het
Nederlands Centrum voor Autohistorische
Documentatie (NCAD), bestaat uit decenniatijdpleinen met classic cars waarlangs de
bezoeker een reis door de tijd maakt en de
ontwikkeling van de auto decennium na decennium kan volgen. Daarnaast zijn er tentoonstellingen over de geschiedenis van de elektrische
auto, over alternatieve aandrijvingen, zoals de
gasturbine en de wankelmotor en over alternatieve brandstoffen zoals waterstof en biobrandstoffen. In de binnenstad van Helmond,
die geheel wordt afgesloten voor het verkeer,
worden op verschillende plaatsen ‘landenpleinen’ opgebouwd, waar per autoland de in die
landen geproduceerde historische, klassieke èn
bijzondere voertuigen worden tentoongesteld.
Voor een gecombineerd bezoek is er een gratis busverbinding tussen de High Tech Automotive Campus en het centrum van Helmond.
Voor informatie over het Cooperative Driving
Weekend, aanmelding voor 15 mei en een totaaloverzicht van de activiteiten, kijk op www.
automotiveweek.nl. Meer informatie over de
verkeersproeven en de wedstrijd ‘Grand Cooperative Driving Challenge’ is te vinden op
a270demo.nl en spits project.com. n
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winkelkroniek brandevoort (deel 4)
wim dobma
foto: maarten van schaik
Als er in vroegere tijden een koning stierf, riep
de bevolking: ”De koning is dood, lang leve de
koning!”Als de oude koning uit de tijd was,
stond er al een nieuwe klaar, de opvolging was
al in kannen en kruiken.
In die trant moet men denken bij de bloemenzaak naast Albert Heijn, de bloemenzaak
Aubre is opgeheven, de nieuwe bloemist heeft
op 24 maart reeds zijn deuren geopend. De
bloemist is in dit geval een bloemiste, want het
betreft Marieke Verhees, afkomstig uit Eindhoven. De nieuwe zaak heet Bloemmarie, een
samentrekking van bloemen en Marieke. Mevrouw Verhees, pas 26 jaar, heeft al ruim twee
jaar een bloemenzaak aan de Geldropseweg
in Eindhoven. Ze heeft eigenlijk pedagogiek
gestudeerd in Tilburg, maar werkt al meer dan
tien jaar in de bloemen. Ze begon als winkelhulp op zaterdagmiddagen. Er bestaan specifieke opleidingen voor de bloemenbranche,
één daarvan is DFA (Dutch Flower Arrangement). Een stagiaire bij de nieuwe zaak volgt
deze opleiding. Een andere medewerkster in
de nieuwe zaak is Inge Relou, woonachtig in
Helmond.

Alhoewel de buurman, Albert Heijn, ook bloemen verkoopt, ziet Marieke Verhees dit niet
als concurrentie, want een bosje tulpen op tafel in het weekend is iets anders dan een vaste
plant, een fraai boeket voor een speciale gelegenheid of een mooi opgemaakt bloemstuk.
Als er iemand een jubileum viert, gaat trouwen of bijvoorbeeld vijfentwintig jaar getrouwd is, kom je niet aan met een minuscuul
bosje rozen of tulpen, maar met een mooi
bloemstuk of een weelderig boeket. Zo werkt
dat nu eenmaal.
De bakker die in Blok 7 komt, heeft de sleutel al gekregen en kan dus de zaak gaan inrichten. Eind mei zal definitief bekend zijn of
de slager ook in Blok 7 komt. De heer Voogt
van makelaarskantoor VP&A uit Oosterhout
vertelde in vergevorderd stadium te zijn met
de onderhandelingen over een dierenspeciaalzaak en een groenteman. Er wordt tevens nog
onderhandeld met een reisbureau en een zaak
in kinderkleding. En hoewel in de Statenlaan
een tandarts is gevestigd, zijn er tevens onderhandelingen gaande met een tweede tandarts.
Vroeger waren er veel ondernemers, of het

nu winkeliers betrof of mensen met een vrij
beroep - bijvoorbeeld een arts, een tandarts
of een fysiotherapeut - die een eigen pand
bezaten. De winkel of praktijkruimte was dan
aan de straat gevestigd, terwijl de woonruimte
achter of boven de bedrijfsruimte was gelegen. Dat was uiteraard veel goedkoper dan
het huren van een duur bedrijfspand. Meer
zorg, betere faciliteiten, exotische producten, het heeft allemaal z’n prijs. Wie naar de
prijsontwikkelingen van de laatste decennia
kijkt, valt het op dat industriële producten zoals tv’s, wasmachines of computers niet veel
duurder zijn geworden, in sommige gevallen
zelfs goedkoper. Dat komt dan doordat deze
producten in hoog tempo van de lopende
band rollen, vooral in een land zoals China
waar de loonkosten beduidend lager zijn dan
in West-Europa of Noord-Amerika. Vlees en
eieren komen uit de bio-industrie, wie meer
diervriendelijke producten wil kopen moet
dus daarvoor meer betalen. En zolang we leven hebben we producten nodig. Die kopen
we dan bij de plaatselijke middenstand in onze
eigen wijk: Brandevoort. n
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kindervakantieweek
yvon cremers
De tweeëntwintig leden van de werkgroep
KVW Brandevoort zijn verdeeld over verschillende commissies. Zo hebben we een
commissie creatief, sport & spel, uitjes & midzomeravond, rode draad, catering & sponsoring enzovoort. De afgelopen maanden is iedere commissie druk in de weer geweest met
het maken van diverse programma’s voor alle
deelnemers. Iedere commissie krijgt meteen
na de inschrijving een budget per kind waarvan ze alle activiteiten moeten bekostigen. Dit
budget is opgebouwd uit het inschrijfgeld en
sponsorgeld. Op dit moment worden er nog
steeds sponsors benaderd om het hele programma te kunnen draaien wat we voor ogen
hebben. Ideeën zijn er genoeg, maar het is nog
even afwachten of we dus alles kunnen uitvoeren zoals we willen. Een ding staat vast: het
wordt weer een gezellige afwisselende week,

maar we verklappen nog niks. Het aantal vrijwilligers blijft stijgen (meer dan 500), maar is
nog niet genoeg. Gelukkig hebben veel ouders
tijdens de inschrijving aangegeven als vrijwilliger wel een steentje te willen bijdragen. Je
kunt wachten tot wij je bellen of mailen, maar
je mag ons ook voor zijn, graag zelfs! Scheelt
ons een hoop telefoontjes en/of e-mailtjes.
Dus download het inschrijfformulier van onze
site www.kvwbrandevoort.nl en mail het naar
info@kvwbrandevoort.nl. Ook horen we
graag van ouders/vrijwilligers die zich voor
één of meer dagen hebben opgegeven of ze
flexibel zijn en kunnen wisselen van dag. Het
indelen is een enorme puzzel. Hoe meer mogelijkheden we hebben, hoe makkelijker de
puzzel in elkaar past!
Begin april hebben we de eerste (van drie) informatieavonden gehad voor de jeugdvrijwil-

ligers. Erg leuk om te zien dat bijna alle aanwezige jongens en meiden uit Brandevoort
komen! En bovendien zelf hebben meegedaan
aan de Kindervakantieweek. Zij komen ons de
hele week helpen (al dan niet als stagiaire)!
Om alvast te noteren: de informatieavond
voor alle vrijwilligers die als groepsleiding komen helpen, wordt gehouden op woensdag 29
juni in ’t BrandPunt. Het exacte tijdstip waarop je wordt verwacht krijg je via een persoonlijke uitnodiging.
Wij puzzelen de komende maand weer verder aan ons programma, indeling van groepen
en vrijwilligers en het vergaren van sponsorgeld, maar we zijn ervan overtuigd dat het ons
samen met jullie hulp weer gaat lukken om
een mooie week neer te zetten! Tot volgende
maand! n

het woord is aan
de reporters van de vendelier

groep 8b
Hier weer een berichtje vanuit groep 8B.
De afgelopen maand zijn we heel druk bezig in
de klas met het thema Tweede Wereldoorlog.
Een boeiend thema waarin we werken met
een stripboek. Erg leuk om eens een keer zo’n
lesboek te gebruiken! Bij het stripboek hoort
ook een werkboekje met allemaal opdrachten. We kijken ook naar de serie 13 in de oorlog en dat is ook heel interessant.Ter afsluiting
gaan we aan het eind van het project ook nog
een bezoek brengen aan Kamp Vught.
Tussen al deze lessen door hebben we in de
week van 11 april mee gedaan aan Brandevoort in Beweging. Onze hele school deed
mee en er was geregeld dat elke groep naar
voetbalvereniging Brandevoort mocht. Je ging
daar dan een uur naar toe en je kreeg een
soort voetbalclinic. We werden in groepjes
verdeeld. Een grote groep ging een partijtje
voetballen en kleinere groepjes deden een circuit met allerlei voetbaldingen. En dan wisselden we steeds zodat iedereen alles een keer
gedaan had aan het eind. Er waren een aantal
trainers gekomen om ons die clinic te geven
en dat vonden wij wel heel tof.
We hebben ook mee gedaan aan de Klasselunch. We hebben het gehad over gezonde
voeding en over het bedenken van een nieuw,
gezond lunchproduct. Er was een DVD over

hoe dat dan in zijn werk gaat en vervolgens
mochten we zelf aan de slag: in kleine groepjes een nieuw lunchproduct bedenken en daar
dan een poster voor maken. Je moest ook nadenken over een keurmerk voor het product
en je moest bedenken hoeveel het mocht kosten. Er kwamen leuke ideeën uit maar of ze
allemaal echt te maken zijn blijft een beetje de
vraag. De posters konden we inleveren bij de

AH in Brandevoort en daarvoor kregen we
dan de Klasselunch aangeboden met allemaal
lekkere dingen!
Wil je meer lezen en zien over onze groep
8? Neem dan eens een kijkje op onze website: www.devendelier.nl en dan de pagina van
groep 8B op locatie Stepekolk. Tot een volgende keer! n
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de aansteker

de redactie
foto: ugur ozdemir
bezig een commissie te vormen binnen de Stichting Brandevoort in Actie en de activiteiten verder uit te breiden.
Er is veel belangstelling in Brandevoort en omgeving:“Mensen zeggen tegen me dat ze het een
heel goed initiatief vinden. Het overgrote deel
van de leden komt regelmatig terug en vaak nemen ze dan weer nieuwe gasten mee. Genoeg
redenen om door te gaan, lijkt me.”

Brandevoort bestaat tien jaar en kent inmiddels
een bruisend sociaal leven.Verschillende groepen en
clubs hebben een vaste plaats in de gemeenschap
verworven. Er is natuurlijk altijd iemand die het vuurtje heeft aangewakkerd of aangestoken. Kortom: de
‘aansteker’. In deze rubriek zetten we die pionier in
het zonnetje.
Single Café Brandevoort wegens
succes verlengd
“Het Single Café verwelkomt deze maand alweer het honderdste lid,” vertelt initiatiefnemer
Rebekka Kuijten vol trots. “Daarvoor heb ik het
ook gedaan! Er wordt zoveel georganiseerd in
de wijk, maar als alleenstaande voelde ik me niet
altijd op mijn plek. Ik had het idee dat ik niet de
enige was, dat er meer mensen zijn die het leuk
zouden vinden om anderen te ontmoeten en
samen iets te ondernemen. En dat blijkt te kloppen, want we hebben inmiddels ons honderdste
lid mogen begroeten.”
De eerste keer
Al maanden liep Rebekka met het idee rond
toen ze eind 2009 collega-vrijwilliger Len tegen
het lijf liep in ’t BrandPunt en het ter sprake
bracht. Die bood aan om mee te helpen en legde
een datum vast bij het wijkhuis.
Uit de gemeentelijke brochures wisten ze dat

er meer dan zeshonderd mensen alleen woonden, met of zonder kinderen. Ze spraken over
de aanpak, hoe deze mensen te bereiken, wat te
doen. Uiteraard mikten ze op een grote belangstelling maar toen D-day naderde vonden ze het
toch behoorlijk spannend. Rebekka: ”We hadden beelden van hordes mensen voor de deur,
maar kregen ook nachtmerries van een heel
leeg BrandPunt.”
Toen was het dan zover: op zondag 28 februari
2010 stipt 14.00 uur, kwam de eerste binnen en
het duurde niet lang voor de groep groter werd.
“Er ontstonden leuke gesprekken, de sfeer was
goed, het werd echt gezellig, en behoorlijk druk
voor een eerste keer.” Len en Rebekka konden
weer rustig ademhalen. De eerste gezellige middag was een feit en er werd besloten om ieder
kwartaal een evenement op zondagmiddag te
houden.
Veel belangstelling
Er kwam een mailinglist en het verzoek ook
bijeenkomsten op vrijdagavond te houden. De
groep bestaat dan vooral uit vijfendertig- tot
vijfenvijftigjarigen, die ook nog wel eens samen
de kroeg induiken. In 2011 organiseren ze maar
liefst elf bijeenkomsten. Al dit werk wordt beloond met enthousiaste reacties en een groeiend aantal leden. Op dit moment is Rebekka

Ontmoeten of daten
Uit gesprekken met de bezoekers van het
Single Café blijkt dat iedereen vooraf twijfels
heeft.“Singles ervaren een drempel.” Volgens Rebekka is de schroom bij mannen nog groter dan
bij vrouwen. “Ik praat er vaak met mensen over.
Vrouwen komen eerder, hoewel die het ook eng
vinden. Maar mannen, en dan vooral de oudere
generatie, blijven weg. Ik ben er nog niet achter
wat ze precies tegenhoudt. Als iemand anders
het wel weet, laat het me dan weten, want ik
help dit graag de wereld uit.”
Volgens Rebekka valt die schroom vrijwel direct
weg als de mensen binnen zijn. “Het mooie is
dat mensen die wel komen zich al heel snel thuis
voelen. Ik probeer ook altijd iedereen persoonlijk welkom te heten en ze direct voor te stellen
aan anderen. En natuurlijk dragen de leden zelf
ook flink bij aan de open sfeer waar iedereen
het steeds over heeft. De nadruk ligt ook niet
op het daten, maar op ontmoeten.”
“Als ik voor mezelf spreek, vond ik het ook
belangrijk dat ik andere single vrouwen leerde
kennen. Ik merk nu ook wel dat het een kwestie
van tijd is, want het balletje gaat nu echt rollen.
Hoe meer erover gesproken wordt, hoe meer
mensen een kijkje komen nemen!”
Samen ondernemen
“Er zijn al veel activiteiten geweest, zowel in
’t BrandPunt als daarbuiten. Een tapasworkshop
voor volwassenen, de kinderen hebben pizza gemaakt en een speurtocht gedaan. Begin dit jaar
kwamen er ruim veertig gasten voor de wijnproeverij. Het initiatief voor een activiteit kan bij
iedereen liggen. “Sta je op de mailinglist, dan kun
je ook zelf een oproep doen. Er is bijvoorbeeld
al een groep naar een concert geweest, samen
naar de film Gooische vrouwen, en iemand heeft
bedacht om samen naar de Brandevoorterdag
te gaan. Nu iedereen elkaar een beetje leert kennen, ontstaan er steeds meer initiatieven. Met dit
aantal leden wordt het wellicht ook mogelijk om
een aparte seniorengroep te maken. Hier wordt
ook al om gevraagd door de leden, dat neem ik
dus zeker mee als idee.”
En de eerste match? Ze lacht: “Die vraag krijg
ik vaak. Een stel heeft elkaar inderdaad door
het Single Café leren kennen. Maar we hebben
vooral veel lol samen en meer sociale contacten
in onze eigen buurt. Daar doen we het voor en
wie weet wat er dan nog van komt.”
Wil je meer weten of je aanmelden voor de mailinglist? Kijk dan op www.brandevoortinactie.nl n
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Brandevoort bestaat al weer tal van jaren en veel
wijkbewoners hebben hier hun droomplek gevonden.Waarom juist Brandevoort, waarom deze woning en waarom deze straat? Medebewoners geven 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 meewerkten 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 uitziet? Bijvoorbeeld om zelf ideeën op te doen.
Wij zijn voortdurend op zoek naar wijkbewoners voor deze rubriek! Meld u aan via
www.brandevoortercourant.nl.
Deze maand: poedersvoort 24
Deze maand zijn we te gast bij de familie Jacobs aan de Poedersvoort 24, een mooi vrijstaand huis en ook nog eens zelf gebouwd
door de bewoners. Een knappe prestatie.
Het gezin bestaat uit Marcel Jacobs (40 jaar),
Lianne van den Berkmortel (36 jaar), twee
kinderen Ruben (5 jaar) en Lars (3 jaar), een
chocoladebruine labrador (Floor), twee konijnen (Nijn en Snuf) en maar liefst veertien
vissen.
Marcel is Financieel Directeur bij PinkRoccade Local Government in Eindhoven, een
IT-bedrijf dat software bouwt voor lokale
overheden. Lianne was tot 1 februari 2011
werkzaam als Financieel Manager. Ze is nu op
zoek naar een nieuwe parttime uitdaging. Een
nieuwe wending, aangezien haar functie niet
meer parttime was in te vullen.
Marcel en Lianne gingen in 1997 samenwonen
in een flat in Helmond. Van daaruit begon hun
zoektocht naar bouwgrond in de omgeving
van Helmond en/of Asten (waar hun roots
liggen). Ze hebben zich destijds ingeschreven
voor een vrije bouwkavel in Brandevoort en
in Asten. “In 1999 waren we op een woonbeurs in Eindhoven, waar Brandevoort gepresenteerd werd. We waren direct enthousiast,
aangezien de bouwstijl ons erg aansprak. Eind
2000 kochten we deze kavel. Eerst hebben we
een ontwerp bedacht samen met de architect.

een kijkje thuis in

brandevoort
patricia teuns
foto: michel asselman

Om ideeën op te doen zijn we onder andere
naar Heusden en Amsterdam gegaan.”
Begin 2001 zijn ze begonnen met de bouw in
eigen beheer, zonder aannemer. Lianne’s vader
nam de bouw op zich en zij hebben geassisteerd. Ieder weekend en alle vakanties zijn
besteed aan de bouw van dit huis. Elke steen
is letterlijk door hun handen gegaan! Een jaar
en één maand later was dit huis klaar. “Het
was een pittig jaar. Naast onze drukke banen
in de accountancy, beiden studerend voor accountant, ging elk uur op aan het bouwen van
ons huis. Het is het dubbel en dwars waard
geweest, we zijn dan ook heel trots op het
resultaat.”
Het huis heeft op de begane grond vier kamers (speelkamer, huiskamer, serre en keuken), op de eerste verdieping zijn er drie
slaapkamers en een badkamer en op de zolder nog eens twee grote slaapkamers. En niet
te vergeten; het huis grenst aan een gezellige
tuin. Vooral in de zomer vinden de kinderen
het super om in de tuin te spelen. De ouders
tuinieren graag en barbecueën met vrienden
is hun tweede hobby.
Ruben zit op De Vendelier in groep 1/2F, Lars
zit op de peuterspeelzaal Jip & Janneke. Beide
jongens hebben het er naar hun zin. De school
en kinderopvang zijn maar drie minuutjes lopen, zonder dat ze drukke straten hoeven
over te steken, kortom ideaal. Ze hebben zeker geen verhuisplannen, aangezien het gezin
het hier prima naar hun zin heeft. Uiteraard
zijn er ook paar kritische noten. Er wordt
hard gereden in de 30-km-zones, ook bij hun
in de straat. En de parkeerplaatsen zijn zo aangelegd dat je op de stoep niet goed langs de
auto kunt wandelen. Met kinderen word je
gedwongen om even over straat te gaan, wat

onhandig/gevaarlijk is. Het gezin is vooral positief over de wijk. “Er wonen hier veel mensen
in ongeveer dezelfde levensfase, vriendjes van
de kinderen wonen op loopafstand, er wordt
veel georganiseerd, de wijk ligt bij prima uitvalswegen en er is een treinstation. Dat is
vooral leuk voor de kinderen om naar de treinen te kijken en/of even mee te rijden naar
het centrum van Helmond/Eindhoven.Wij blijven hier nog wel even wonen.” n
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basketbal in
brandevoort
Is Brandevoort besmet geraakt met de basketbalkoorts? Het lijkt erop! Kan ook niet anders,
want door de gymlessen van Giel Swinkels, dé
JIBB combinatiefunctionaris voor Brandevoort,
heb je gewoon het juiste recept te pakken
voor succes.
Giel gaf in twee weken gymlessen aan alle
groepen van De Vendelier en de Openbare
Basisschool. In die gymlessen konden de kinderen kennismaken met basketbal. Ook deelde
hij onze folders uit, waarin de kinderen werden uitgenodigd om mee te doen met twee
open trainingen in de sportzaal aan de Biezenlaan in Brandevoort.
Tjonge, tjonge, we hebben het geweten. Op
de eerste training op 21 maart deden twintig kinderen mee. De tweede training op 28

maart bracht in totaal meer dan dertig kinderen op de been. Dit was veelbelovend en meer
dan we hadden verwacht. Op 4 maart was de
eerste officiële training van 17.00-18.00 uur
voor kinderen die lid wilden worden of al waren. Eenentwintig (!) kinderen deden mee met
zichtbaar plezier. We hopen dat nog veel meer
kinderen gaan sporten en dat ze bij ons komen
basketballen.
Ook geïnteresseerd? Kinderen vanaf groep 3
zijn van harte welkom.We trainen op maandag
van 17.00-18.00 uur in de sportzaal aan de Biezenlaan. Doe goed zittende sportkleding aan
en basketbalschoenen. Nog meer informatie?
Bel dan naar Erik van Eert (06 518 408 20)
of Roy Boermeester (06 226 073 66). Of mail
naar basketballbrandevoort@gmail.com. n

brandjes
KBO-ST.LUCIA - Op 12 mei komt Geert
van der Linden voorlichting geven over: VEILIGHEID IN EN OM HET HUIS. De
avond begint om 19.00 uur in D’n Huijsakker.
Aanmelden kan tot 9 mei bij R. van Vegchel,
telefoon: 52 59 89. U bent van harte welkom.
De LEVgroep is gestart met project VIA
(Vrijwilligers in het Algemeen Maatschappelijk Werk) om hulp te bieden
aan mensen met uiteenlopende problemen
als schulden, relationele en/of emotionele
problemen. Hiervoor worden vrijwilligers gezocht die worden ingezet om cliënten te ondersteunen bij alledaagse zaken, waarbij sociaal contact en persoonlijke aandacht centraal
staan. Meer info: Dennis Elliott 59 89 89 of
via d.elliott@levgroep.nl.
LEVgroep, de regionale organisatie op het
gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening, organiseert op 12 mei een informatieavond in ’t BrandPunt (19.30-22.00
uur). Een aantal topics zijn: maatschappelijk
werk, schoolmaatschappelijk werk, bureau sociaal raadslieden, het echtscheidingsspreekuur,
huiselijk geweld en de gezinscoach. Kijk voor
meer informatie op www.LEVgroep.nl.
In het voorjaar van 2012 wil gemengd
koor Vivace met symfonieorkest Helmond-Venray een bijzonder project uitvoeren: The Armed Man, a Mass for Peace
van Karl Jenkins. Wij zoek hiervoor enthousiaste zangers en zangeressen. Meer info op
www.vivacehelmond.nl.
SWOH is op zoek naar 2 vrijwilligers
die helpen met de administratie van ouderen die dit niet zelfstandig kunnen. De dienst
is voornamelijk bedoeld voor mensen die

niet in staat zijn om een professional in te
schakelen. Naast het bieden van praktische
hulp is het signaleren van knelpunten in de
leefomstandigheden van de cliënt een ander
belangrijk doel. Voorafgaand aan de bezoeken wordt scholing aangeboden. Meer info:
SWOH, Ineke ten Hagen (54 11 81) of
i.tenhagen@swohelmond.nl.
Epilepsie kan iedereen op elke leeftijd overkomen. Voor onderzoek en voorlichting is
de collecte zeer belangrijk. Wil je ons helpen in de week van 23 t/m 28 mei, al is het
maar 1 dag, neem dan contact met mij op via
jeannette@onsmail.nl.
Drummer gezocht - Wij, een groep van
5 jongens, zijn sinds kort een band begonnen.
We zoeken nog een drummer. De muziekstijl die we spelen is o.a. (soft)-rock, maar
we schrijven ook zelf muziek in verschillende muziekstijlen. Ben je tussen de 13 en
18 jaar oud en heb je interesse? Neem dan
contact met ons op. Telefoon 06 - 229
548 06 (Justin), of stuur een e-mail naar
sleegersluc@hotmail.com (Luc). We
hebben nog geen vaste repetitie-avond, dit zal
later in overleg nog gekozen worden.
Verloren c.q. verdwenen op de fietscrossbaan in Brandevoort. Een zwarte Eastpack rugzak met daarin een zilvergrijze
bmx-helm en scheenbeschermers. Gelieve
terug te brengen bij Lars Robben, telefoon: 06
302 548 27.
Speciaal voor mantelzorgers organiseert
Steunpunt Mantelzorg een rondleiding
in het museum Stichting Industrieel Erfgoed
Helmond met aansluitend een lunch op 23
juni van 10.00 tot 13.00 uur, Kanaaldijk NW

29 (hoek Eikendreef), 5707 LA Helmond. Aan
deze rondleiding en lunch zijn geen kosten verbonden. Aanmeldingen worden verwerkt op
volgorde van binnenkomst. Wilt u deelnemen:
bel naar Steunpunt Mantelzorg: 55 45 86.
Gezocht wegens uitbreiding: een vriendelijk
uitziende, nette praktijkruimte/kantoorruimte voor het begeleiden van leerlingen met leerproblemen. Ongeveer 30 m2,
werkdagen in overleg.Voor vragen neem contact op met Susanne Notenboom-Kuijken van
Land van Oz, praktijk voor remedial teaching
33 26 83 of info@landvanoz.nl.
Wie is er handig met de naaimachine
en wil het ons leren? Tijd, plaats en eventuele vergoeding in overleg. Reacties graag naar
jvermeulen@onsbrabantnet.nl of telefonisch: 66 77 08.
Tijdens de fietstocht van de OBS Brandevoort
ben ik een gouden schakelarmbandje
verloren met 2 namen. Als je deze gevonden
hebt graag een bericht. M. Tiebosch e-mail:
tiebosch5@zonnet.nl.
Heb jij net als ik een motor, met mooi weer
zin in een ritje en vind je rijden met anderen
leuker dan alleen? Geef je dan op via mailadres
mcbrandevoort@gmail.com.
Heeft u Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of bent u partner, familielid, vriend
of gewoon belangstellende? Dan bent u van
harte welkom in Café Brein Helmond op 9
mei voor een bijeenkomst in lunchroom
De Keyser,Torenstraat 17, van 19.30 tot 21.30
uur. Het onderwerp van de bijeenkomst is:
NAH in het gezin. Meer info: lunchroom
De Keyser 59 06 09.
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gezondheidscentrum
verstandig zonnen

victor kaiser
Geniet van de zon, maar zorg dat u niet verbrandt. Denk daarom op tijd aan zonbescherming en help anderen eraan te denken. Voor
kinderen is zonbescherming extra belangrijk.
Als hun huid verbrandt, is de kans groter dat
er beschadigde cellen achterblijven die zich
blijven delen - met alle gevolgen van dien.
Dit jaar krijgen zo’n veertigduizend Nederlanders de diagnose huidkanker. In de meeste
gevallen heeft dit te maken met de hoeveelheid UV-straling uit onder meer zonnestraling.
Hier tien zonnetips van deskundigen.
Tien zonnetips
1. Geniet van de zon, maar zorg dat u niet
verbrandt.
2. Draag in de volle zon een zonnehoed/pet,
beschermende kleding en een goede UVwerende zonnebril met CE-markering.
3. Smeer onbeschermde huid in met een
anti-zonnebrandmiddel (met UVA- en
UVB-bescherming). Doe dit royaal en herhaal het insmeren elke twee uur, of vaker
bij sterke transpiratie en direct na het
zwemmen en afdrogen.
4. Ga niet zonnebaden tussen 12.00 en 15.00
uur; zoek dan de schaduw op. Ga gemiddeld niet langer dan drie uur per dag in de
zon.
5. Laat de huid geleidelijk wennen aan de zon.
Houd rekening met uw huidtype.
Jongeren, kinderen, baby’s:
6. Pas extra op met zonnen als je jonger bent
dan achttien jaar, omdat de huid dan nog in
ontwikkeling is. Houd baby’s en kinderen
tot één jaar uit de zon.

Zonnebanken en zonnestudio’s:
7.	Maak geen verschil tussen straling van de
zon buiten en die van de zonnebank. De
huid reageert daar hetzelfde op. Op de zonnebank krijgt u ongeveer evenveel zon als in
de zomer aan de Middellandse Zee.
8. Volg in een zonnestudio het advies en de
aanwijzingen van de medewerkers op. Gebruik van zonnebanken is alleen toegestaan
door personen van achttienjaar of ouder,
met huidtype 2 of hoger. Draag op de zonnebank altijd een goedgekeurde beschermingsbril.
Medische aspecten:
9. Ga uit de zon als uw huid vreemd reageert
met uitslag, jeuk of erg snelle verbranding
en raadpleeg een arts.
10. Vraag informatie bij een arts als u een huidaandoening hebt.Bij sommige aandoeningen
helpt UV-licht, bij andere brengt die straling
juist extra schade toe. Denk ook aan gebruik van medicijnen die de gevoeligheid
voor zonnestraling kunnen vergroten. Lees
de bijsluiter.
Kinderen in de zon
Juist bij kinderen komen beschadigingen door
UV-straling uit zonlicht hard aan: hun huidcellen zijn extra kwetsbaar. Doordat kinderen in
de groei zijn, gaat de celdeling bij hen zo snel
dat niet alle beschadigde huidcellen zich hebben kunnen herstellen voordat ze zich weer
gaan delen.
In die beschadigde cellen ontstaan ‘littekens’
die kinderen hun leven lang met zich mee-

dragen. Dit is aan de buitenkant niet te zien:
de beschadigingen zitten diep in de huidcellen. Maar hoe meer ‘littekens’, hoe groter de
kans dat een kind op latere leeftijd huidkanker
krijgt. Daarom is bescherming tegen de zon zo
belangrijk, zéker voor kinderen.
Zonnetips voor kinderen
Houd kinderen tussen 12.00 en 15.00 uur zo
veel mogelijk uit de zon.
• Het is beter om kinderen jonger dan twaalf
maanden helemaal niet in de zon te zetten.
• Laat kinderen op zonnige dagen zoveel mogelijk in de schaduw spelen.
• Kleding (inclusief een petje/hoedje) biedt de
beste bescherming tegen de zon.
U kunt naast de andere vormen van bescherming ook een antizonnebrandmiddel gebruiken:
• Smeer uw kind een half uur voor het naar
buiten gaan in.
• Herhaal het insmeren elke twee uur, zeker
vlak na het zwemmen.
• Gebruik minimaal beschermingsfactor 20
tot 30.
• Smeer gevoelige zones zoals neus, oren, nek
extra in.
• Waterproof producten zullen toch voor
een deel verdwijnen bij het afdrogen of
spelen in het water en zand. Smeer kinderen
daarom ook met deze producten regelmatig
in.
Kinderen zien hoe hun ouders omgaan met
bescherming tegen de zon. Geef ze daarom
het goede voorbeeld. n

num m er 4 • a pr i l 2011

41

PAROCHIENIEUWS VAN DE HEILIGE DAMIAAN DE VEUSTER

vanuit de parochiekerk
Sint Lucia, mierlo-hout
voor de wijken: St. Anna, Brandevoort, Helmond West,
Mierlo-Hout, Suytkade
Hoofdstraat 157, 5706 AL Helmond.
J.M.M. v.d. Laar, pastoor/deken
telefoon: 52 29 30
e-mail: pastorie@st-lucia.nl
website: www.st-lucia.nl
banknummer parochiebijdrage: 171027507.
banknummer restauratiefonds: 123872340.
spreekuur: dinsdag 9.30 uur - 10.00 uur
donderdag 18.00 uur - 18.30 uur
of via de e-mail: pastorie@st-lucia.nl
WEBSITE:
Voor meer informatie over onze parochie en voor
andere actuele berichten bezoek eens onze website:
www.st-lucia.nl/www.damiaanhelmond.nl

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

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

Protestantse Gemeente te Helmond
Bethlehemkerk - ‘t Trefpunt
Sperwerstraat 2 - hoek Valkstraat, 5702 PJ Helmond
e-mail adres: info@bethlehemkerk-helmond.nl
website: www.bethlehemkerk-helmond.nl
Ledenadministratie: Kerkelijk Bureau:
Sperwerstraat 2, 5702 PJ Helmond, telefoon 53 94 70
Predikant voor o.a. de wijk Brandevoort is:
momenteel een vacature, contact via 66 70 80.
Contactpersoon voor de wijk is mevrouw Jacqueline Noort, telefoon 66 70 80
Er is geen vast spreekuur, maar per telefoon of per e-mail is een afspraak te maken.
Erediensten: Iedere zondagmorgen om 10.00 uur (zie website of het kerkblad Perspektief)
Er is een oppasdienst voor kinderen van 0 tot 5 jaar, en voor de wat oudere kinderen is er een kindernevendienst.
Op de eerste en derde zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst.

Ongeveer éénmaal per maand komt een aantal Brandevoorters bijeen om onder begeleiding van ds. P. Verschoor
ervaringen met elkaar te delen en een onderwerp uit te diepen. Belangstellenden zijn van harte welkom en
kunnen zich bij Judith Wachters melden, tel. 52 55 49.
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installatie van de bevers
van scouting brandevoort
eva vermeulen

Zwaar materieel rijdt af en aan over het buitenterrein van Scouting Brandevoort. Een
shovel en een graafmachine van de Gebroeders Swinkels verzetten bergen met grond.
Vele vrijwilligers zijn iedere zaterdag in alle
vroegte in touw om de voormalige tuin van
wat nu de Blokhut is, om te toveren tot een
prachtig scoutingterrein. Cyril Barendse heeft
er een taak bij gekregen binnen de scoutinggroep als leider van de Welpengroep. Hij is
de geestelijk vader van de Beverburcht, de
kampvuurkuil die als een soort arena verrijst
en andere objecten die de komende weken
worden gerealiseerd. Als projectleider zorgt
hij onder meer dat de inzet van het materieel
van de Gebroeders Swinkels èn tientallen vrijwilligers efficiënt verloopt.
Het prachtige voorjaarsweer van de voorbije
weken heeft bijgedragen aan het feit dat alles
volgens planning verloopt. De komende weken zal er echter nog driemaal per week gewerkt worden, vooral op de zaterdagen. Cyril
Barendse: “We moeten nog even doorbijten.
Er moet nog veel gedaan worden om ervoor

te zorgen dat we op 29 mei met de opening
een keurig ‘achtertuintje’ hebben.”
Op 29 mei opent Scouting Brandevoort de
nieuwe Blokhut. Deze dag zal een familiedag
worden, waarbij alle inwoners uit Brandevoort en omgeving van harte worden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Scouting
Brandevoort organiseert op die dag tal van
activiteiten, waarbij iedereen de mogelijkheid
krijgt om ergens aan mee te doen. Kom dus
langs op de Blokhut, Brandevoort 13a!
Zaterdag 26 maart zijn de Bevers van Scouting Brandevoort geïnstalleerd. De installatie
is een jaarlijks terugkerende scoutingtraditie,
waarbij nieuwe leden van de speltak een volwaardig lid worden. Voordat de installatie begint, gaan de Bevers eerst op zoek naar plaatjes van dieren en hun sporen. Die hebben al
ze snel gevonden. Samen zoeken ze de juiste
sporen bij de dieren en dan zijn ze geslaagd
voor de ‘test’. Ook Annemarie, de nieuwe Beverleidster, wordt eerst getest. Zij moet raden welke dieren de Bevers uitbeelden. Onze
Bevers doen dat natuurlijk zo goed, dat ook

Annemarie geslaagd is voor haar test. Daarna
gaat het dan eindelijk gebeuren. Per drietal
staan de Bevers klaar op de tafel in hun rode
scoutfit en zeggen ze de Beverwet op. Hierbij
beloven ze goed te zorgen voor de natuur en
anderen te helpen waar ze kunnen. We kunnen op ze rekenen! Onder luid applaus van
de aanwezige papa’s, mama’s, broertjes, zusjes,
opa’s en oma’s, krijgen ze de groepsdas om
en de insignes opgespeld. Vol trots zijn ze nu
eindelijk een ‘echte Bevers’!
Bevers zijn jongens en meisjes van vijf tot
zeven jaar die elke zaterdagochtend samen
leuke dingen doen en veel buiten spelen.
Er zijn nog plaatsen vrij bij de Bevers. Dus:
als je dol bent op buiten spelen en leuke
dingen doen, stuur dan een e-mail naar
info@scoutingbrandevoort.nl. Heb je interesse om deel uit te maken van het leidingteam van Scouting Brandevoort? Stuur dan
een e-mail met je naam en adresgegevens naar
info@scoutingbrandevoort.nl of bel met Erik
Wishaupt, groepsbegeleider (06 226 051 97). n
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brabants mtb team deed mee aan
zwaarste mtb wedstrijd
johan walraven
foto: jeroen walraven
Twee Brabantse MTB-er’s, Geert Swinkels (uit
Lith) en Johan Walraven (uit Brandevoort),
vormden samen het Medic First Aid ® Europe
MTB team. Met zo’n 600 andere teams namen
zij van 27 maart tot 3 april deel aan de internationale 8-daagse Absa Cape Epic mountainbikemarathon in de omgeving van Kaapstad,
Zuid-Afrika. De deelnemers wachtte een
zeer gevarieerd en soms extreem uitdagend
MTB-parcours met een totaal van circa 800
kilometers en 16.000 hoogtemeters, over de
fraaiste passen en single tracks in dit ongetemde terrein.
Geert is in het dagelijks leven onder andere
waterfabriekprojectleider binnen het Willem I
College in Den Bosch en Johan is naast ondernemer ook parttime LO-docent aan het
TUE Sportcentrum en het LCL te Eindhoven met de specialisaties schermen, duiken
en MTB. Beiden hebben hard getraind en
deelgenomen aan één- en meerdaagse MTB
wedstrijden/tochten om zo goed voorbereid
aan de start te komen. Want naast de geprepareerde afstanden - de kortste tocht is een
klimtijdrit over circa dertig kilometer en de
langste tocht is 140 kilometer - zullen ook
de vermoeidheid en de temperatuur zijn tol
eisen.
Bovenop een SMA-sportmedische keuring is
voor Zuid-Afrika een inentingsprogramma
tegen onder andere malaria en difterie noodzakelijk. Daarnaast moesten Gert en Johan
ook goed letten op de inname van ‘onbekend’
voedsel en vocht. Tijdens deze achtdaagse
marathon worden er tienduizenden calorieën
verbrand en gingen er ook heel wat bidonvullingen doorheen.
Naast het verleggen van de eigen grenzen en
het kunnen en mogen genieten van de ZuidAfrikaanse natuur en cultuur, was er ook een
goed doel verbonden aan dit MTB-project.
“Er is daar nog altijd erg veel armoede en het
leven in de townships is erbarmelijk. We pretenderen niet de wereldproblemen te kunnen
oplossen, maar ieder sponsorbedrag is meer
dan welkom.”
Aangezien er ook professionele MTB-teams
meededen en er qua leeftijdsindeling maar
enkele wedstrijdcategorieën zijn gemaakt,
was een podiumplaats voor het Brabantse
team bij voorbaat uitgesloten. Het accent
werd dus gelegd op het heelhuids eindigen
in een goede tijd. De derde dag trapte Geert
zijn trapas kapot en moesten we ruim tien kilometer duwen, trekken en sleuren in zwaar
geaccidenteerd terrein bij een temperatuur
van 44º Celcius om bij het volgende waterpunt te komen. Daar waren ze nog enige tijd
kwijt met de reparatie en voordat je het weet
heb je een achterstand van tweeënhalf uur
op de rest. Gelukkig waren ze drie minuten

voor de tijdslimiet binnen en konden ze de
volgende dag dus nog starten. Aan het einde
van de week bleken ze echter in hun categorie fraai vijfde te zijn geworden en had er
zelfs een podiumplaats in gezeten als ze die
pechdag niet hadden gehad. Het accent is hoe
dan ook gelegd op het heelhuids eindigen in
een goede tijd, met zo mogelijk een geweldige
sponsorbijdrage voor het goede doel via de
JAG Sports and Education Foundation (www.
jagfoundation.org.za). JAG regelt goede sportfaciliteiten en beter onderwijs zodat kinderen
in Zuid-Afrika een kans krijgen op een betere
toekomst. Sporten geeft immers een doel in
het leven en door sporten leer je dat doelen
haalbaar zijn als je jezelf er voor inzet.
“Het MTB-en is een fantastische vrije tijdsbesteding en je kunt trainen op ieder gewenst
niveau. Het verschil met de toerfiets is dat

je in gebieden en op terreinen komt waar je
met een toerfiets of auto nooit kunt komen
en daar dus ook volop kunt genieten van de
ruimte, natuur en ruigheid van de lokale omstandigheden. Natuurlijk is een goede voorbereiding vereist en moet je je conformeren
aan gebruiksregels van de NTFU die dat in samenspraak met de natuurbeheerders hebben
opgesteld. Gelderland, Brabant, Limburg en de
Ardennen zijn als trainingsgebied bij uitstek
geschikt, omdat hier een behoorlijk MTBroutenetwerk is neergelegd en er op elk terrein wel wat wils is om te trainen. Tevens is er
een bloeiend verenigingsleven en zijn er haast
ieder weekend wel onder NTFU auspiciën
georganiseerde toer-/fietstochten waar je je
naar hartenlust kunt afmatten via uitgezette
routes en verzorgingsposten.” Kijk voor meer
informatie: www.cape-epic.com. n
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kelly dielemans en marcel hermkens
een inspirerend duo

Kelly Dielemans is op 22-06-1975 geboren in
Eindhoven. Hier gaat ze ook naar school. Het
ouderlijk gezin bestaat uit: vader, moeder en
een oudere broer. Haar vader, inmiddels gepensioneerd, was werkzaam als zeefdrukker
en haar moeder is tot op heden werkzaam
bij TNT (Afdeling Klantenservice buitenland).
Het gezin woonde in de Wegastraat in Eindhoven.
Kelly bezoekt de basisschool (Nutsschool
Eckart) en gaat daarna naar de brugklas aan
het Eckart College. Omdat ze deze school te
grootschalig vindt, gaat ze naar de scholengemeenschap Nuenen. Na afronding van de
mavo wilde Kelly het liefst naar de kappersschool. Maar haar ouders vinden dit jammer
omdat ze goed kan leren en daarom kiest ze
voor de havo. Waarschijnlijk omdat ze dit niet
echt wil, blijft ze zitten.
De kappersschool is vrij kostbaar en daarom
willen haar ouders dat ze dan maar moet laten zien dat ze hier heel veel zin in heeft. Ze
willen dat Kelly tijdens vakantiewerk (Philips)
het verdiende geld maar moet gebruiken voor

deze opleiding. Zo gezegd, zo gedaan, en ze
krijgt toestemming naar de kapperschool, het
ROC in Veldhoven, te gaan. Dit is echt wat ze
wil, dus ze gaat als een speer door de opleiding en rondt deze af met een goed eindresultaat (1994).
Haar eerste baan als kapster vindt ze bij het
bedrijf waar ze ook al stage had gelopen, namelijk bij kapsalon Antoine in de Stadspoort
(Eindhoven). Hier doet ze met veel plezier alle
werkzaamheden die in het kappersvak gebruikelijk zijn. Ze leert ook veel bij, met name van
haar baas Antoine. Al met al blijft ze hier tot
1999, want dan is ze wel toe aan iets nieuws.
Ze wordt gevraagd om te komen werken bij
Cor de Kapper (Heeze). Hier blijft ze een
jaar en krijgt ook het herenvak goed onder
de knie. Het blijft echter bij dit jaar, omdat dit
toch echt een dorpskapper is en Kelly voelt
zich hier niet echt prettig bij. Dan wordt er
weer contact met haar opgenomen om te komen werken in Geldrop bij Hairstudio Jim. Al
met al werkt ze daar anderhalf jaar en dan is
ze in de gelegenheid deze zaak op haar naam

marga dobma
foto: ugur ozdemir
te laten zetten (2002). Haar nieuwe bedrijf: De
Haarstudio, gelegen aan de Nieuwendijk 16 in
Geldrop. Ze begint met volle overgave haar
eigen bedrijf in geheel eigen stijl.
Haar creatieve inspiratie haalt ze voornamelijk van internet (bijvoorbeeld het Engelse
Hair) en uit modebladen. Ideeën zet ze om
in eigen initiatieven; zowel op het gebied van
nieuwe kapseltrends als haarkleuren. Ze past,
daar waar mogelijk, eventuele trends zoveel
mogelijk aan de persoonlijkheid van de klant
aan. En, zoals ze nadrukkelijk zegt: ”Trends liggen op straat.” Haar grootste uitdaging is een
kapsel te creëren aangepast aan de haarsoort
en haarkleur van de klant. Kelly hoopt klantvriendelijk, vernieuwend en service gericht te
kunnen blijven werken. Ze werkt in haar kapsalon onder andere met flip-in hairverlenging
en Brazilian blow dry van Global Keratin, heel
geschikt voor mensen die pluizig en droog
haar hebben. Door deze behandeling blijft het
haar gegarandeerd drie tot vijf maanden pluisvrij. Ook in haar vrije tijd is Kelly heel creatief,
onder andere door te knutselen, zelf maken
van cadeautjes en lekkere dingen te bereiden.
Haar partner, Marcel Hermkens leert Kelly
kennen in haar kapsalon in 2005. Marcel
Hermkens is geboren op 06-07-1972 in Eindhoven. Daar bezoekt hij de basisschool tot
en met hbo. Hij is enig kind. Zijn vader, inmiddels gepensioneerd, werkt heel zijn leven
als hoofduitvoerder in de bouwsector. Zijn
moeder zorgt voor het gezin. Zijn jeugdjaren
brengt hij door in de Verhulststraat in Eindhoven, later verhuist het gezin naar de Genderbeemd.
Na hun kennismaking in de kapsalon sluit Marcel zich, na uitnodiging van Kelly, aan bij haar
vriendengroep. Deze groep (het vrijgezellenteam) bestaat uit een man of tien en trekt gezamenlijk een jaar lang op. Na dit jaar besluiten Kelly en Marcel het met z’n tweeën veel
gezelliger te vinden en er ontstaat een relatie.
Marcel werkt bij SFA B.V. (www.sfa-advies.nl)
in Helmond als financieel adviseur en is specialist in onder andere pensioen-, hypothecaire
planning en begeleiding van ondernemers. Er
wordt bij zijn bedrijf op uurbasis gewerkt zodat de klant weet waar hij/zij aan toe is. Hij
zoekt maatgerichte oplossingen en verplaatst
zich daarbij altijd in de situatie van de klant.
In Juli 2008 gaan Marcel en Kelly samenwonen
in de woning van Marcel (2004) aan de Baudevoort in Brandevoort.
Op 22 april 2010 wordt dochter Floor geboren, een leuke kleine meid die nu bijna een jaar
is. Brandevoort vinden ze beiden kindvriendelijk, ruim, rustig en heeft een dorps karakter
zonder dorpsmentaliteit. Wij van de BC, wensen hen alle geluk, gezondheid en zakelijk succes voor nu en de toekomst. n
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business club brandevoort
in de kever

marc dekkers
foto: marc dekkers

Op vrijdagmiddag 15 april komen tweeëntwintig Brandevoorter ondernemers samen
om te netwerken en vooral om een gezellige middag te beleven. Het zijn leden van de
Business Club Brandevoort met enkele collega ondernemers. Alle ingrediënten voor een
geslaagde dag zijn aanwezig waarbij de creatie
van Ferdinand Porsche centraal staat. Business
Club Brandevoort organiseert een tocht met
de Volkswagen Kever.
Om 12.30 uur komen de ondernemers bijeen
in de Brandevoortse Hoeve. We genieten van
een lekker bakje koffie en een heerlijke lunch
met verse aspergesalade, ambachtelijk Danvobrood en diverse andere lekkernijen. Daarna
vertrekken we naar Lieshout waar de Kevers
in een mooie rij voor ons staan opgesteld. Ik

weet dat er veel Kevers zijn gemaakt, ruim
121 miljoen stuks, maar hier staan een paar
unieke exemplaren.
Om 14.30 uur vertrekt de stoet, met als
pronkstuk een witte Kever cabriolet. Onze
vrouwelijke ondernemers hebben de eer om
in dit mooie beestje plaats te nemen. De heren nemen plaats in onder andere een oranje
exemplaar met koffers op het dak, een legergroene, een gele en een blauwe.
Voor sommigen (de ouderen) doet het jeugdherinneringen opleven. Met paps, mams en alle
broertjes en zusjes in de Beetle op vakantie
naar Frankrijk. Vandaag zijn het minder kilometers, maar niet minder comfortabel. Vier
volwassen in een bakkie is echt wel back to
basics.

Elke groep heeft een map met vragen en een
routebeschrijving mee. Aan de hand van de
vragen kunnen we kiezen uit twee verschillende routeopties. In het begin rijden de Kevers nog achter elkaar aan, maar al snel nemen
de beestjes verschillende routes. De ondernemers verschillen blijkbaar van inzicht... of slaat
Herbie zijn eigen weg in?
Om en om neemt iemand plaats achter het
stuur. Het is even wennen aan het ontbreken
van de stuurbekrachtiging. Bij de eerst afslag schrikken de inzittenden, omdat zonder
rembekrachtiging de remweg toch even iets
langer is. Met maar vier versnellingen zit de
snelheid er goed in. Kijkend in de achteruitkijkspiegel zie ik een rij met auto’s achter ons
rijden. Ik kijk op de teller; mmmm 60 km per
uur. Door het motorgeluid en windgeruis lijkt
het harder te gaan. Nog even het gas erop en
langzaam kruipt de teller naar 80. Dan op tijd
afremmen, omdat er een afslag nadert waar
we in moeten.
De tocht gaat door de binnenlanden van Mariahout, Son en Breugel, Nuenen en Lieshout
en zou ons over de verharde wegen moeten
leiden. Regelmatig zien we een Kever uit het
bos opduiken of over zandwegen crossen, met
een wolk van stof achter zich aan.
Halverwege de tocht komen verschillende
Kevers elkaar tegen bij een lokaal terrasje. Na
een biertje en een cola voor diegenen die nog
moeten sturen, hervatten we onze weg. Na
een uurtje of twee zijn we terug in Lieshout.
De ondernemers met de oranje Kever hebben
de meeste vragen goed beantwoord en krijgen
een leuke herinnering overhandigd. We praten
nog even na tussen en over de Kevers voordat
we naar de Brandevoortse Hoeve terugkeren.
Jammer dat de middag alweer voorbij is. n
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mondomijn in lentesfeer
hanne weijnen
Iedere dag draaien wij de eitjes van de broedmachine om. Over een week komen er kuikentjes uit. Met de BSO zijn we een bak aan
het timmeren waar de kuikentjes dan in kunnen. We zijn heel benieuwd wanneer ze uit
het ei komen. We hebben nog meer dieren
bij Mondomijn gekregen, namelijk wandelende
takken. Ze wonen in een bak en eten elke dag
van de blaadjes. De kikkervisjes zijn met heel

veel, ze leven ook in een bak, maar natuurlijk
wel een grote. Als ze uit het eitje komen eten
ze het eitje op, de kikkervisjes eten niets. Om
de week krijgen ze nieuw slootwater waar
zuurstof inzit.
Er zijn ook twee schildpadden op school maar
die zijn hier al langer. Ze leven in een mooie
ruime bak en eten gedroogde garnaaltjes en

schildpaddenbrokken. Het speelplein is ook
opgeknapt, we hebben een flinke zandbak
gekregen, een stuk gras en een moestuin. Er
is ook een stuk met houtsnippers in dat vak
moet nog een speeltoestel komen. De moestuin heeft al een heg en een pad, maar het is
verder nog niet ingericht. Alle grote en kleine
mensen uit Brandevoort zijn van harte welkom om een keer te komen kijken. n

nieuws van het carolus borromeus college
Het moment dat het Carolus Borromeus
College zich samen met de ivo-mavo gaat
vestigen in De Marke komt steeds dichterbij. We willen u middels regelmatige berichtgeving in de Brandevoorter Courant op de
hoogte houden van de ontwikkelingen. Zowel wat betreft de nieuwbouw als ontwikkelingen binnen de school.
Nieuwbouw
Op 22 maart heeft een commissie bestaande
uit vertegenwoordigers van Ons Middelbaar
Onderwijs, beide scholen en de gemeente
Helmond het architectenbureau Roos en
Ros uit Oud-Beijerland uitverkozen om het
nieuwe schoolgebouw in Brandevoort te
ontwerpen. Het bureau heeft een grote ervaring met het ontwerpen van schoolgebouwen. Zij kregen een hoge waardering voor
de wijze waarop ze het programma van eisen
hadden vertaald, waarbij optimaal aandacht
is besteed aan de kwaliteit van het onderwijs en het binnenklimaat. Ook de visie op
het beeldkwaliteitverhaal (buitenzijde) werd
door de aanwezigen hoog gewaardeerd. Zodra de eerste schetsen klaar zijn, zullen hier
voorbeelden van worden gepubliceerd in de
Brandevooorter Courant.
Kunst en cultuur
Kunst en cultuur staan op het Carolus Borromeus College hoog in het vaandel. Zo biedt
het Carolus de mogelijkheid om examen te
doen in de vakken beeldend en muziek. In
april hebben er twee activiteiten plaatsgevonden. Op woensdag 6 april hebben de examenleerlingen muziek hun eindpresentatie
gehouden in aanwezigheid van ouders, medeleerlingen, personeel en overige belangstellenden. Vele muzieksoorten kwamen voorbij,
van klassiek tot pop. De leerlingen hebben
zich tot het uiterste ingezet.Velen namen dan
ook trots het welverdiende applaus in ontvangst. Een groot aantal van hen zal ook tijdens het open podium zich opnieuw van hun
beste kant laten zien.

3D design op de ivo-mavo
Met 3D design als nieuw vak speelt de ivomavo in op een groeiende behoefte uit het
vervolgonderwijs en bedrijfsleven. De afgelopen decennia is in de tekenpraktijk een totale
omschakeling gaande van handmatig naar volledig gedigitaliseerd tekenwerk. Uiteraard is
deze ontwikkeling op het hbo en sinds enkele
jaren ook op het mbo op de voet gevolgd
en zijn er lesprogramma’s ontwikkeld. Omdat op mavoniveau vrijwel niets aangeboden
wordt op dit innovatieve terrein, is men op
de ivo-mavo sinds enkele jaren geleden gestart met het nieuwe vak 3D design.
De leerlingen krijgen gedurende twee jaar
twee uur per week les in het 3D tekenen
met 3D Studio Max: een zeer geavanceerd
tekenprogramma van Autodesk. De lessen
worden gegeven in klas 3 en 4. In klas 3 zijn
de lessen vooral opgebouwd rond het ontwikkelen van tekenvaardigheid en het leren
kennen van de interface van het programma.
In klas 4 wordt meer aandacht geschonken
aan het vormgeven en het maken van presentatietekeningen. Dat het voorgezet onderwijs zeer content is met deze ontwikkeling,
wordt onderstreept door toelatingen van de
studenten met dit pakket op onder andere

de School voor Game Design en SintLucas
in Boxtel. Beide scholen hebben onlangs zeer
expliciet hun waardering uitgesproken voor
dit initiatief van de ivo-mavo.
Volgens docent Gert van Kraay (zelf al meer
dan twintig jaar als freelance-ontwerper
werkzaam) is het ontwerpniveau van de vijftienjarige studenten vaak verbluffend. Deze
jonge mensen hebben nog weinig remmingen en komen vaak met heel frisse ideeën.
Naast het vak 3D design voor de bovenbouw
biedt de ivo-mavo voor de onderbouw ook
een pakket aan met digitale tekenlessen. Zo
worden in klas 1 in de techniekles enkele
maanden lessen gegeven in technisch tekenen met een aangepast CAD-programma en
in de ICT-les worden vaardigheden ontwikkeld in het werken met professionele programma’s als Photoshop en CorelDRAW. De
leerlingen worden hierdoor goed voorbereid
op de steeds meer gedigitaliseerde omgeving,
waar zij in hun verdere leven mee te maken
zullen krijgen. Bijzonder om te vermelden is
dat een ontwerp van een van de examenkandidaten van vorig jaar werkelijk in productie
is genomen door Timberwoods in Laarbeek.
Daarnaast vinden de leerlingen deze vakken
ook nog eens erg leuk. n
standontwerp van Bas Willems
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de april puzzel
De winnaar van de maartpuzzel is Artjom Gommeren. De goede antwoorden: A1=3, B4=6, C7=4, D9=4, E5=5. Deze maand een
woordzoeker.
De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een interessante prijs. De
oplossing kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl, onderdeel formulieren. Daar vindt u het formulier puzzel.
De uiterste inleverdatum is 6 mei. Succes!
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De overgebleven woorden vormen een zin, die kunt
u insturen.

zakkenrollers actief
In maart is er in heel Helmond vijfendertig
keer aangifte gedaan door mensen die het
slachtoffer werden van zakkenrollers. Dat is
aanzienlijk meer dan in maart vorig jaar of in
de twee voorgaande maanden. Daarom willen
we u hier graag waarschuwen en geven we
ook enkele tips om u te wapenen tegen zakkenrollers.
Welke trucs gebruiken zakkenrollers?
Zakkenrollers gaan op diverse manieren te
werk.Veel voorkomende trucs zijn:
• Eén of meerdere mensen vragen u de weg;
• Iemand vraagt of u wat geld kunt wisselen;
• Zakkenrollers gebruiken vaak jassen of
andere voorwerpen om de diefstal te
verdoezelen, let dus op mensen die zich
vreemd gedragen;
• De pinautomaat is een geliefde plek voor
zakkenrollers. Ze kijken gemakkelijk over
uw schouder mee naar uw pincode. Ook

kunnen ze goed zien hoeveel geld u hebt
opgenomen en waar u dat wegstopt.
Wat kunt u doen om zakkenrollerij te voorkomen?
Er zijn verschillende manieren om het zakkenrollers moeilijk te maken om er met uw
geld en waardevolle papieren vandoor te gaan.
Denkt u hierbij aan het volgende:
• Wees altijd alert op uw omgeving. Zakkenrollers werken vaak met meerdere personen. Als de één u afleidt, kan een ander
toeslaan;
• Draag altijd uw portemonnee dicht bij uw
lichaam, bijvoorbeeld in een halsportemonnee onder uw kleding of in uw binnenzak;
• Gebruik stevige tassen die niet gemakkelijk
opengesneden kunnen worden en draag ze
met de sluiting naar het lichaam toe;
• Neem niet meer kostbare spullen mee dan
u nodig denkt te hebben;

patrick de vogel

• Bewaar bankpas en pincode nooit bij
elkaar, nog beter is de pincode uit het
hoofd te leren;
• Geef nooit je bankpas uit handen, ook niet
in een winkel;
• Let tijdens het passen van kleding en
schoenen in een winkel goed op uw tas;
• Pas goed op uw portemonnee en scherm
altijd uw pincode af bij een betaal- of geldautomaat.
Wordt u ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch bestolen, waarschuw dan omstanders. Probeer het signalement van de
vermoedelijke dader te onthouden en bel
direct 112.
Bent u toch beroofd?
Doe dan altijd aangifte op een politiebureau!
Daardoor krijgt de politie een goed beeld
van deze vorm van criminaliteit en kan ze
actie ondernemen. Blokkeer daarnaast zo
snel mogelijk de gestolen bankpas(sen). n
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help brandevoort
aan de meest
kindvriendelijke, groene
en duurzame speelplek!

Noodzaak
Stress en obesitas breng je niet snel met kinderen in verband.Toch hebben kinderen, vooral in het verstedelijkt gebied, meer en meer
met deze problemen te maken. Een kind moet
kind kunnen zijn, zich bewegen, spelen en zijn
fantasie kunnen gebruiken. Na het succes van
de eerste prijsvraag in 2009, wordt onder auspiciën van Entente Florale Nederland, samen
met het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie (ELI) voor de tweede
keer de prijsvraag georganiseerd voor hoogwaardige openbare of semi-openbare groene
speelplekken.

der de aandacht brengen van het belang van
vrij spelen in en met het groen, vooral voor
kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar.
En het stimuleren van het ontwerpen en aanleggen van speelplekken met pedagogische en
ecologische kwaliteit die kinderen aanspreken.
De doelgroep bestaat uit allen die bij de inrichting van de openbare ruimte zijn betrokken en er moet worden voldaan aan door
deskundigen opgestelde criteria waarbij het
kind centraal gesteld is en duurzaamheid een
belangrijk punt is. De prijsvraag is verdeeld in
twee categorieën: speelplekken die ontworpen zijn voor de openbare en semi-openbare
ruimte, en die voor scholen, instellingen voor
kinderopvang, instellingen voor jeugdige gehandicapten, enzovoort. Het winnende ontwerp wordt bekroond met een bedrag van
E10.000,- en een certificaat. De genomineerde ontwerpen worden opgenomen in een
brochure en ze worden gepresenteerd tijdens
de prijsuitreiking. De categorie scholen en instellingen wordt beloond met een kunstobject
en ook een certificaat.

Vrij spelen in het groen
De doelstelling van deze prijsvraag is het on-

De procedure
Het ontwerp dient uiterlijk in 2012 daad-

Kinderen verdienen een goede groene speelplek, want die zijn essentieel voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid; ze prikkelen de fantasie en laten kinderen in contact
komen met de natuur. In het kader van de
ontwikkeling van het nieuwe sportpark roept
SSBB alle Brandevoorters op mee te doen aan
de prijsvraag voor het ontwerp van duurzame
groene speelplekken in onze wijk.

werkelijk gerealiseerd te zijn. Het inzenden
van ontwerpen die vanaf 1 januari 2008 zijn
gerealiseerd of nu worden uitgevoerd, is ook
toegestaan. De inzendtermijn sluit op 24 juni
2011. Van de inzendingen wordt een aantal
ontwerpen genomineerd en hieruit wordt
dan de winnaar verkozen. De uitslag wordt in
oktober 2011 bekendgemaakt.
Informatie en aanmelden
De brochure met criteria en het reglement kan
worden aangevraagd bij de Stichting Sport en
Bewegen Brandevoort, per e-mail r.koster@
svbrandevoort.nl of telefonisch 77 19 76. n

sv brandevoort zoekt
nieuw talent!
Onze eigen voetbalvereniging heeft de smaak
te pakken! 10 april is de boeken in gegaan
als een historische datum! Die dag pakte het
vaandelteam van Brandevoort zijn eerste
punt ooit door gelijk te spelen tegen een uiterst sportief Helenaveen
Nu is het team, onder leiding van aanvoerder
Bart Aarts en trainer Hans van den Heuvel,
op zoek naar nieuw talent. De huidige selectie ontwikkelt zich bewonderenswaardig
goed, maar het team heeft versterking nodig!
Er woont hier veel latent voetbaltalent, maar
door de waan van de dag komt het er vaak
niet van de stap te zetten.
Er wordt goed gespeeld, maar het kan beter.
Daarom ligt de focus op de ontwikkeling van
het team dat intensief wordt getraind. Er hebben zich al een aantal nieuwe talenten gemeld
die komend seizoen mede het verschil gaan
maken. En dat is precies wat nodig is: de selectie verbreden zodat er meer en beter positiespel gespeeld kan worden!
Door de korte geschiedenis van Brandevoort
zijn veel voetballers lid geworden van onze

goede buurverenigingen. Soms spelen hun
kinderen wel in een jeugdteam van SV Brandevoort. We nodigen hen van harte uit om
een keer bij een training of een wedstrijd van
de seniorenteams te komen kijken. Sta ons
met raad en daad bij om samen trots te kunnen zijn op de prestaties van onze jongens!
Oproep!
De basis van SV Brandevoort is goed; we hebben er bewust voor gekozen om eerst een
degelijke jeugdopleiding neer te zetten. Dat
lijkt gelukt: F1 werd opnieuw kampioen! Dit
zijn onze beloften voor de toekomst, de ‘eigen kweek’. Het zal echter nog een jaar of
tien duren voordat deze talenten zich senior
mogen noemen. Daarom willen we nu juist
de professionals en het ‘latente talent’ in
Brandevoort motiveren om te helpen met
het tot stand brengen van een goede selectie.
We kunnen er samen iets geweldigs van maken! Daarvoor hebben we echte enthousiaste
voetballers nodig die zich voor de wijk willen
inzetten.

SV Brandevoort is een jonge, ambitieuze vereniging waar je nog echt het verschil kunt
maken! Je kunt hier echt bouwen aan de toekomst! Neem de stap en kom naar de velden.
Daar is elke dag wel iets te doen. Op weekdagen wordt er ’s avonds getraind (maandag en
woensdag jeugd, dinsdag en donderdag senioren, dinsdag keeperstraining). In het weekend
worden de wedstrijden gespeeld.
Kom gewoon eens meetrainen; je hoeft je
niet eens aan te melden; kom gewoon, stel je
voor aan Hans en ’t team en train ‘n keer (of
vaker) mee! Meer informatie: www.svbrandevoort.nl of e-mail Hans van den Heuvel:
hans-svb1@hotmail.com. n
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inzameling plastic
In 2010 is het in 2009 ingevoerde systeem van
inzameling van kunststofafval aangepast. De
frequentie van verspreiden en ophalen van de
plastic inzamelzakken is verhoogd. Daarnaast is
besloten om in 2011 inzamelcontainers te gaan
plaatsen in flat-/appartementengebouwen.
Er is nu behoefte aan een evaluatie van de aanpassingen: wat is de mening van de bevolking
over deze aanpassingen? En zal de bevolking in
flat-/appartementengebouwen ook deel gaan
nemen aan de gescheiden inzameling na plaatsing van de containers? Doel van de evaluatie
is te bezien of het systeem nog wijzigingen behoeft om te komen tot een zo groot mogelijke
inzameling. De afdeling Onderzoek en Statistiek heeft onderzoek hiernaar verricht. De informatie voor het onderzoek is verkregen uit
een digitale enquêtering onder de leden van
het Stadspanel. Hierna wordt een samenvatting
van het onderzoek en de daaruit getrokken
conclusies gegeven.
Is de bevolking bekend met de ingevoerde wijzigingen?
De meeste Helmonders kennen inmiddels het
inzamelsysteem van het plastic afval wel en
weten dat er aanpassingen zijn geweest; 15%
weet niet, dat de frequentie van het ophalen
is verhoogd. Extra voorlichting over de aanpassingen zou een gunstige invloed op het gebruik van het systeem kunnen hebben.
Is men tevreden over deze aanpassingen?
Gesteld kan worden, dat de Helmonders gemiddeld tevreden zijn over de gedane aanpassingen.
Een klein deel, 5%, is ontevreden over de verspreiding; men wil of meer of juist minder (alleenstaanden) zakken. Of al deze mensen ook
weten waar ze deze zakken kunnen verkrijgen
of juist weer inleveren, is vanuit het onderzoek
niet bekend. Enkele mensen hebben echter wel
gevraagd waar de zakken afgehaald kunnen worden.
Extra voorlichting waar de zakken te verkrijgen of weer in te leveren zijn (Stadswinkel, Milieustraat) zou wellicht kunnen leiden tot nog

meer tevredenheid. En uitbreiding van deze
ophaal-/inleveradressen zou hier wellicht ook
een positieve invloed kunnen hebben.
Wat is het huidige patroon van
verwijderen van kunststofafval
door de Helmondse bevolking?
Een groot deel van de Helmondse bevolking
doet ook mee aan het inzamelsysteem en zamelt zijn plastic afval ook in de daarvoor bestemde zakken. Toch is er nog een groep die
dit niet doet, 17%. De helft daarvan geeft aan
te weinig of geen ruimte te hebben om de afvalzakken 2 weken te bewaren. Dit zijn deels
mensen in appartementen. Voor een klein deel
zal inspanning vanuit de gemeente wellicht weinig effect hebben op hun gedrag, want zij geven
aan geen zin te hebben om mee te werken.
Hoe denkt de bevolking in flats/appartementen over het voornemen
van de gemeente om containers
in/bij appartementencomplexen te
plaatsen?
Plaatsing van containers in appartementengebouwen zal deelname aan het inzamelsysteem
van het plastic afval zeker vergroten.
De helft van de huidige flat-/appartementenbewoners scheidt het plastic afval nu al. Van
de andere helft (die dat nu niet doen) gaat de
helft straks - na plaatsing van de containers beslist wel meedoen en daarnaast zegt 33%
misschien. Indien deze mensen straks doen
wat ze nu zeggen, dan zal de totale deelname (alle bewoners) aan het gemeentelijk

inzamelingssysteem boven de 90% uitkomen.
Opmerkingen door de bevolking
De Helmondse bevolking denkt mee met de
gemeente en heeft diverse, zowel positieve als
kritische opmerkingen geplaatst. En er zijn ook
suggesties voor verbetering gedaan. De meest
genoemde: vervanging van de zakken door bakken, aanpassing van formaat en materiaal van de
inzamelzakken, plaatsen van inzamelcontainers,
meer voorlichting over het systeem.
De meeste Helmonders nemen deel aan het
huidige inzamelsysteem en zijn daar over het
algemeen ook tevreden over. Uitbreiding van
de inzameling door het plaatsen van containers
in/bij appartementengebouwen zal - afgaande
op de mening van de bewoners ervan - zeker
succes hebben. De bevolking toont zich betrokken en heeft ook suggesties voor nog verdere
verbetering gedaan. Het is aan bestuurders om
deze informatie mee te nemen bij de betreffende beleidsvorming en besluiten.
Titel nota:

Kunststofafval 2010, de
mening van de bevolking
over het inzamelingsysteem
Opdrachtgever: Gemeentebestuur Helmond
Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond
Wilma Timmers
Datum:
Februari 2011
De nota is in te zien op/te downloaden van de
gemeentelijke website www.helmond.nl onder
de link ‘feiten en cijfers’. n

nieuwe, frisse uitstraling voor
startpagina brandevoort.nu
Met zo’n 300 bezoekers per dag is
www.brandevoort.nu al jaren een drukbezochte site. Alle organisaties, verenigingen en
bedrijven die iets met onze wijk te maken
hebben, kunnen een link naar hun eigen site
kwijt op deze startpagina. De site is herkenbaar opgemaakt in de kleuren van het originele beeldmerk van Brandevoort: zachtgroen
met bordeauxrood.
Omdat de initiator van brandevoort.nu, Herbert von Reth (Threvon Internetservices) van

mening was dat de site wel een opfrisbeurt
kon gebruiken, heeft hij een nieuw logo en
daarmee een nieuwe uitstraling van de site laten ontwerpen door Janneke Emonds (Buro7).
Om alle Brandevoorters goed kennis te laten
maken met de nieuwe, frisse uitstraling van
de startpagina èn van kalenderbrandevoort.
nl, komt Herbert met een leuke actie tijdens
Brandevoort Leeft!. Bezoekers van dit lifestyle
event op 14 en 15 mei mogen bij zijn stand

marloes kuyten

namelijk, na een licht sportieve inspanning met
een gadget in de stijl van de nieuwe websites,
één echte Brandevoorter fiets weggeven. Uiteraard zal ook deze fiets voorzien zijn van
het nieuwe beeldmerk.
Nieuwsgierig geworden? Hou dan de verschillende media de komende weken in de gaten,
breng een bezoekje aan Brandevoort Leeft!
en bepaal daar mee wie er op de enige echte
Brandevoorter fiets mag gaan rijden. n
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brandevoort onderneemt

het lifestyle evenement voor brandevoort

Thuis - Lekker - Nice(4)kids - Buitenboel - Ter
Zake - Welzijn - Mooi

Op zaterdag 14 en zondag 15 mei vindt de
eerste editie van Brandevoort Leeft! plaats.
Dit nieuwe, tweejaarlijkse lifestyle event is een
gezellig familie-evenement in en om wijkhuis ’t
BrandPunt in Brandevoort. Bezoekers kunnen
kennismaken met de enorme diversiteit aan
ondernemingen die hun thuisbasis in Brandevoort of de nabije omgeving hebben. Op
zeven themapleinen presenteren de ondernemers zich op een frisse en dynamische manier
aan het publiek. De pleinen zijn duidelijk van
elkaar te onderscheiden door het gebruik van
verschillende kleuren en bieden ruimte aan
ondernemingen in de thema’s:

Of u nu een meubelontwerper, tuinarchitect,
loopbaancoach of computerondersteuner
zoekt: u vindt ze bij Brandevoort Leeft!. Raak
in gesprek met inspirerende ondernemers, zie
de nieuwste collecties en ontwerpen, vind de
mode- of woonaccessoires die u nog niet eerder zag en raak op de hoogte van diensten
waar u uw voordeel mee kunt doen. Uiteraard kunt u ook gewoon komen genieten van
de sfeer bij een van de horecagelegenheden.
Met meer dan dertig exposanten en een deskundig team van organisatoren wordt het ongetwijfeld een prachtig Brandevoortwaardig
evenement.
Alle bewoners van Brandevoort en natuurlijk
ook bezoekers van buiten de wijk zijn van

harte welkom op dit gratis toegankelijke evenement. Brandevoort Leeft! is meer dan een
consumentenbeurs: het is een gezellig lifestyle
event voor het hele gezin.
Meer informatie over het evenement, de verschillende themapleinen en de exposanten is
te vinden op de website www.brandevoortleeft.nl.
Locatie:

Wijkhuis ’t BrandPunt
Biezenlaan 29, Helmond
(Brandevoort)
Datum:
14 en 15 mei 2011
Tijd:
zaterdag 14.00-20.00 uur,
zondag 11.00-18.00 uur
Toegang:
gratis
Organisatie: Ellen Deelen			
Christy van Rij
Ingrid Tielemans n

tweede pinautomaat
Eindelijk is dan na meer dan een jaar voorbereidend werk boven de garage de schop
in de grond gezet. De Rabobank zal binnen
korte tijd het voorwerk afronden en zijn
pinautomaat openstellen voor gebruik. Veel
bureaucratie met betrekking tot vergunnin-

gen en extra maatregelen in verband met
de ‘open’ ondergrond van de garage onder
de pinautomaat hebben veel tijd in beslag
genomen. Zo kan het nu gebeuren dat Brandevoort in de korte periode van een maand
twee pinautomaten rijker is. Hopelijk kan

de redactie
foto: maarten van schaik

deze service de Brandevoorters aanzetten
tot een grotere consumptie in de eigen winkels. En het zou nog mooier zijn als hiermee
de omzet van de huidige en komende winkels om de hoek opvallend zal gaan toenemen. n
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even de wijk uit
De Kathedraal van Milaan op
schaal
Martien van der Els uit Someren is al vier
jaar bezig met het figuurzagen van allerlei objecten op schaal, waaronder ook bijzondere
kerken. Onlangs nog heeft hij de Koepelkerk
van Lierop vervaardigd, die daar permanent
te bezichtigen is. Een nieuwe uitdaging was de
kathedraal van Milaan (il Duomo). Dit monumentale gebouw kwam tot stand aan de hand
van werktekeningen gemaakt door Pedro Lopez Rodrigues uit Sevilla, Spanje, in een schaal
1:100.
Martien van der Els heeft deze prachtige kathedraal als eerste in de wereld gemaakt, dit
op speciaal verzoek van Pedro Lopez Rodrigues. De kathedraal is gefiguurzaagd uit 1,5, 3
en 6 mm berken multiplex. De hele constructie bevat geen enkele spijker of schroef. Alleen houtlijm is gebruikt voor de assemblage.
Ongeveer twaalf vierkante meter multiplex,
twee liter kersenhout interieurbeits, een liter
houtlijm en 150 figuurzaagjes waren nodig om
dit enorme project te realiseren. In de bibliotheek van Helmond is tijdens de openingsuren
dit bijzondere bouwwerk nog tot 5 mei te bezichtigen.
Stichting Impact organiseert een
vet feestje
Op vrijdag 13 mei 2011 wordt er speciaal
voor jongeren tussen twaalf en zestien jaar
een feest georganiseerd door de Stichting
Impact. Deze editie zal plaatsvinden in Lakei
in Helmond. Er zijn verschillende workshops
te volgen zoals graffiti spuiten, dj workshop,
breakdancen, make-up tips, catwalk en fotoshoots! Ook zal er een speciaal optreden
gegeven worden door niemand minder dan:
Darryl.

Voor de girls: Be Fashionable
Doe met je vriendinnen mee aan workshops
waarin je bijvoorbeeld door een visagiste
wordt omgetoverd tot een echt model of de
kapster je advies geeft wat mogelijk is met je
haar. Laat na de bovenstaande workshops een
gave portfoliofoto maken door de fotograaf!
De meiden die durven mogen uiteindelijk hun
nieuwe look showen op de catwalk. Door
deelname aan de workshops maak je ook nog
eens kans op een goedgevulde goodiebag van
CoolCat!
Voor de boys:The Ultimate Battle
Leer samen met je vrienden graffiti spuiten of
draai een plaatje tijdens de dj workshop!
Je krijgt les in het draaien en mixen van professionele dj’s Jackin’Pumpkidz en B-Senzz.
Misschien sta jij volgend jaar op Impact! Of
spuit je eigen tags en laat je creativiteit de
vrije loop. Ook de boys maken door deelname
aan de workshops kans op een gaaf T-shirt van
Kultivate.
Daarnaast kunnen jongeren zich ook inschrijven voor de workshop breakdance en nailart.
Behalve de verschillende workshops kan er
ook lekker gedanst worden op de beats van
special guest Darryl, onder andere bekend van
de hits: Darryl Express, Eeyeeyo en Gangsterboys
ft. Ali B. Er zal een grote prijs verloot worden
onder alle deelnemers van de workshops.
Aanmelden voor de workshops kan via:
www.stichting-impact.nl/inschrijven/. Meld je
op tijd aan, want vol is vol! De avond duurt
van 19.00 tot 00.00 uur. De toegang is gratis en consumpties zijn e1,-. Er wordt geen
alcohol geschonken. Voor eventuele vragen kan er contact opgenomen worden via
info@stichting-impact.nl.

Erfgoed 10daagse - Tien dagen Toen
Van 20 tot en met 29 mei vindt de eerste Helmondse Erfgoed 10daagse plaats. Onder het
motto ‘Tien dagen Toen’ wordt van alles georganiseerd rondom het Helmondse verleden.
Door verschillende culturele- en erfgoedorganisaties in Helmond is een boeiend en gevarieerd programma samengesteld, waarin het
Helmondse verleden op verschillende manieren wordt belicht. Voor jong en oud is er wat
te beleven. Tentoonstellingen, activiteiten, lezingen, vaartochten, workshops, filmvoorstellingen, dansavonden, en nog veel meer!
Een greep uit het programma:
20 en 27 mei: Jam van d’n EDAH, plek, plek
met onder andere rondleiding en proeverijen, van 10.00 tot 20.00 uur EDAH Museum,
Oostende 167. Entree: e2,50 (inclusief koffie/
thee en gratis potje jam da nie plekt)
21 mei: Vaartocht Waterengel over het kanaal, door sluis 8 en 9, inclusief toelichting
(duur ongeveer één uur). Om 11.00 uur en
14.00 uur vertrek vanaf opstapplaats varen
naar Insteekhaven (Nieuwe Industrieweg).
Om 12.30 uur en 15.30 uur vertrek vanaf opstapplaats boven sluis 9 (Kanaaldijk ZO) varen
naar Insteekhaven. Kosten: e2,50. Meer info
of reserveren: stg.schip@chello.nl of 54 55 49
06 305 531 93.
23 en 27 mei: Kom het zien - kom het zien
filmvoorstelling over het rijke Roomse Helmondse leven, met toelichting. Aanvang: 15.00
uur, Filmhuis Helmond, FJ van Thielpark 6.
Entree: gratis, reserveren: www.filmhuis-helmond.nl of 52 90 09.
Het volledige programma is terug te vinden
op: www.helmond.nl/erfgoed10daagse. n
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Heeft u ook een lekker recept dat u met de wijk wilt delen? Stuur het in via de knop Reageren, vragen of inzendingen op onze website. Daaronder vindt u de knop Recept.
Rundvleeskroketten
Zo af en toe een vette hap is best lekker, vooral als hij
zelfgemaakt is. En we kunnen onszelf wijsmaken dat de
ingenomen calorieën worden gecompenseerd door ons
werk in de keuken.
Ingrediënten
250 gram soepvlees
1 mergpijpje of gespleten kalfsknietje
1 ui
1 wortel
2 stengels bleekselderij
1 laurierblad
30 gram boter
30 gram bloem
3 gram gelatine
1 eetlepel crème fraiche
2 eieren en 1 eidooier
paneermeel
peper, zout
Bereidingswijze
Trek een bouillon van soepvlees, mergpijp, ui, wortel,
bleekselderij, laurierblad en wat zout. Doe dit een dag
van tevoren of laat het een nachtje sudderen.
Snijd het vlees klein en zeef de bouillon.Week de gelatine
in koud water. Maak een roux van boter, bloem en de
bouillon. Knijp de gelatine uit en meng die door de saus.
Haal de saus van het vuur. Meng de eidooier aan met een
beetje saus en voeg dit mengsel toe aan de saus. Roer de
crème fraiche erdoor. Doe het vlees erbij en controleer
op peper en zout. Stort de kroketvulling in een niet te
grote rechthoekige schaal en laat alles opstijven in de
koelkast.
Klop de eieren los. Vorm kroketten van het stijf geworden mengsel, haal ze door het ei en dan door het paneermeel. De kroketten dubbel paneren.
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kleurplaat pagina

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

We hebben weer een leuke actuele kleurplaat gevon-

den voor jullie en wij hopen dat jullie er weer iets
moois van maken. Dus leef je uit en lever hem in op:
Biezenlaan 18 vóór 9 mei 2011.

o o k t e d o w n l o a d e n v i a w w w. b r a n d e v o o r t e rc o u r a n t . n l

64

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

1.
2.
3.

Joe Blos 9 jaar
Ryan van Tuijl 5 jaar
Lynn Harlé 8 jaar

De prijzen worden naar jullie
huisadres opgestuurd. Je hoeft dus
niet de deur uit voor je prijs.

de prijzen worden aangeboden door

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

de kleurplaat
uitslagenpagina van brandevoort

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

1
2 3
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activiteitenkalender 2011

uiterste inleverdatum kopij brandevoorter courant april nummer
6 mei
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
’t brandpunt
commissie buurtpreventie
chilll-house
stichting dickensnight brandevoort
commissie speelvoorz./groen
commissie webmasters
brandevoort in actie
brandevoorterdag
scouting brandevoort
fotoclub brandevoort
startpagina brandevoort
commissie kindervakantieweek
cs de brandeliers
bridgeclub ‘t brandpunt
winkeliersvereniging brandevoort
clientenraad stichting gezondheidscentrum brandevoort
sv brandevoort
stichting sport en bewegen brandevoort
brandeleros
computerclub
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franklin van de laar
fons bosman
rené deelen
sandra geleijns
jet de laat
henk noort
herbert von reth
maarten beks
jan drouen
peter van den endert
secretariaat
herbert von reth
yvon cremers
audrey tijssen
irma van den hurk

roland koster
louis vrolings
audrey tijssen-geboers
ivo senssen

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

wijkraad@brandevoort.org
secretaris@brandpunt.info
preventerven@brandevoort.org
chill-house@brandevoort.org
voorzitter@dickensnight.nl
spelengroen@brandevoort.org
webmaster@brandevoort.org
secretaris@brandevoortinactie.nl
voorzitter@brandevoorterdag.nl
groepsvoorzitter@scoutingbrandevoort.nl
fotoclub.secretariaat@brandevoort.org
info@brandevoort.nu
info@kvwbrandevoort.nl
info@brandeliers.com
ivdhurk@xs4all.nl
info@winkelcentrumbrandevoort.nl
clientenraad@sgcb.nl
r.koster@svbrandevoort.nl
lpcvrolings@onsbrabantnet.nl
info@brandeleros.nl
computerclub@onsbrabantnet.nl

belangrijke wijkinformatie

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
Activiteitenkalender 2011
25 mrt Brand Courant Distributie nr 3
18.00 uur
P. Princen
665781
Tentoonstelling fotoclub
25,26,27 SBIA
19.00 opening ’t BrandPunt
432013
Mei
27
mrt TNO
Autotest
– 18.00 u www.A270demo.nl
Datum
Organisatie
Activiteitmet 70 auto’s 08
Tijd
Contactpersoon
30 mrt Wijkraad
Overleg bewoners
20.00
F. vd Laar
432013
08 mei TNO
Autotest met 70 auto’s 08 – 18.00 u www.A270demo.nl
06 mei Brand Courant Sluiting inlevering nr 5
18.00 uur
C. Brouwer
663650
April
15 mei TNO
Autotest met 70 auto’s 08 – 18.00 u www.A270demo.nl
Datum Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
14 / 15 Brandevoort L Lifestyle beurs
’t BrandPunt
432013
02 apr
SBIA
Kobra en Arie Vuyk
20.00
’t BrandPunt
432013
27 mei Brand Courant Distributie nr 5
18.00 uur
P. Princen
665781
08 apr
Brand Courant Sluiting inlevering nr 4
18.00 uur
C. Brouwer
663650
29 mei Vivace
Concert
’t BrandPunt
432013
10 apr
SBIA
Symphonieorkest H - V
15.00 uur
’t BrandPunt
432013
29 mei SBIA
Single Café
14 – 18.00 u ’t BrandPunt
432013
10 apr
TNO
Autotest met 70 auto’s 08 – 18.00 u www.A270demo.nl
29 mei Scouting
Opening Blokhut
P. vd Endert 0613242551
16 / 17 SBIA
Kindermusical
14.00 uur
’t BrandPunt
432013
23 apr
SBIA
Max van den Burg
20.00 uur
’t BrandPunt
432013
Juni
28 apr
Computerclub Cursus Internetbankieren
20.00 uur
’t BrandPunt
432013
Datum Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
29 apr
Brand Courant Distributie nr 4
18.00 uur
P. Princen
665781
10 juni Brand Courant Sluiting inlevering nr 6
18.00 uur
C. Brouwer
663650
30 apr
SBIA
Koninginnedag
‘t BrandPunt
432013
17 juni SBIA
Single Café
20.30-00.30u ’t BrandPunt
432013
29 juni Kindervakantie Informatieavond vrijw.
Y. Cremers
Mei
Datum Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
Juli
08 mei TNO
Autotest met 70 auto’s 08 – 18.00 u www.A270demo.nl
Datum Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
09 mei Brand Courant Sluiting inlevering nr 5
18.00 uur
C. Brouwer
663650
01 juli
Brand Courant Distributie nr 6
18.00 uur
P. Princen
665781
15 mei TNO
Autotest met 70 auto’s 08 – 18.00 u www.A270demo.nl
03 juli
SBIA
Fierljeppen
13 – 17.30 u R. Maréchal
548412
14 / 15 Brandevoort L Lifestyle beurs
I.Tielemans
11 juli
Kindervakantie Start kindervakantie wk 9.00 uur
Y. Cremers
27 mei Brand Courant Distributie nr 5
18.00 uur
P. Princen
665781
Bron : Brandevoorter kalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.
Bron : Brandevoorter kalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.

belangrijke telefoonnummers

ALARMNUMMER
dierenambulance/dierenbescherming

112
51 39 71

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

0800 - 9009
59 48 94
59 55 55

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

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

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

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

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

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