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Medewerkers van ORO zetten zich in voor
kinderen met een licht tot matige verstandelijke beperking. Aan de Babbenhoeve
staan twee woningen waar zes kinderen
wonen met begeleiding van deze medewerkers. Om nog meer individuele aandacht te
kunnen geven is ORO op zoek naar vrijwilligers die een- of twee maal per maand
kunnen helpen met diverse activiteiten.

39

Wellicht heeft u er al eens over gehoord
of gelezen, want na reeds vele jaren van
plannen maken en plannen herzien, komt
er nu toch echt een directe fietsverbinding tussen Helmond en Eindhoven. Het
fietspad wordt ongeveer dertien kilometer
lang en zal beide stadscentra verbinden. De
gemeente Helmond is volop bezig met de
realisatie van delen van het fietspad.
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De website www.brandevoort.nu is in een
nieuw jasje gestoken en er is nu tevens de
nieuwe website www.kalenderbrandevoort.
nl gelanceerd. De man achter deze websites,
Herbert von Reth legt uit hoe deze werkt.
Met hulp van Brandevoorter deskundigen
heeft hij de websites kunnen realiseren. Beide sites worden zeer goed bezocht en zijn
zeer waardevol voor de wijk.
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Op 12 mei was er een presentatie van de
LEVgroep. De LEVgroep is een regionale
organisatie voor Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. LEV staat voor Lef en
Verbinding. In het verslag over de presentatie van twee leden van de Cliëntenraad
van Stichting Gezondheidscentrum Brandevoort, leest u waar de groep voor staat.

14-15

De eerste lifestylebeurs van Brandevoort op 14 en 15 mei was
een succes! Bezoekers op zoek naar een bepaalde dienstverlening en/of bedrijf konden onder het genot van een hapje en een
drankje op deze beurs zeker iets van hun keuze vinden. Diverse
verenigingen en ondernemingen stelden zich voor. Een redactielid
beschrijft haar beleving van de beurs.
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Scouting onder dak
Zondag 29 mei presenteert scouting Brandevoort zich officieel aan de wijk. In een degelijke, helemaal aan de tijd en de doelgroep
aangepaste woning, of beter gezegd blokhut,
kan de jeugd van Brandevoort het ene avontuur na het andere meemaken.
Precies goed gelegen in de buurt van andere
jongerenactiviteiten, zoals de BMX-baan, de
sportvelden voor jong en oud en de sportaccommodatie van de wijk straks, ligt de blokhut
centraal in het midden. We mogen er veel van
verwachten. Een stevig kader met een grote
groep jongeren is wekelijks en misschien nog
wel vaker in de blokhut te vinden.
Waarschijnlijk kan de ene activiteit de andere
positief versterken. De sportaccommodatie
ziet er immers indrukwekkend en energiek
uit. Op pagina 45 treft u een beschrijving aan
van de plannen van de stichting sport en bewegen.
Zo zal er genoeg uit te wisselen zijn op deze
terreinen en gebouwen en kan Brandevoort
de komende jaren bogen op een sportcentrum dat niet veel andere vinex-locaties in de
regio of het hele land zullen bezitten.

Gelukkig heeft de scouting de meivakantie
goed benut om alles voor de 29e mei rond
te krijgen. Een kleurrijke uitnodiging met een
keurig ingerichte omgeving rond de blokhut
laten immers zien dat zij niet stil hebben gezeten. Waarlijk van harte gefeliciteerd met deze
mijlpaal voor jullie scoutinggroep!
Verder is een meivakantie een goed moment
om te beseffen dat vakantievieren past bij
snel veranderende tijden. Als je zo door de
Dordogne wandelt, merk je dat een gezond
evenwicht tussen inspanning en ontspanning
prima is. Zelfs voor bewoners op leeftijd is
deze constatering een zinvolle overdenking
voor de komende tijd. Zeker als wij kijken
naar de volgende opvallende momenten: de
kindervakantieweek, het fierljeppen aan de
Ecozone, de verwerking van de hoogspanningslijn als integraal referentiepunt van wonen naast het kunstwerk in de wijk. En dan
laten we de bredere maatschappelijke ingrijpende punten nog even buiten beschouwing,
zoals: is er wel of niet een einde gemaakt aan
de terroristische dreiging, gaan we nu wel of
niet met onze privacy goed om, is de informatiemaatschappij nu wel of niet een feit en heb-

ben wij nog goed door wat er achter populistische façades plaatsvindt. Uiteraard houden
we voor u ook de samenstelling van de Eerste
Kamer en daarmee de kans op onze democratische positie scherp in het oog. U hoort er
nog van in ons juninummer: het laatste nummer voor de grote zomervakantie.
Dat de hoogspanningslijn ons Brandevoorter
leven diepgaand zal beïnvloeden is een gegeven na de informatiebijeenkomst van 24 mei.
De beambten van de gemeente hebben onze
bewoners voorgelicht over de ‘ins’ en ‘outs’
van de werkzaamheden van de vervanging van
de hoogspanningslijnen. Dat deze zaken voor
verschillende mensen anders liggen, is evident.
In een artikel over deze avond verderop in
deze Courant kunt u er meer over lezen.
Tenslotte feliciteren wij de organisatoren van
en deelnemers aan de wijkbijeenkomst Brandevoort Leeft! van harte met hun happening.
Het is een ontmoeting geweest, die zeker
voor herhaling vatbaar is en die een prima samenwerking van vrijwilligers en ondernemers
in gezonde en maatschappelijk verantwoorde
diensten en producten liet zien. n
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wijkhuis ‘t brandpunt

nieuws vanuit het brandpunt

maja bunthof
Vakantiesluiting
’t BrandPunt

van

wijkhuis

In de zomer sluit ’t BrandPunt voor even haar
deuren.Van zaterdag 16 juli tot en met zondag
14 augustus is het wijkhuis gesloten en zijn
er geen activiteiten. Gelukkig is het nog niet
zover!
26 juni
Regenboog - Sanshja Dance
Dansschool Sanshja Dance presenteert op 26
juni de dansvoorstelling Regenboog. Vijfenzestig leerlingen voeren de show uit die onder
leiding staat van Sandra van Tintelen-van de
Kerkhof. Sandra heeft als gediplomeerd dansdocente jarenlange ervaring. Ze heeft veel
shows gechoreografeerd en gedanst. Haar
ervaring en enthousiasme brengt ze graag
over op haar leerlingen. Kinderen vanaf vier
jaar tot en met volwassenen kunnen bij haar
lessen volgen. Sandra geeft voornamelijk jazzdance. Sanshja Dance uit Eindhoven gaat vanaf
september op dinsdagmiddag om 15.30 uur,
lessen jazzdance verzorgen in ‘t BrandPunt
voor kinderen. Kom kijken en laat je verrassen
door deze bijzondere show! Regenboog begint
om 13.30 uur en de kaartjes kosten e4,- per
stuk. Bij voldoende belangstelling zal er nog
een tweede show plaatsvinden om 16.00 uur.
Entreebewijzen kunt u bestellen bij Sandra
van Tintelen-van de Kerkhof, telefoonnummer: 06 242 227 54. Kijk voor meer informatie op www.sanshja-dance.nl.

Biljartclub Brandevoort in Actie
De biljartclub Brandevoort in Actie is ook dit
jaar kampioen geworden in de Helmondse
stadscompetitie klasse B. Met een ijzersterk
team wisten ze voor de tweede keer op rij te
winnen in hun poule. De kracht van de spelers

in Helmond-West. De prijzen werden uitgereikt door de wethouders Magreet de Leeuw
en Jan van den Heuvel. Daarna was er een receptie omdat de stadscompetitie dertig jaar
bestaat. Ook had de gemeente Helmond nog
Het winnende team

is dat zij zeer competitief zijn ingesteld en dat
ze goed kunnen omgaan met de wedstrijdspanning. Op vrijdagmiddag 20 mei om 13.30
uur vond de prijsuitreiking plaats in het wijkcentrum ‘t Patronaat aan de 2e Haagstraat 40

een verrassing in petto voor de deelnemende
teams. De biljartclub Brandevoort in Actie
werd opgericht op 1 november 2006. De club
heeft op dit moment vijfendertig leden. Het
bestuur bestaat uit: Henk Claassen, voorzitter; Nick de Rooij, secretaris en penningmeester; Rini van Zantvoort, bestuurslid. Mary van
Berne is wedstrijdleider. Op zeven dagdelen
wordt er gespeeld in de gezellige huiskamer
van Brandevoort, wijkhuis ‘t BrandPunt. Dat
is op: maandag-, dinsdag-, en woensdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur, donderdagmiddag
van 12.30 tot 16.30 uur, maandag-, dinsdag- en
donderdagavond van 19.00 tot 22.30 uur.
Per dagdeel wordt met zes á zeven deelnemers gespeeld. Er is één biljarttafel beschikbaar. Er is nog plaats voor nieuwe leden op
maandagmiddag en maandagavond en op de
donderdagavond. Vrouwelijke biljarters zijn
ook van harte welkom! Voor meer informatie:
Nick de Rooij, tel.: 06 462 909 24, e-mail: nwbderooij@onsbrabantnet.nl. n
Noteer in uw agenda:
Nacht op 2 op 3 juli	Kennedy-mars
3 juli
Fierljeppen
11 juli t/m 15 juli	Kindervakantieweek
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Zo’n dertig geïnteresseerde wijkbewoners
waren op 28 april aanwezig tijdens de zogenoemde Wijktafel. Wijkwethouder Jan van den
Heuvel lichtte de afspraken toe die het college
eerder op de avond in een besloten zitting met
de Wijkraad had vastgesteld. In deze besloten bijeenkomst, die thuishoort bij de nieuwe
werkwijze van het wijkgericht werken tussen
Wijkraad en gemeente Helmond, heeft het bestuur van de Wijkraad de plannen voor Brandevoort voor de komende twee jaar vastgelegd.
Komst Carolus Barromeus College
en winkels
De komst van het Carolus Barromeus College brengt met zich mee dat er gymnastiekaccommodaties worden gerealiseerd. De

Wijkraad en de gemeente willen zich maximaal inspannen om hier een grote sporthal
gerealiseerd te krijgen die ook door de wijk
te gebruiken is. Gesprekken hierover met het
Carolus Barromeus College worden gepland.
De infrastructuur voor de bereikbaarheid van
de school is in voorbereiding en moet tijdig
klaar zijn. Er komen meer winkels in De Veste,
maar dit heeft wel vertraging opgelopen. Met
de algehele economische terugval is de kostenpost voor grond en onderliggende financiën ongunstig geworden. Desalniettemin blijft
een goede differentiatie van winkelaanbod een
gezamenlijk streven.
Kunstwerk Carat
Het kunstwerk voor de wijk dat door Stich-

wethouder J. van den Heuvel

8
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ting Carat is gestimuleerd zal in 2012 gereed
zijn. Er zal nog een openbare bijeenkomst van
de Wijkraad plaatsvinden waar de wijkbewoners hun stem kunnen laten gelden voor de
inmiddels vijf ingediende projecten. Deze datum zal later bekend worden gemaakt.
Jeugd, Sport en Bewegen en Spelen
en Groen
Met betrekking tot de jeugd staan de volgende
punten centraal: begeleiding van vrijwilligers,
opvang jongeren na school, herinrichting van
het evenemententerrein aan de Neerwal, vissen in de Ecozone en het opzetten van een
vangnet. De stichting Sport en Bewegen heeft
een ambitieus multifunctioneel sportpark
ontwikkeld. De gemeente heeft hieraan haar

wijkraad

een mooie toekomst voor brandevoort is beklonken!
giel pollemans – rian rutten
foto: giel pollemans
instemming gegeven. In 2012 is dit park gereed. Dit complex vormt de combinatie van
georganiseerde en ongeorganiseerde sport.
Verder zal een multifunctionele accommodatie de sport aan de Kaldersedijk goed kunnen
ondersteunen. Ook in samenspraak met een
BSO die daar gesitueerd kan worden.
Voor wat betreft Spelen en Groen wordt
het trimparcours de komende tijd uitgebreid.
Ook zal een trapveldje bij het station zijn plek
krijgen. En komt er een hondenlosloopterrein
bij de Zeepsehoeve.
Vragen
Vanuit het publiek werd na afloop de vraag
gesteld hoe het staat met de parkeergelegenheid in de wijk. De vraag was of het parke-

ren in de parkeerkelders gratis blijft en of de
handhaving van foutparkeerders verbeterd
zal worden. Jan van den Heuvel en Jacqueline
Klomp gaven de verzekering dat de komende
jaren het parkeren nog gratis zal blijven. En
daarnaast zal het toezicht op fout parkeren
strenger zijn. Daarnaast blijft het toegestaan
om vrij te parkeren. Wel is het een goede
zaak als de bewoners meer op de eigen binnenruimte gaan parkeren. Dit zou de wijk wel
bijzonder helpen met het parkeerprobleem.
Ook werd de vraag gesteld hoe snel het fietspad naar Eindhoven klaar kan zijn. Wanneer
het fietspad gereed zal zijn, is nog niet bekend,
maar er zit meer schot in, omdat Nuenen
nu geen beperkingen meer oplegt. Tenslotte
werd de vraag gesteld of de loods echt gaat

verdwijnen in verband met de opbouw van de
carnavalswagen. Dit is helaas op termijn het
geval, dit jaar zal de loods echter nog blijven
staan. De planning is dat volgend jaar de loods
zal verdwijnen en dat hier bouwkavels zullen
komen.
Kijk op www.helmond.nl/wijken onder Brandevoort voor het gehele wijkactieplan Brandevoort 2011-2012.
Vacatures Wijkraad
De Wijkraad zoekt twee enthousiaste bestuursleden. Wilt u uw steentje bijdragen
aan de ontwikkeling en leefbaarheid van de
wijk en wilt u toetreden als vrijwilliger in
het bestuur van de Wijkraad? Lees dan verder op www.wijkraad.brandevoort.org. n
Sandra Gelijens en Anouschka Koster
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brandweer
anton van de goor
De maand april is voorbij gevlogen. Weinig
meldingen, dus veel rust. Zesmaal moesten
we weg voor kleine zaken. Veelal bermbrandjes, zoals op de Neerhei, waar een prullenbak
in brand stond bij het basketbalveld. De politie had al een bluspoging ondernomen, maar
hun 2kg poederblusser was geen partij voor
de brandende prullenbak, dus hebben wij het
maar afgemaakt met een straal hoge druk.
Toch kan een blusser thuis een kleine brand
snel in de kiem smoren. Veel mensen zijn opgeleid als BHV-er en krijgen daar dan ook vaak
tips mee voor thuis. In de toekomst zullen er
waarschijnlijk een aantal brandweerposten
gaan sluiten en zullen de burgers zelf veiliger
moeten gaan leven om de langere aanrijtijden te overbruggen en / of op te vangen. Een
draagbaar blustoestel kan daar dan ook flink
aan bijdragen.

Als ik een blusser voor thuis zou moeten kopen, dan koop ik een schuimblusser. Die blust
bijna alles wat er thuis kan branden, geeft weinig nevenschade en is makkelijk op te ruimen in tegenstelling tot een poederblusser die veel
nevenschade kan veroorzaken en lastiger is op
te ruimen. Een poederblusser blust evengoed
de brand; alleen is de schade groter dan wanneer je een schuimblusser zou gebruiken. Heb
je de vlam in de pan, dan is het niet handig om
een blusser te gebruiken, maar kun je beter
een blusdeken gebruiken om de pan af te dekken en er zo voor te zorgen dat het vuur geen
zuurstof meer krijgt en dus uit gaat.
Rust hebben we in april ook gehad. Ons jaarlijkse reisje van de brandweervereniging (personeelsvereniging) bracht ons dit jaar met het
vliegtuig naar Gran Canaria, waar we ons vier

dagen tegoed hebben gedaan aan het all inclusive arrangement in het hotel.We hebben daar
dan ook een aantal flinke binnenbrandjes geblust aan de rand van het zwembad in de zon.
Wat veel mensen niet weten is dat als je bij
de vrijwillige brandweer zit, de uren die je aan
opleiding, oefening en meldingen besteedt,
uitbetaald krijgt. Aangezien het voor ons een
hobby is, storten we een groot gedeelte van
deze verdiensten in onze personeelsvereniging, zodat we elk jaar van dat geld een reisje
kunnen maken met de collega’s en partners.
De brandweerzorg was natuurlijk goed geregeld, aangezien we het over twee weekenden
hadden verdeeld. Verder is er dan ook weinig
te melden vanuit het brandweerfront, dan
voorzichtig te zijn met open vuur aangezien
het best wel droog is. n

aankondiging
commissie zonnebrandfestival

Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus viert
het ZonneBrandfestival feest in de overdekte
Markthal. De entree is gratis.
ZonneBrandfestival presents...

• Saturday Night Fever In de sfeer van de seventies and eighties, compleet met verlichte
dansvloer.
• Sunday Disco Karaoke Afterparty: Een familiefeest, waar ook de kinderen van harte welkom zijn in de Kids Area.

Het volledige programma wordt nog bekendgemaakt, onder andere in de Brandevoorter
Courant van juni. Er zullen diverse DJ’s zijn en
live optredens, zodat het een swingend weekend wordt. Haal je outfit maar vast van zolder,
we zien je graag dan! n
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helmondse politiek opent
nieuwe blokhut scouting
niek engbers
Aken en Keulen zijn niet in één dag gebouwd.
Dit welbekende spreekwoord impliceert dat
grootse ondernemingen niet in korte tijd
worden volbracht. Scouting Brandevoort
heeft het tegendeel laten zien. De aanpassingen aan de nieuwe accommodatie van deze
jonge en enthousiaste scoutinggroep zijn namelijk zo goed als voltooid.
Na de kerstvakantie van 2010 verhuisde
Scouting Brandevoort van hun boerderij aan
de Doornweg naar een fantastisch mooi huis
op Brandevoort 13a. Dit huis is in korte tijd
omgebouwd naar een heuse scoutingblokhut,
waar kinderen in de leeftijd van vijf tot zeventien jaar elke week hun spel kunnen spelen.
Op het grote terrein is naast een restant van
een oude blokhut van voormalige scoutinggroep Albert Schweitzer een bijzondere beverburcht gebouwd. Een plek speciaal voor
de jongste telgen van de groep om te ravot-

ten en met elkaar te spelen en te genieten
van de mooie locatie. Een grote kampvuurkuil
siert het grote grasveld, waar de jongeren niet
kunnen wachten om hun eerste ‘fikkie’ te stoken, onder het genot van een lekker drankje
en een marshmallow boven een knapperende
vuurtje.
Zowel het binnen- als het buitenterrein is de
afgelopen weken door talloze vrijwilligers van
Scouting Brandevoort onder handen genomen en dat resultaat is absoluut te zien. De
laatste werkzaamheden zullen nog verricht
moeten worden tot de grandioze opening op
zondag 29 mei. Wethouder De Leeuw-Jongemans (Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs)
opende officieel de nieuwe blokhut om 11.00
uur. Paul Smeulders, GroenLinks Statenlid van
Noord-Brabant, tevens Helmonder, zal ook
bij de opening aanwezig zijn, mede om het
belang te onderstrepen van de samenwerking
tussen scouting en de zorg voor onze mooie

omgeving. Scouting in het algemeen en Scouting Brandevoort in het bijzonder hechten
veel waarde aan de natuur en proberen dat
zowel in hun spel als in hun nieuwe blokhut
tot uiting te laten komen.
Deze dag zal uiteraard in het teken staan van
de nieuwe blokhut, maar de bruisende vereniging wil ook laten zien waar Scouting Brandevoort voor staat: een gezellige vereniging
voor jong en oud, met belangstelling voor
elkaar, de natuur en het avontuur. Er is een
(inter)actief programma samengesteld voor
de hele wijk!
Alle leden, leiding en kaderleden van Scouting
Brandevoort zijn trots op hun nieuwe stek
en hun vereniging en laten u dit graag zien
op 29 mei. Het wordt een leuke dag, waarop
u op een leuke manier kennis kunt maken
met scouting. U bent van harte welkom vanaf
10.30 tot 17.00 uur. Graag tot dan! n

uitnodiging

Open Dag Scouting Brandevoort
29 mei 2011
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eerste brandevoort leeft
Ellen Deelen (Natuurlijke Bloemcreaties),
Christy van Rij (BinnenPret) en Ingrid Tielemans (Marein Organizing) vonden dat in
Brandevoort een platform voor kleine ondernemers, met als doel hun producten of diensten te kunnen presenteren, ontbrak. Daarom
staken ze de koppen bij elkaar om te brainstormen op welke wijze ze deze ondernemers
wèl goed op de kaart zouden kunnen krijgen.
Na allerlei mogelijkheden op een rijtje gezet
te hebben, zoals onder andere het maken van
een gezamenlijke flyer of een (digitaal) magazine, kwam uiteindelijk als meest geschikt
plan een lifestyle-event bovendrijven onder de
naam Brandevoort Leeft!
Op 14 en 15 mei was het, na enorm veel plannen, werk en inzet door deze drie voortvarende Brandevoorter onderneemsters, bijgestaan door een groot aantal anderen, dan
eindelijk zover. En wat is nu een betere plek
om deze happening te organiseren dan ’t
BrandPunt? Om deze plaats voor de bezoekers nog aantrekkelijker te maken, werd aan
de buitenkant een mooie uitbouw geplaatst
met vrolijk bloeiende plantenbakken.
De opening van de lifestylebeurs op 14 mei
werd officieel verricht door Brandevoorter
Jan Roefs, tevens raadslid en waarnemend
voorzitter van het CDA in de gemeente Helmond. De beurs was ingedeeld in verschillende themapleinen. Per plein was, voor zover
mogelijk, exclusiviteit per branche voor één
deelnemer gewaarborgd. In totaal waren er
zes themapleinen te bekijken: Thuis - Lekker
- Nice(4)Kids - Buitenboel - Ter Zake – Welzijn - Mooi.
Namens de redactie van de Brandevoorter
Courant lopen we, kijkend, proevend en pratend met standhouders rond. Wat eigenlijk bij
binnenkomst al direct opvalt, is de gemoedelijke gezellige sfeer. Deze sfeer wordt nog versterkt door de mooie, leuke en vooral praktische inrichting van de twee grote ruimtes
en de daarin aanwezige stands. De smaakvolle
en doeltreffende inrichting, hoe kan het ook
anders met organisatoren die zelf interieuradviezen geven, is hier en daar versierd met
bloemen en bloemstukjes en aangevuld met
tentoongestelde voorwerpen van standhouders.
Bezoekers die op zoek zijn naar een bepaalde
dienstverlening en/of bedrijf konden op deze
beurs zeker iets van hun keuze vinden. Ook
door aanwezigheid van kinderkleding en kinderschoenen konden de moeders (en vaders)
eens bekijken wat er op dit gebied zoal wordt
aangeboden.
Ook wij keken hier en daar wat rond, stelden
vragen, proefden een hapje, want daar ontbrak
het niet aan, mede door de aanwezige onder-
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nemers die producten op de markt brengen
voor de inwendige mens.Een van de aanwezige
ondernemers, Herbert von Reth, tevens initiator van Startpagina Brandevoort en Kalender
Brandevoort heeft een leuke actie lopen. Dit
om alle Brandevoorters kennis te laten maken
met de nieuwe frisse uitstraling van de Startpagina en kalenderbrandevoort.nl. Bezoekers
van dit lifestyle-event kunnen bij zijn stand,
met gadgets in de stijl van de nieuwe websites,
na een licht sportieve inspanning op de speciaal voor dit doel gemaakte fiets, een kaartje
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invullen met de naam van de Brandevoorter
van wie zij vinden dat deze de fiets verdient.
Om u te laten weten dat de BC het nieuws op
de voet volgt, kunnen wij u hierbij laten weten
wie met meerderheid van stemmen hiervoor
is uitgekozen. Dat is Erik Jager. Voor diegenen
die hem (nog) niet kennen, zal dat niet lang
duren want ontegenzeggelijk komt u hem, op
deze speciale fiets, wel een keertje tegen in
Brandevoort.
Ten slotte drinken wij nog een lekker wijntje
aan de gezellige bar van ’t BrandPunt, inge-

t! lifestylebeurs succes!
marga dobma
foto’s: ugur ozdemir / giel pollemans

schonken door Erik Jager (eveneens vrijwillige
medewerker) en gaan dan huiswaarts. Maar
niet nadat wij aan de ingang nog even navraag
hebben gedaan naar de bijgehouden bezoekersaantallen. De telling kwam zaterdag uit op
450 en zondag op 863 bezoekers. Al met al
een heel mooi resultaat voor een eerste keer.
Wij hopen dat het voor de ondernemers en
alle bezoekers is geworden wat ze ervan hebben verwacht en wij kijken uit naar de tweede

Brandevoort Leeft! lifestylebeurs in 2013 en
wensen de organisatoren veel succes namens
de gehele redactie van de BC! n
Deelnemende ondernemers:
Anne Smulders Design Meubels • Berry Thoonen glas in
lood • Cut it Out • Ellen Deelen natuurlijke bloemcreaties • Styled by Syl • Bakkerij ’t Bakkertje • Ton appétit
• Versplaza Weijts • Binnenpret • Fotostudio Joy • HBS
HuiswerkBegeleiding • Lot & Binc • Stylish interieursadvies & ontwerp • Stoer, schoenmode • Frank Stegers

Tuinontwerpburo • HorrenGigant • Manders totaal
schilderwerken bv • B4Print • ComputerHulpBrandevoort • De Vestelier • Homestroom • SiteTurn webdesign • SNS Bank • Startpagina Brandevoort.nl • Theo
Keijzers Makelaardij • Threvon Internetservices • Werk
met Plezier • Arke Helmond • Balletstudio Ank de Voogd
• Bloemmarie • De Brug active • Hannelore • Humanitas • Marein Organizing • School of touch • Calista
pedicure • De Blauwe Reiger • Feet luxury Mariëlle •
Inessenca • Kledingatelier Brandevoort • Op den Voet •
Pedicure Jolanda • Sonbeads • Two happy feet
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talent van het jaar 2011 woont in brandevoort
marc dekkers
foto: marc dekkers
Brandevoort is een wijk met veel potentie en
talent. Regelmatig lees ik in de Brandevoorter Courant dat de nodige sportprijzen zijn
gewonnen, dat bewoners zich inzetten voor
allerlei activiteiten en de wijk veel ondernemend bloed bezit. Nu heeft onze wijk er een
nieuw talent bij. Willem van de Spijker heeft
in april de prijs voor de meest talentvolle
jonge zorgmanager in 2011 gewonnen. Willem woont in Brandevoort en is beherend
apotheker van Mediq-apotheek ’t Heelhuis in
Helmond.
Hoe ben je Zorgtalent geworden?
Zorgtalent van het jaar is een aanmoedigingsprijs voor jonge managers (tot 45 jaar) die
werkzaam zijn in de zorg. De prijs is dit jaar
voor de tweede keer uitgereikt door ZorgVisie, een vakblad voor managers in de zorg. Om
genomineerd te worden moet je een project
zijn gestart dat voldoet aan een aantal criteria:
het levert de patiënt iets op, is overdraagbaar
naar andere apothekers en werkt kostenverlagend. Het project waarmee Willem heeft
gewonnen is ‘Diafarma ZOB’ wat staat voor
diabetes farmacie Zuidoost-Brabant. Met behulp van een computerprogramma bespreekt
Van de Spijker met diabetespatiënten die hun
voorgeschreven medicijnen komen halen of de
dosering klopt en welke bijwerkingen of mogelijke interacties met andere geneesmiddelen

kunnen optreden. “Ik noem het ook wel een
geneesmiddelen APK. Je kunt zien of medicijnen ontbreken of juist overbodig of onhandig
in het gebruik zijn. Als apotheker trek ik dat
initiatief naar me toe en overleg daarover met
de huisarts, zonder me te veel te bemoeien
met het directe voorschrijven. Huisartsen vinden dat niet vervelend, nee. Eerder prettig. Ze
kennen mij en laten dat toe.”
“Op dit moment helpen we hiermee diabetes met meer dan vijf medicamenten. Helaas
komt diabetes steeds meer voor. Suikerziekte
wordt de grote epidemie van de komende
tien jaar.” Volgens onderzoek van het RIVM
wordt verwacht dat 1,3 miljoen Nederlanders
binnen vijftien jaar diabetes hebben. Dat is
één op zestien. Willem maakt zich zorgen om
deze enorme toename en wil graag een aantal
tips geven om diabetes te voorkomen. “Het is
belangrijk om overgewicht te voorkomen en
daarom veel te sporten, minimaal half uur per
dag, en niet te veel te eten.”
Vertel iets over jezelf en Brandevoort?
Willem is opgegroeid in Best. Na zijn studie
Farmaceutische Wetenschappen in Utrecht
is hij op zijn drieëntwintigste apotheker geworden. Hiermee was hij een van de jongste
apothekers. Inmiddels is hij eenendertig jaar
oud en hoofd van een cluster van vier Mediq

apotheken met in totaal tweeënveertig medewerkers in Helmond. Hij doceert Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit in
Utrecht. In zijn vrije tijd beoefent hij de vechtsport taekwondo en hij houdt van koken en
reizen. Sinds vijf jaar woont hij met veel plezier in Brandevoort. Hij voelt zich er thuis en
ontmoet veel interessante mensen. “De wijk
is groen en netjes opgezet,” aldus Willem, “gelukkig niet te druk als in een binnenstad, maar
wel heel actief. Ik vind het goed dat veel mensen zich inzetten om de wijk bruisend te houden.” Bij de vraag of hij zelf actief bij de wijk
betrokken is, blijft het even stil... “Mijn werk,
sociale leven en de plannen om een nieuw
huis te bouwen in Stepekolk 2 slokt op dit
moment veel tijd op.”
Wat heeft de titel je tot nu toe gebracht?
“Ik ben door veel mensen gefeliciteerd en
velen zijn geïnteresseerd in het project. Ook
ben ik veel benaderd door de media en het
heeft me veel publiciteit opgeleverd.” Willem
blijft er echter nuchter onder en denkt alweer
aan de toekomst. Hij heeft plannen voor een
nieuw project, gericht op doseren en medicijnkeuze voor de nierfunctie, want steeds
meer oudere mensen hebben nierproblemen.
Dat is waar je echt talent aan herkent: ze denken altijd een stap vooruit. n
Willem van de Spijker
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groei mondomijn
Mondomijn groeit sneller dan verwacht; dat
heeft als gevolg dat we na de meivakantie
de bovenbouw en onderbouw gaan splitsen.
Ook de BSO wordt gesplitst in een bovenen onderbouw groep. Dit betekent dat de
onderbouw en de driejarigen in het onderwijs worden gehuisvest in Domein 2 en de

bovenbouwkinderen gehuisvest blijven in
Domein 3. Wij zijn blij met de groei van
Mondomijn en de splitsing maakt het mogelijk om onze visie weer specifieker naar inhoud en voorbereide omgeving te vertalen.
Tijdens de meivakantie worden de ruimtes
ingericht door onze medewerkers, zodat we

na de meivakantie direct van start kunnen.
Bent u geïnteresseerd in ons Kindcentrum
voor onderwijs en opvang of wilt u vrijblijvend
een kijkje komen nemen, dan kunt u een afspraak maken met Angelique Sterken of Mieke
Theus, 66 28 94, www.mondomijn.nl. n

een geboorte binnen mondomijn
de bovenbouwleerlingen
De weken voor Pasen hebben we het druk
gehad met onze broedmachine. Gedurende
drie weken mochten wij ervoor zorgen dat
er kuikentjes uit de eieren kwamen. Dit hield
in dat de eitjes elke dag, drie keer werden
omgedraaid. Dinsdagochtend 19 april was het
eindelijk zover; er werden drie kuikentjes geboren! Dit moest natuurlijk gevierd worden!
Dus was er voor iedereen een beschuit met
muisjes. Nu zitten de kuikentjes lekker onder

de broedlamp en gaan we er voor zorgen dat
ze uitgroeien tot kippen en/of haantjes. Als ze
te groot worden voor Mondomijn gaan ze bij
een medewerker wonen, daar staat inmiddels
het kippenhok al klaar. Vrijdag 22 april hadden
we paasviering op school. De kinderen van de
midden- en bovenbouw verstopten paaseitjes
voor de kinderen van de onderbouw. Daarna
mochten we allemaal genieten van de gevonden paaseitjes. Ook werd er geknutseld. n

stichting gezondheidscentrum brandevoort
zoekt een lid voor de cliëntenraad
De Cliëntenraad praat mee over de gang van
zaken binnen de organisatie en behartigt de
belangen van cliënten. De Cliëntenraad bestaat uit mensen met een brede belangstelling, die elkaar aanvullen. Wij zoeken een
enthousiaste kandidaat met interesse in de
gezondheidszorg en met affiniteit met de
zorg binnen het Gezondheidscentrum Bran-

devoort. Wij bieden u de mogelijkheid om
invloed uit te oefenen op ontwikkelingen
binnen het Gezondheidscentrum en een positieve en betrokken sfeer in de Cliëntenraad.
Met vragen kunt u terecht bij Merijn Mulders,
voorzitter Cliëntenraad (06 421 379 64),
Maartje Baur, lid Cliëntenraad (06 475 700
25) of Robert Hazenberg, centrummanager

SGCB (06 153 296 62). U kunt uiteraard ook
een brief met motivatie mailen naar: clientenraad@sgcb.nl. Gezien de huidige samenstelling van de Cliëntenraad hebben wij een
lichte voorkeur voor een wat oudere kandidaat. Op verzoek is een informatiepakket
beschikbaar. n

kbo st. lucia mierlo-hout/
brandevoort
EXCURSIE CULINIQUE
Voor de leden van KBO Mierlo-Hout/Brandevoort is een gratis excursie georganiseerd
naar Culinique, Dwarsdijk 2 in Helmond. Hier

worden onder andere maaltijden bereid voor
instellingen. Men kan het hele proces van
maaltijdbereiding volgen. De bezoekers krijgen ook een lunch aangeboden. Datum: donderdag 9 juni, vertrek 10.30 uur van Huize Alp-

honsus met eigen vervoer. De excursie eindigt
om ongeveer 14.30 uur. Aanmelden vóór 30
mei bij Riky van Vegchel, telefoon: 52 59 89
en daarbij vermelden of je zelf rijdt en of je
(tegen betaling) anderen kunt meenemen. n
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column
De hoogspanningsmasten blijven de gemoederen in Brandevoort bezighouden. Zelfs bewoners
die er wat verder vanaf wonen, krijgen spontaan
uitslag als ze het onderwerp weer in de BC zien
staan. Ook de gemeente kijkt met argusogen
welke argumenten en non-argumenten nu weer
via dit blad worden verspreid onder wijkbewoners, door weer andere wijkbewoners. Maar ja,
werd ons nog niet zo lang geleden beloofd dat in
ieder geval een deel van de lijnen ondergronds
ging, nu wordt alles aan één mast gehangen. En ja
hoor, het hele pr-circus ging weer draaien. Werden we nog niet zo lang geleden getrakteerd op
een merkwaardige voorlichtingbijeenkomst met
een dure spreker van de Speakers Academy, nu
kregen we een inloopavond voorgeschoteld.
Alles bedoeld om de Brandevoorter ervan te
doordringen dat er niks mis is met die masten.
Tja, ze zijn foeilelijk voor zo’n mooie wijk en een
praktische sta-in-de-weg, maar dat mag geen argument zijn, natuurlijk. Na wat mediastilte vliegen intussen de microtesla’s en ton-constructies
je om de oren. De draden hangen zus of ze hangen zo, maar het is reuze veilig allemaal. Zeer
indrukwekkend hoor, deze termen, maar of zelfs
de hoogopgeleide Brandevoorter er nog iets
van begrijpt… Joost mag het weten.
Nu kijkt de moderne mens wat verder dan de
neus lang is en een beetje surfen leert dat TenneT - ons allen welbekend - deze maand met
de jaarlijkse veiligheidscampagne rondom hoogspanning blijkt te zijn gestart. Er staan nuttige
tips bij: niet vliegeren bij hoogspanningsleidingen,
wees voorzichtig met je maïshakselaar en vogels
kunnen wel op een elektriciteitsdraad zitten,
maar mensen niet. Een paar muisklikken verder
is de volgende tekst te vinden:
Als u te dicht in de buurt van de lijnen komt, kan
namelijk de spanning op u overslaan. Dit is levensgevaarlijk! Zorg er daarom voor dat u altijd minimaal
tien meter afstand houdt. Zo loopt u geen risico.
En dat staat er dan zomaar. Tien meter afstand.
Levensgevaarlijk. Zelfs met een uitroepteken.
Waarom hebben we het nog over fijnstof? Of
over magneetvelden? Ik ben best in voor een
beetje inwendige spanning, maar bij mijn dagelijkse fietstocht langs De Voort rijd ik voortaan
toch maar liever met een grote boog om die
mast heen.
De oplossing is soms heel simpel. n
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de vendelier
marloes kuyten
Basisschool De Vendelier in Brandevoort
bestaat dit schooljaar tien jaar en dat moet
uiteraard gevierd worden. Gedurende dit
schooljaar is er al op verschillende manieren
stil gestaan bij dit tienjarig jubileum. Onder
andere door een dienstenveiling van leerkrachten, het meedoen aan het goede-doelenproject Schoenmaatjes door de kinderen en
een reünie met oud-leerlingen en -collega’s.
De laatste schoolperiode staan er nog meer
leuke activiteiten op het programma.

Op maandag 16 mei ging het gezamenlijke
schoolproject van start. Toen werd het thema
Feest, dat als een project door alle groepen
van de school loopt, feestelijk geopend op
het schoolplein van het hoofdgebouw aan de
Schutsboom. Alle leerlingen van De Vendelier
verzamelden zich op het schoolplein om uit
volle borst het schoollied te zingen. Vanaf het
dak van de school kon een leuke foto gemaakt
worden van De Vendelier anno 2011.
Later in de week volgden nog veel andere

zonnepanelen
In de afgelopen weken ben ik serieus bezig geweest de mogelijkheden voor zonnepanelen om
mijn dak te bekijken. Uiteindelijk heb ik besloten
om deze te plaatsen en ik ben erachter gekomen
dat er geen omgevingsvergunning hiervoor no-
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dig is. Echter de welstandscommissie gooit hier
roet in het eten. Een dergelijke installatie op je
dak kan als exces beschouwd worden! Nu kom
ik graag in contact met anderen in de wijk Brandevoort die ook zonnepanelen willen op hun
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feestelijke activiteiten: de leerlingen van groep
8 vertrokken op dinsdag naar hun kampadres,
op donderdag kregen alle groepen een mooi
boek cadeau en op vrijdag zijn alle kinderen
vereeuwigd door een feestfotograaf.
Gedurende de komende laatste schoolweken
wordt er door alle groepen op verschillende
manieren aan het thema ‘feest’ gewerkt met
aan het einde van het schooljaar een echte
circusvoorstelling door de leerlingen. U hoort
nog van ze! n

bruno van bost
(brunovanbost@hotmail.com)
dak. Wellicht dat we samen een punt kunnen
maken richting de welstandscommissie. Ik ben
ervan overtuigd dat deze vorm van duurzame
energie de toekomst heeft en ook wij in Brandevoort zullen hieraan mee moeten doen. n

paaseieren zoeken
commissie pasen

Het tienjarig jubileum van het paaseieren zoeken in het Sint Antoniusbosje was weer een
groot succes! De temperatuur was ons allemaal zeer goed gezind op deze Eerste Paasdag
en de kindjes konden dit keer op hun slippertjes door het bos lopen om alle paaseieren te
zoeken. Zo’n 125 kindjes hebben een uur lang
gezocht naar alle eieren en in het bijzonder de
vijf zilveren eieren en vanwege het jubileum
was er ook een gouden ei door de Paashaas
verstopt! Speciaal ter gelegenheid van de
tiende verjaardag van het paaseieren zoeken
heeft een ballonnenclown heel mooie kunst-

werken gemaakt en er liepen weer veel kleurig geschminkte kinderen rond in en om het
bos! De Paashaas stond vanzelfsprekend in
het middelpunt van de belangstelling en is met
heel veel kindjes samen gefotografeerd. Deze
foto’s zijn te zien op de site van het paaseieren
zoeken (www.pasen.brandevoort.org).
De kinderen die de bijzondere eieren hebben
gevonden, zijn allemaal beloond met een mooi
cadeau. De zilveren eieren zijn gevonden door:
Killian Wessels (4), Marith Walraeven (4), Siem
Elzenga (3), Marit Gommers (3) Romy Reijnders (4). Het gouden ei werd gevonden door

Roos van Uitregt (5). Alle prijswinnaars nogmaals gefeliciteerd! Alle kinderen hebben nog
een leuke extra verrassing gekregen en gingen
voldaan weer terug naar huis om daar verder
te zoeken naar de eieren die de Paashaas vast
en zeker in heel Brandevoort had verstopt.
Tenslotte willen we graag onze sponsoren
bedanken: Albert Heijn, DecoArt, Startpagina
Brandevoort, Threvon en de Brandevoorter
Courant. Natuurlijk willen we ook alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken. Zij hebben het
weer mogelijk gemaakt om dit evenement een
succes te laten worden! Tot volgend jaar! n

brandjes
Rectificatie op het artikel in BC nr 4,
de trainingen van Basketball Brandevoort zijn op maandag van 18.00 - 19.00
uur, jongens en meisjes van 6 t/m 14 jaar
zijn dan van harte welkom. Daarnaast zijn
we op woensdag gestart met recreanten
die een balletje gooien op het buitenveldje
aan de Neerhei, dit is vanaf 20.00 uur. Info:

basketballbrandevoort@gmail.com
of 06 518 408 20.

contact opnemen door ons te mailen met
cdbindels@gmail.com

Gezocht huurwoning in Helmond. Wegens verkoop van onze eigen woning zijn wij
per direct op zoek naar een grondgebonden
huurwoning met tuin in Helmond. Gezin bestaat uit 2 volwassenen en 2 kinderen. U kunt

Te koop: Union herenfiets 3 vers. € 75,- /
BMX fiets, zwart € 75,- / Houten kinderstoel,
beuken, € 30,- / Mammoet skelter, dubbelzits,
€ 40,-. Info 0492 - 66 57 81
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vrijwilliger bij de babbenhoeve,
iets voor jou?
Het is lekker weer. Ook op de Babbenhoeve.
Op het veldje dat tussen die straat en de Troymanshoeve ligt, spelen kinderen. Auto’s worden gewassen, gras gemaaid en de bewoners
genieten van een zomers weekend. Ook bij
een van de huizen aan de Babbenhoeve staan
de deuren naar de tuin open. Daar maken we
kennis met de bewoners. Jonge bewoners,
cliënten van ORO, met hun begeleiders. Ze
zijn op zoek naar vrijwilligers. Jong of oud, iedereen is welkom.
Ze wonen er met z’n zessen. In twee huizen.
Huizen die door middel van een kantoorruimte in het midden met elkaar verbonden
zijn. De jongste van het stel is negen jaar. De
oudste achttien. Omdat ze allemaal een licht
tot matige verstandelijke beperking hebben,
wonen ze hier onder begeleiding van medewerkers van ORO. Soms gaan ze een weekend
naar huis. Meestal zijn ze hier.
Van de zes bewoners zijn er dit weekend vier
thuis. Een van hen is de benjamin, Rick. “Wat
we vandaag gaan doen? Even naar mijn picto’s
kijken.” Op een bord in de kamer hangen
plaatjes van activiteiten die op het programma
staan. Eten, boodschappen doen, op de Nintendo spelen. De vaste structuur die het bord

hem biedt, heeft hij nodig. Even later komt
zijn naamgenoot Rick (16) naar beneden. Rick
gaat voetballen. “Kom je kijken, Sjef”, vraagt hij
aan een van de begeleiders. “Nee, jongen. Dat
gaat niet. Ik kan niet weg vandaag.” Rick kijkt
teleurgesteld. Voetbal is zijn grote passie. Hij
speelt in het G-team van MULO. “Ik ga beter
voetballen als er meer mensen komen kijken,”
zegt hij.
Momentje samen
De begeleiders van de woningen hebben het
druk. Ze zijn met z’n drieën: een begeleider
voor elk huis en een ondersteunende kracht
die links en rechts bijspringt. ‘s Nachts blijft er
ook iemand slapen. “De jongeren vinden het
heel gezellig hier,” zegt Sjef. “Maar we zijn wel
echt op zoek naar mensen die ze soms net
wat meer individuele aandacht kunnen geven.
Even dat wandelingetje, samen een spelletje
doen of gewoon even naar Albert Heijn en
samen een taart bakken. Die persoonlijke aandacht, even een momentje samen, natuurlijk
proberen wij dat ook, maar er is eenvoudigweg niet altijd genoeg tijd voor.”
Vrijwilligers
De medewerkers van de Babbenhoeve zijn
daarom hard op zoek naar vrijwilligers. Bran-

devoorters met het hart op de juiste plaats en dat zijn er nogal wat - mensen die af en toe
eens willen zorgen voor extra slagroom op de
taart. Jong én oud. Even met Rick aan een oude
televisie knutselen of een wasmachine uit elkaar halen, of een keer met de oudere Rick
gaan fietsen, naar het voetballen kijken, of gewoon samen met de hond gaan wandelen. Sjef:
“Het hoeft echt niet iedere week.Voor jongeren die op school zitten is dat vaak ook een te
grote belasting. Een keer in de twee weken of
een keer in de maand is ook prima.” Maar hoe
gaat dat dan in zijn werk? “Marijn Scharten is
onze vrijwilligerscoördinator. Mensen die bij
ORO vrijwilligerswerk doen - en dat zijn er
zevenhonderd - gaan eerst een keer met haar
praten. Daarna komen ze hier en praten ze
met ons locatiehoofd om vervolgens kennis
te maken met een van de kinderen. Daarna
is er tijd nodig om een vertrouwensband op
te bouwen en daarna wordt het vrijwilligerswerk in overleg verder ingevuld.” Leuk werk?
“Ja, heel leuk werk, heel intensief ook. Maar je
krijgt er heel veel voor terug.”
Meer info? Kijk op www.oro.nl of bel met
ORO (53 00 53) en vraag naar Marijn Scharten. U kunt ook mailen: mscharten@oro.nl. n

Twee bewoners van het ORO huis
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flame trails jam 12 juni
foto: bart de jong / ebc

De Flame Trails aan de Kaldersedijk tegenover SV Brandevoort zijn aangelegd door jongeren uit de buurt die ook het onderhoud plegen en de jam organiseren op 12 juni

Na een jaar van intensief gebruik van de BMXbaan aan de Kaldersedijk kwam het positieve
bericht dat de baan in de toekomst een vaste
plek krijgt op het sportpark in Brandevoort.
Dit is een pluim voor de jongeren die de
baan zelf hebben gebouwd en onderhouden.
Een BMX-baan zoals hij door de jongeren
is aangelegd, is ook eigenlijk nooit helemaal
klaar. De aangevoerde leemgrond kan telkens
omgevormd worden in een nieuwe bocht of
een rij van jumps achter elkaar. Dit houdt het
terrein interessant voor iedereen die er na

schooltijd of het werk gebruik van maakt.
Op 12 juni zal op de Flame Trails de jaarlijkse
BMX-jam georganiseerd worden. Vanaf 13.00
uur is iedereen met een fiets welkom om op
zijn of haar fiets rondjes te komen maken.
Om 14.00 uur zal de hele baan vrijgemaakt
worden voor kinderen onder de twaalf jaar.
Een half uur lang zijn alle ogen op hen gericht,
zodat ze kunnen laten zien wat ze in huis hebben. De speciale kinderbaan bestaat uit verschillende bochten en ronde heuvels die door
kinderen van drie jaar en ouder te nemen zijn.

Na een half uur zal de jury bekend maken wie
er een prijs gewonnen heeft.
Tussen 15.00 en 16.00 uur wordt er spectaculairdere actie verwacht van de oudere
BMX-ers die zich kunnen gaan vermaken op
de grotere springbulten van de Flame Trails.
Het laatste kwartier van de wedstrijd zal er
zelfs met de fiets over een auto gesprongen
worden. De prijsuitreiking volgt om 16.30 uur.
Deelname is mogelijk op ieder niveau en er
zijn geen kosten aan verbonden. Ook de toegang voor publiek is gratis. n

kindervakantieweek
yvon cremers
Het aftellen is begonnen, want over zeven weken is het zover: dan gaat de derde Kindervakantieweek van start! Net als vorige jaren kijken we erg uit naar de aftrap van deze week.
Tegelijkertijd moet er ook nog een berg werk
verzet worden voor het zover is.
Het aantal vrijwilligers dat zich heeft aangemeld
blijft gelukkig nog steeds stijgen. We hebben
zelfs ons tweede record te pakken 565 vrijwilligers! Helaas lukt het ons niet om met deze vrijwilligers alle groepen van leiding te voorzien.
Van de vierennegentig groepen zijn er slechts
negenendertig compleet. In drie maanden tijd
hebben we pas veertien groepen rond kunnen
maken. De overige vijfentwintig zijn bij inschrij-

ving als complete groep aangeleverd en hebben
ons nauwelijks inspanningen gekost. We hebben dus nog vijfenvijftig groepen waarop we
hulp te kort komen!!
Vanuit de werkgroep zijn er ook een recordaantal e-mails verstuurd naar ouders om de gaten in deze groepen te dichten. Jammer dat er
ook een recordaantal ouders niet reageert op
deze e-mails. Wij als werkgroep streven naar
zoveel mogelijk positieve records. Dus heb je
een e-mail van ons ontvangen? Reageer dan zo
snel mogelijk en kom gezellig helpen.
Ben je (al) ingedeeld op een groep? Op woensdag 29 juni is er vanaf 19.30 uur een informatieavond in ’t BrandPunt voor de groepsleiding.

De uitnodiging met exacte tijd volgt nog, maar
dan kun je de datum vast noteren in je agenda.
De overige vrijwilligers die ingezet worden
bij een activiteit of ter ondersteuning van de
organisatie, krijgen ongeveer één week voor
aanvang van de Kindervakantieweek een e-mail
met instructies en op de dag dat je komt helpen, is er voor aanvang van de activiteiten een
korte briefing.
Het Kindervakantieweeklied 2011 staat op
onze site! Oefen goed, zodat jullie uit volle
borst mee kunnen zingen. Daarnaast zal er
de komende weken ook steeds meer informatie over het programma op de site komen:
www.kvwbrandevoort.nl.Tot de volgende BC! n
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jeugdwagen brandevoort

loterij 2011

Doe mee aan onze loterij en help ons om
met carnaval 2012 geweldig uit te pakken. Dankzij de belangeloze medewerking

Ook bij Chill-house is Koninginnedag niet
ongemerkt voorbij gegaan. In plaats van een
koninginnenach, hadden wij een koninginneavond. We waren misschien wel de eersten
in het land die zich in het Oranjefeest stortten. Voor deze gelegenheid waren groep 8 en
voortgezet onderwijs gezamenlijk uitgenodigd. Groep 8 heeft lekker gechilled, en de
jeugd van het voortgezet onderwijs heeft zich
uitgeleefd met bekende (oud-)Hollandse spelletjes zoals zaklopen, eierrace en spijkerpoepen. Een aantal van hen was zelfs in passende
kledij verschenen, dus de sfeer zat er goed in.
Het was voor beide groepen en de aanwezige
vrijwilligsters een gezellige avond.Voor herhaling vatbaar en een mooie warming-up voor
het feest op 30 april.
Als je je afvraagt wat er allemaal te doen is bij
Chill-House bekijk dan regelmatig onze website www.chill-house.nl. Ook als een avond
door omstandigheden niet door kan gaan, zullen wij dat op de website vermelden. Heb je
zelf leuke ideeën voor een activiteit? Laat het
ons dan weten, dan gaan we samen met jullie
bedenken hoe we die ideeën kunnen uitvoeren. cu@Chill-House n

van diverse bedrijven zijn er leuke prijzen te winnen voor een lotprijs van maar
E1,-! Wij komen langs in de eerste week

van juni. De trekking is op zondag 3 juli, tijdens het Fierljeppen. De uitslag staat ook op
www.jeugdwagenbrandevoort.nu. n

chill-house
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zelfhulpgroep de bron
Wij zijn allemaal zuiver en rein geboren.
Door omstandigheden of gebeurtenissen zijn
wij het contact met onze bron veelal kwijtgeraakt. Mogelijke gevoelens of gedachten
daarbij zijn dan: ik voel mij minder, ik voel me
anders, ik hoor er niet meer bij.
De Bron is een zelfhulpgroep voor mensen
die het fijn vinden actief met de zin van het leven bezig te zijn. Die het prettig vinden samen
met lotgenoten te praten over zaken en thema’s die niet alleen de groep aanspreken maar
ook hun zelf bezighouden. Zelfhulpgroep De

Bron biedt ook jou de mogelijkheid te ervaren dat jij er als mens mag zijn om wie je bent
met al je mogelijkheden en beperkingen.
Lotgenotencontact is een natuurlijke, drempelloze manier van elkaar ontmoeten en
ondersteunen. Door het gevoel van (h)erkenning en actief naar elkaar te luisteren,
help je niet alleen jezelf, maar ook de ander.
Ook ontvang je veel steun terug van de medegroepsleden. De organisatie en begeleiding
van de zelfhulpgroep is in handen van twee
ervaringsdeskundigen.

Voel je vrij in de schoonheid van mensen
waar ieder weer anders zichzelf mag zijn.
Heb je interesse en/of spreekt de manier van
werken je aan, dan kun je tijdens kantooruren
contact opnemen met: Stichting Zelfhulp
Netwerk Zuidoost-Brabant Molenstraat 74a,
5701 KH Helmond, telefoon: 47 60 62, e-mail:
helmond@zelfhulpnetwerk.nl, www.zelfhulpnetwerk.nl, of via onze dependance in Helmond: Stichting Zelfhulp Netwerk ZuidoostBrabant, Kronehoefstraat 21-29, 5612 HK
Eindhoven, telefoon: 040 211 83 28, e-mail:
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl. n

tuinieren en klussen voor ouderen
Het aantal senioren neemt toe, zij willen nog
zelfstandig blijven wonen.Velen van hen hebben
geen familie of kennissen meer. Ook gehandicapte mensen of mensen die door omstandigheden niet meer in staat zijn hun tuintjes netjes
te houden en tot de lagere inkomensgroepen

behoren, zij allemaal hebben uw hulp nodig!
Bent u iemand die het leuk vindt om buiten
actief bezig te zijn? Heeft u groene vingers?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste tuinmannen/
vrouwen die de hulpbehoevende stadsgenoten
willen helpen. Het gaat om de gewone tuinkar-

weitjes zoals onkruid wieden, schoffelen, snoeien, gras maaien of andere werkzaamheden. Het
biedt leuke contacten en is dankbaar werk. De
vrijwilliger ontvangt een onkostenvergoeding.
Tijd: in overleg met een cliënt. Contactpersoon:
Lidia Zagorska (53 73 30). n

tv carolus: mix team t/m 10
kampioen!

Op de foto het winnende team van links naar rechts:
Imke Barenbrug, Guus Beijnsberger, Bo van Gog, Kai Dijkstra,Valerie Verhaegen

Op de laatste wedstrijddag is het mixteam t/m
10 van Imke Barenbrug, Guus Beijnsberger, Bo
van Gog, Kai Dijkstra en Valerie Verhaegen
overtuigend kampioen geworden in de eerste
klasse van de districtscompetitie.
Op zes wedstrijddagen met elk vijf wedstrijden heeft dit team maar vijf punten ingeleverd. Op drie wedstrijddagen werd zelfs met
5-0 gewonnen. Tegen de nummer twee werd
uit gewonnen met 4-1 en thuis was NIP uit
Roermond te sterk met 3-2. Op de laatste
dag hoefde maar één wedstrijd gewonnen te
worden... Het werd overtuigend 5-0! En daarmee was het kampioenschap binnen. Op 17
juni worden alle kampioenen van TV Carolus
gehuldigd en wordt er feestgevierd. n

samenspraak,
nederlands voor allochtonen

SamenSpraak is een uniek taal- en integratieproject: gewoon praten met anderstaligen
in een individueel contact in de huiskamer
over alledaagse onderwerpen als bijvoorbeeld
boodschappen doen, naar de dokter gaan, een
vakantie boeken. Zo verbeteren anderstaligen

hun spreekvaardigheid, zinsbouw, en breiden
hun woordenschat uit. Belangrijk doel hierbij
is het doorbreken van het isolement. Dit vrijwilligerswerk heet SamenSpraak.
De meeste anderstalige cliënten zijn vrouwen
die graag contact willen hebben met Nederland-

se taalbegeleidsters. Wij vragen uw hulp als vrijwilliger om dit project te ondersteunen: maak
een anderstalige wegwijs in het Nederlands!
Meer informatie: VWC/Gilde Helmond, Stationsplein 15-21, telefoon: 53 73 30 / 53 55 74,
e-mail: l.zagorska@vwchelmond.nl. n
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de aansteker
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.
De Brandeleros brengen ritme en
kleur
Toen ze vijf jaar geleden naar Brandevoort
kwamen, vonden ze dat er wat meer leven in
de brouwerij moest komen. Tijdens het Leutfestijn van carnavalsstichting De Brandeliers
opperden ze het idee om een percussiegroep
op te richten. Geen harmonie, maar iets wat
swingt en kleur geeft. Dit idee werd erg positief ontvangen. En dat was het begin van de
Brandeleros.
Joyce van Schoonderwalt-van Lieshout en
Audrey Tijssen-Geboers leren elkaar vijftien
jaar geleden kennen via hun mannen die samen sporten. Joyce woont samen met Rob in
Valkenswaard en Audrey met Perry in Heeze.
Het klikt niet alleen tussen Perry en Rob, maar
ook de dames kunnen het goed met elkaar
vinden. Als Rob en Joyce de tekeningen van
hun nieuwe huis in Brandevoort laten zien,
zijn Perry en Audrey meteen verkocht. Een
jaar later verhuizen zij ook naar Brandevoort.

in Actie en delen de overige kosten samen.
Kleurige optredens
En dan staat er een groepje mega-enthousiaste bandleden die iedere donderdagavond
oefent op het repertoire. Ze treden regelmatig op, bijvoorbeeld op het sportgala in Helmond, het Sambafestival in Nijmegen en voor
de stadsprinsen van Eindhoven en Helmond.
Audrey: “Ik zit nog steeds in het bestuur van
De Brandeliers, maar Brandeleros is wel een
aparte stichting. Onze kleuren zijn ook op
elkaar afgestemd. Het is een gave, opvallende
combi en die past uitstekend bij ons.” Als we
het dan toch over de kleding hebben, hoe
doen jullie dat? Joyce vertelt dat er heel wat
eisen zijn aan de kleding: “Het moet makkelijk
zitten, maar ook stevig zijn. De grote trommels schuren constant tegen je broek. En het
is behoorlijk zweten!” Ze voegt daar lachend
aan toe dat ze graag nieuwe outfits zouden
willen en momenteel bezig zijn met een sponsor. Het zou wat de dames betreft ook wel
wat spannender mogen.
Plezier
Voor Audrey en Joyce hoeft het niet allemaal

rebekka kuijten
foto: ugur ozdemir
100% strak te zijn, plezier is al de helft: “De
uitstraling is veel belangrijker. Onze bandleider Mattie is het muzikale brein, hij zorgt ook
voor nieuwe nummers. Hij toont initiatief en
lef, dat hadden we nodig! We zijn heel blij met
hem en met onze penningmeester Carry, dat
mag ook wel eens gezegd worden.” Op dit
moment bestaat de band uit twintig mannen
en vrouwen, die in wisselende combinaties
optreden. Joyce: “We willen graag meer optredens doen, zoals de zomerfestivals en we
willen de choreografie wat verder uitbreiden.”
Genoeg plannen dus. Wie doet er mee?
Brandeleros zoekt twee
agogo spelers
Onze band is bijna compleet. Alle instrumenten zijn dubbel bezet alleen missen
we nog twee enthousiaste bellers. Je hoeft
geen ervaring te hebben, maar wel gevoel
voor ritme. We trainen op donderdagavond in ’t BrandPunt. Dus ben jij die enthousiaste persoon die we zoeken, stuur
dan een mailtje naar info@brandeleros.nl
of bel naar 06 363 345 89. n

Leuk idee
Joyce vertelt over deze periode: “We vonden
het erg stil in de wijk. Allebei waren we gewend aan een gezellige straat, waar iedereen
elkaar kende. Maar hier was nog maar weinig gezelligheid. Mensen werkten overdag en
zaten ’s avonds binnen. Dus daar wilden we
wat aan doen.” In november 2008 wordt de
carnavalsvereniging opgericht en daar zijn
deze feestvierders natuurlijk bij. Tijdens het
Leutfestijn worden ze lid van De Brandeliers
en ontstaat spontaan het idee van een percussieband. Joyce: ”Eigenlijk was het gekscherend,
met een pot bier in de hand. Ik vond dat De
Brandeliers wel een percussieband kon gebruiken. Da’s leuk toch?” Op de vraag of ze
ervaring hebben, moeten ze ontkennend antwoorden. “Maar wel enthousiasme!”
De aanpak
“We zijn gewoon in het diepe gesprongen
en ermee begonnen,” zegt Audrey. Ze plaatsen een oproep in de Brandevoorter Courant en krijgen vijftien reacties. Niemand
heeft ervaring. Joyce vervolgt: “Op internet
vonden we een leraar, Johan Ousen. Hij
heeft ons in het begin goed geholpen met
de aanpak.” Tijdens een workshop kijken ze
wie muzikaal is; ritmegevoel is natuurlijk belangrijk. Ze stellen een basispakket samen
en verdelen de instrumenten. Een paar weken rouleren ze en dan blijkt welk instrument bij wie past. Ze krijgen subsidie van
de gemeente en de Stichting Brandevoort
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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: prenthoeve 22
Iedere maand is het weer een verrassing
waar we op bezoek zijn. Deze maand mochten we een kijkje nemen in Stepekolk, bij Willem Pronk (62 jaar) en Gerda van Trigt (56
jaar). Zij wonen sinds 2006 in een vrijstaande
hoekwoning aan de Prenthoeve 22, samen
met hun twee honden Doortje en Gertje.
Hun zoon en twee dochters hebben inmiddels het ouderlijk nest verlaten.
Gerda heeft sinds 2009 haar praktijk aan huis.
In haar praktijk, Denkstap (www.denkstap.
nl), werkt zij met kinderen met een verstandelijke beperking en hun ouders. Daarnaast
werkt zij op een basisschool in Eindhoven
met kinderen met het Syndroom van Down.
Willem is al negenendertig jaar directeur en
werkt op een basisschool in Eindhoven.
Tot 1990 woonde het gezin in De Kwakel,
een dorpje vlak bij Aalsmeer. Willem werkte
daar vanaf 1971 op een basisschool en ontmoette Gerda die daar geboren en getogen
is. In 1990 verhuisden ze naar Mierlo, omdat
Willem een functie aanvaardde als directeur
op basisschool Tarcisius in Eindhoven. Deze
nieuwe uitdaging en omgeving trokken het
gezin van de Randstad naar een tweekapper
in Mierlo (Rust en Ruimte). “Het was een
gok, maar we hebben er geen seconde spijt
van gehad.” Na zestien jaar zochten ze toch
iets anders. De kinderen gingen het huis uit

een kijkje thuis in

brandevoort
patricia teuns
foto: michel asselman

en de woning had een flinke opknapbeurt
nodig. Beide waren zeer gecharmeerd van
de wijk Stepekolk. Ze fietsten hier geregeld
rond om te zien hoe dit deel werd opgebouwd en eigenlijk ook wel op zoek naar hun
nieuwe stek.
Vijf jaar geleden vonden ze dit droomhuis.
De stijl deed hun hart sneller kloppen, maar
de ligging gaf toch de doorslag. “We hebben
het echt gekocht voor de locatie. We kijken
uit op een leuk speelveld, waar de originele
oude hoge bomen nog staan. Prachtig,” aldus
Gerda. “Ieder jaargetij kleurt ons plantsoen
op geheel eigen wijze. Daar genieten we van
en het speelveld geeft de nodige levendigheid
in deze buurt.”
Hun riante hoekwoning heeft naast hun garage en oprit, een ruime kamer met aangrenzend de keuken. En niet alleen aan de voorzijde hebben ze een mooi uitzicht, ook achter
halen ze de natuur dichterbij met hun groene
achtertuin en prachtige vijver. “Vanuit Mierlo
is onze waterschildpad, Opa Frans, meeverhuisd. Hij woont al vijftien jaar in onze vijver.”
De eerste verdieping bestaat uit de badkamer, toilet en drie kamers, waarvan er één
is ingericht als praktijkruimte, één als werkkamer en een slaapkamer. Op de tweede verdieping tref je een grote zolderruimte en een
ruimte voor de ketel en de wasmachine.
Beiden zijn zeer positief over Brandevoort.
De wijk is ruim van opzet, de stijl van de huizen spreekt hen aan alsmede de hoeveelheid
groen en de vriendelijkheid van de bewoners.
Willem: “We wonen in een fijne wijk, waar
de sfeer ontspannen is en waar al de nodige
voorzieningen aanwezig zijn.” Als we het allebei iets minder druk hebben, hopen we nog
meer te ontdekken in en van deze wijk, zoals

de activiteiten in het wijkhuis, want eerlijk is
eerlijk, daar zijn we nog te weinig geweest.”
Willem en Gerda, bedankt voor jullie bijdrage. n
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fietsverbinding tussen helmond
en eindhoven
ilse hommering

Wordt
gerealiseerd
(2011)
Realisatie
2012

1

2

3

Fietstunnel

4

5

6

7

8

Knip Vaarle door
recreatiepark

Station
't Hout

Station
Brandevoort
Fietstunnel
(2012)

Tunnel Dierenrijk
(onzeker)

Overzicht tracé fietsverbinding
huidig fietspad (buiten scope)
bestaand - onverhard
bestaand - verhard
niet bestaand
feeders Geldrop-Mierlo

Wellicht heeft u er al over gehoord of gelezen:
voorheen heette het project Vlitspad, maar nu
is de naam van het project Hoogwaardige
Fietsverbinding Helmond-Eindhoven. Dit fietspad verbindt de centra van beide steden met
elkaar, over een lengte van ongeveer dertien
kilometer. Het doel is om dit fietspad zoveel
mogelijk te laten lopen over de al bestaande
fietspaden. Tussen deze bestaande delen in,
worden nieuwe delen aangelegd. Waar precies, kunt u zien op het kaartje.
Het tracé loopt vanaf het NS-station Helmond parallel aan de spoorlijn tot aan de Vaarleseweg. Daar buigt het fietspad af richting
de A270 en loopt vervolgens parallel aan de
A270 richting Eindhoven. De verbinding gaat
dus over de gemeentegrond van Helmond,
Nuenen en Eindhoven en passeert onderweg
recreatiegebied Gulbergen.
Zowel bestuurlijk als ambtelijk wordt er druk
gewerkt aan de uitwerking van het tracé en
de aanleg van de eerste delen. Bestuurlijk gebeurt dit binnen het Bestuurlijk Overleg Fietspad Helmond-Eindhoven, onder voorzitterschap van burgemeester Jacobs van Helmond.
In dit overleg zitten de gemeenten Helmond,
Eindhoven, Nuenen, Geldrop-Mierlo en het

SRE. Het SRE is de ‘trekker’ van het project.
De aanlegkosten zijn geraamd op 4,23 miljoen
euro. In deze raming zijn geen kosten voor
grondverwerving meegenomen. De kosten
voor het deel van het tracé op Helmonds
grondgebied bedragen ongeveer 1,7 miljoen
euro (ook exclusief verwerving).
Door het SRE is vorig jaar succesvol een
subsidie aangevraagd bij het ministerie van
Infrastructuur en Milieu. In het kader van
Fietsfilevrij heeft het ministerie in totaal
E1.260.000,- toegekend voor de realisatie
van dit fietspad. Verder zal het SRE aanvullende subsidies verstrekken.
De gemeente Helmond is volop bezig met de
realisatie van delen van het fietspad. In 2010 is
het gedeelte tussen de Brandevoortse Dreef
en het station Brandevoort aangelegd. Momenteel is gestart met de voorbereidende
werkzaamheden van de aanleg van het gedeelte tussen de Mierloseweg en de Burgemeester Krollaan. Dit gedeelte, inclusief een nieuwe
fietsbrug over de fietstunnel bij station Helmond ‘t Hout, moet dit jaar klaar zijn. Voor
deze beide gedeelten heeft provincie NoordBrabant vijftig procent subsidie toegekend.
Verder is eind 2010 ook de aanleg van de

fietstunnel nabij station Brandevoort aanbesteed, evenals de nieuwe fietsverbinding in
de nieuw aan te leggen spoortunnel van de
Neervoortse Dreef. Wanneer deze beide tunnels opgeleverd zijn (eind 2012, respectievelijk
begin 2013), zal ook het fietspad tussen station Brandevoort en De Voort, alsmede het
fietspad tussen de Neervoortse Dreef en de
Vaarleseweg aangelegd kunnen worden.
Ook is er gestart met de voorbereidende
procedures voor het gedeelte tussen de Burgemeester Krollaan en de Brandevoortse
Dreef. Hiervoor moet nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden en moeten nog gronden aangekocht worden. De gemeente Helmond streeft ernaar eind 2013 het
gedeelte van de hoogwaardige fietsverbinding
op eigen grondgebied gereed te hebben.
Ook de gemeenten Nuenen en Eindhoven zijn
volop bezig om de fietsverbinding compleet
te maken. Gemeente Eindhoven en het SRE
ondersteunen daar waar nodig de gemeente
Nuenen bij het ontwerp van het fietspad ter
hoogte van Gulbergen. De gemeente Nuenen
verwacht medio volgend jaar te beginnen met
de werkzaamheden. De gemeente GeldropMierlo probeert zo goed mogelijk op de fietsverbinding aan te haken. n
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winkelkroniek brandevoort (deel 5)
wim dobma
foto: ugur ozdemir

Ondernemen is risico lopen, zo luidt een gezegde in ondernemersland. Gelukkig is het
niet zo dat alleen ondernemers risico lopen,
mensen die in dienst zijn bij een onderneming
of een ambtelijke instelling, kunnen uiteraard
ook hun baan verliezen. Als het economisch
minder gaat, vallen er ontslagen, als de economie weer aantrekt, komen er weer vacatures.
Hoewel geen wet van Meden en Perzen, zit er
toch een bepaalde wetmatigheid in.
Het kan vriezen en het kan dooien, het is een
golfbeweging die zelfs de beste economen niet
kunnen voorspellen. Onlangs in de krant gelezen dat men bij een niet nader te noemen
fabriek van vrachtwagens de werkweek wil
verlengen van 36 naar 40 uur en zelfs naar
42,5 uur, vanwege de vele orders. En ook in
ons buurland Duitsland, onze grootste handelspartner, gaat het weer de goede kant op.
Dus mensen die een zaak willen beginnen in
Brandevoort: heb vertrouwen in de toekomst.
Dat vertrouwen moet dan nog wel doordringen tot de potentiële winkeliers waarmee makelaarskantoor VP&A nog in onderhandeling
is, te weten: een groenteman, een dierenspeciaalzaak, een reisbureau en een zaak in kinderkleding. Volgens de heer Voogt van VP&A
verlopen de onderhandelingen met krediet-

verstrekkers wat moeizaam omdat men van
beide kanten, zowel van de kant van kredietaanvragers als van kredietverstrekkers als
banken en verzekeringsmaatschappijen, niet
over één nacht ijs wil gaan.
Een winkel die in ieder geval wel in Blok 7
komt, is de bakker die onlangs de sleutel
heeft gekregen en de zaak in brood en banket kan gaan inrichten. De bakkerij vormt een
onderdeel van Bakkerij ’t Bakkertje, die ook
filialen heeft in Mierlo en in andere delen van
Helmond. De bakker hoopt eind augustus de
nieuwe zaak te kunnen openen. Ook de komst
van een slager is vrijwel zeker, eind juni komt
er definitief uitsluitsel.
Tegenover Blok 7, aan de andere kant van de
gracht, waar we dus behalve de in de vorige
aflevering van de BC genoemde bloemenzaak
Bloemmarie hebben behandeld, deze keer een
interview met de bedrijfsleidster van HEMA,
Ingeborg Hellings.
Mevrouw Hellings is sinds enkele weken bedrijfsleidster van dit Brandevoorter filiaal van
de HEMA. Zij was zeventien jaar teamleidster
in HEMA in het centrum van Eindhoven en
is woonachtig in de Geldropse nieuwbouwwijk Genoenhuis. Hoewel het volgens haar
momenteel een wat slappe periode is, is men

over het algemeen wel tevreden met de omzet in Brandevoort.
De clientèle bestaat vooral uit jonge mensen
met kinderen, de oudere garde, toch een behoorlijk deel van de Brandevoorter bevolking,
vormt slechts een klein bestanddeel. Wat betreft kinderkleding, bij HEMA verkoopt men
het middensegment, een zaak in kinderkleding
die zich eventueel wil gaan vestigen is veelal
gespecialiseerd in duurdere kleding en vormt
geen concurrentie.
HEMA is eigendom van Lion Capital, een
Amerikaanse investeringsmaatschappij. Brandevoorters die nog wat geheime fondsen hebben, opgelet, HEMA staat te koop. Behalve in
de winkel kan men bij HEMA ook via internet
spullen bestellen, die dan thuisbezorgd worden. Mevrouw Hellings vertelde verder dat
kaderfuncties verplaatsbaar zijn, men kan dus
overgeplaatst worden zonder inspraak.Verder
had zij de wens om de zaak wat frivoler aan te
kleden, dus eventueel een vlag, een bloembak
of een reclamebord. Daarover moet met de
gemeente onderhandeld worden. De winkeliersvereniging heeft een paar ambtenaren op
bezoek gehad, dus misschien dat er iets gaat
veranderen in de entourage. Volgende maand
misschien meer nieuws daarover. n
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nder brandevoort gelanceerd
Zoals u in de vorige editie van de Brandevoorter Courant hebt kunnen lezen, zijn de
websites www.brandevoort.nu (startpagina)
en www.kalenderbrandevoort.nl in een nieuw,
fris jasje gestoken. Tijdens het gezellige en
drukbezochte evenement Brandevoort Leeft!
op 14 en 15 mei, zijn beide sites officieel gelanceerd.
Herbert von Reth (Threvon Internetservices)
is de man achter de sites. “Beide sites worden
erg goed bezocht en zijn dus zeer waardevol
voor de wijk,” vertelt Herbert. Hij sprong
in op de vraag naar één centrale wijkagenda
waar alle activiteiten op vermeld staan. “Elke
organisatie of vereniging in Brandevoort kan
een eigen kalender op zijn of haar site plaatsen die direct wordt geïntegreerd in de centrale kalender, www.kalenderbrandevoort.nl.
De opmaak is helemaal in de eigen huisstijl en
aangepast aan de eigen site, zonder zichtbare
reclame of wat dan ook. Bezoekers kunnen
dus niet zien dat die kalender gekoppeld is
aan de centrale kalender. Groot voordeel is
dat alles wat men op de eigen kalender zet,
automatisch op de wijkkalender terechtkomt.
Er hoeft dus niks meer handmatig worden ingevoerd.”
Herbert heeft de sites niet zelf ontwikkeld. “Ik

barst van de ideeën, maar heb niet de technische kennis om het uit te voeren. Gelukkig
zijn er in Brandevoort veel vakmensen op wie
ik een beroep kan doen voor het grafische en
technische werk. Het was een flinke klus om
alles goed te laten werken. Dankzij de inzet
van Buro7, Joris van der Meulen, Sophia van
Bladel en Ernestine Malipaard van de webmastercommissie zijn de sites nu echt de lucht in!
Zonder hun inzet was het nooit gelukt!”
Diverse organisaties maken al gebruik van de
mogelijkheden die de kalender biedt: onder
andere de Wijkraad, wijkhuis ’t BrandPunt,
scouting, parochiekerk St. Lucia en de Brandevoorter Courant. “De enige voorwaarde die
gesteld wordt, is dat de organisatie meerdere
activiteiten per jaar te melden heeft. Incidentele activiteiten kunnen wel los worden aangemeld via de site, waarop men zich ook als
vrijwilliger kan aanmelden voor verschillende
organisaties.”
Organisaties uit de wijk die ook zo’n kalender willen (laten) plaatsen op hun site kunnen
contact opnemen met Herbert via de website. “Dat geldt overigens ook voor organisaties van buiten Brandevoort. Want zoals ik al
zei, ik heb genoeg ideeën en ik heb dus de
domeinnaam www.wijkkalender.nl vastgelegd,

marloes kuyten

zodat dit systeem overal in Nederland toepasbaar is.”
Beursactie
fiets

met

Brandevoorter

Tijdens Brandevoort Leeft! was Startpagina
Brandevoort ook aanwezig. Kinderen mochten proberen om een frisbee, uiteraard voorzien van het nieuwe beeldmerk, door het gat
van de banner heen te gooien. Volwassenen
konden, middels het invullen van een kaartje, kenbaar maken wie volgens hen de echte
Brandevoorter fiets verdient. Daar werd volop gebruik van gemaakt en de meest uiteenlopende argumenten werden aangevoerd: van
‘zijn fiets is pas gestolen en hij kan wel een
nieuwe gebruiken’ tot ‘hij zit veel te veel in de
auto’. Uiteindelijke winnaar werd Erik Jager;
postbode, vrijwilliger bij allerlei evenementen
en volgens sommigen de ‘ongekroonde koning
van Brandevoort’. Hij mag zijn post voortaan
op de Brandevoorter fiets gaan bezorgen.
“Voorlopig staat de fiets in de etalage van de
nieuwe bloemenzaak Bloemmarie zodat iedereen hem nog kan bewonderen. We zullen
hem op een geschikt moment aan Erik overhandigen,” aldus Herbert. n
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sv brandevoort en
the soccer project!
roland koster

playing it differently

SV Brandevoort bestaat inmiddels alweer
twee jaar! Dat de jongste vereniging in Helmond zich prestatief nog moet ontwikkelen is
duidelijk. Aan ambitie en inspiratie is er echter
geen gebrek. Dat blijkt ook wel uit de meest
recente samenwerking met het initiatief The
Soccer Project.
The Soccer Project is een beweging die totaal
anders naar voetbal kijkt. Net als SV Brandevoort zijn de initiatiefnemers van The Soccer
Project ervan overtuigd dat voetbal en alle
randzaken eromheen veel anders en beter
kunnen. Zeer regelmatig horen we van wéér
een betaald voetbalorganisatie waar het water
financieel aan de lippen staat, bij de meeste
amateursportverenigingen kampt men met
een tekort aan vrijwilligers, zijn er excessen in
de zin van (verbaal of fysiek) geweld en wordt
er niet altijd even doelgericht bestuurd. Traditionele modellen zijn vaak achterhaald en
sluiten niet meer aan bij de manier waarop
we tegenwoordig met elkaar omgaan. Op al
deze, en meer, onderwerpen heeft The Soccer
Project een heel verfrissende kijk. Hun pay-off
‘playing it differently’ wordt dan ook heel serieus genomen en rigoreus doorgevoerd.
The Soccer project staat zich voor op transparantie en participatie; men werkt volgens
het Wikipedia- of Googleprincipe. Nederland kent zeventien miljoen voetbalcoaches,
van wie 99,9% thuis op de bank zit en pas
‘actief’ wordt zodra het spannend wordt...
Iedereen heeft een mening over voetbal, of
het nu Champions League of lokaal voetbal bij
SV Brandevoort is. Die mening wordt echter
zelden of nooit gehoord, blijft beperkt tot de
huiskamer of kroeg waar op dat moment de
wedstrijd of nabeschouwing besproken wordt.

Door een internetplatform open te stellen
geeft The Soccer Project deze enthousiastelingen een stem en kan kennis en vernieuwing
getunneld worden en tot wasdom komen.
Op deze manier kan iedereen - vanuit elke
betrokkenheid - meehelpen bouwen aan een
betere toekomst voor de sport. De uitgangspunten/pijlers zijn vooraf bepaald. Zo moet
alles wat geopperd wordt, voldoen aan deze
criteria:
1.
2.
3.
4.
5.

Relevant; voetbal- en sportgerelateerd
Zinvol
Positief Coachen
Open en eerlijk
Fun en respect

Het systeem werkt als volgt: ieder idee, mening of concreet plan kan via het interactieve
platform op internet gedeeld worden met de
betrokkenen bij de club. Dan wordt bepaald of
het initiatief voldoet aan de criteria, krijgt een
status groen, grijs of rood mee. Bij grijs is het
nog onduidelijk wat de vereniging er mee kan
en zal er (online) over gestemd worden. Op
deze manier zal veel meer kennis en initiatief
de vereniging in stromen dan voorheen.
Tijdens de jaarlijkse sponsorbijeenkomst van
SV Brandevoort, dit keer op 18 mei in het
stadion van (bijna ere-divisionist) Helmond
Sport, sprak Pieter Kuipers, een van de initiatiefnemers van The Soccer Project, over een
revolutie in de sportwereld!
Pieter is een voetbaltalent (PSV jeugdopleiding en FC Den Bosch) met een visie. De
boodschap die The Soccer Project uitdraagt is
niet onopgemerkt gebleven. Talloze marktpartijen (zoals landelijke verzekeraars, grote ban-

ken en sportorganisaties) willen om uiteenlopende redenen graag samenwerken met deze
pioniers. Niet alleen omdat het nieuw is, maar
ook en vooral omdat het een logische vorm
van organiseren is met meer betrokkenheid
die dus meer binding creëert.
Ook de sponsors van SV Brandevoort zijn
enthousiast over het anders denken en handelen! Een van de nieuwe initiatieven die bijvoorbeeld bij Helmond Sport al goed werkt,
is de samenwerking met Euphony die de hele
Jupiler League sponsort en waarbij de clubleden, sponsors en supporters forse besparingen kunnen realiseren op herhalende diensten
zoals vaste en mobiele telefonie en bijvoorbeeld energie. Het mooie aan deze constructie is dat een deel van de opbrengsten aan de
vereniging toekomt.
Graag nodigen we iedereen uit om deel te nemen aan de ontwikkeling van SV Brandevoort!
Je hebt vast een mening over het gevoerde
beleid, de sportieve prestaties, het aan te leggen kunstgrasveld, de nieuwe accommodatie
en de wijkvoorzieningen op het sport- en beweegpark. Laat van je horen via de website of
via roland@svbrandevoort.nl!
SV Brandevoort groeit in een rap tempo naar
een volwassen club. We nodigen met veel plezier de wat ‘oudere jeugd’, vanaf geboortejaar
1992, uit om het voetbalplezier met hun leeftijdsgenoten te beleven! De C, B, A én senioren teams zien uit naar je komst!
Voor meer informatie over bijvoorbeeld de
aanmelding als speler of vrijwilliger verwijzen we graag naar onze interactieve website
www.svbrandevoort.nl. Je kunt ons ook per
mail bereiken op info@svbrandevoort.nl. n
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lev groep
de cliëntenraad
Twee leden van de Cliëntenraad, M. Ketelaars
en M. Dobma, hebben op 12 mei de presentatie van de LEVgroep (Lef en Verbinding) bijgewoond. Hieronder een kort verslag.

mediation beslecht. Opmerkelijk is dat de
echtscheidingsmakelaar uit Eindhoven wel
echtscheidingsmediation heeft toegepast op
Brandevoorter gezinnen.

De LEVgroep is een regionale organisatie
voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. LEV staat voor Lef en Verbinding. Op
deze presentatie legt de LEVgroep uit waar
ze grotendeels voor staan. Voor alle mensen
die een probleem hebben of krijgen, van welke
orde dan ook, is het misschien nuttig van deze
korte uitleg iets mee te nemen.
Nienke en Miek van algemeen maatschappelijk werk legden uit dat zij in het Gezondheidscentrum zitten en — ondanks dat er
een doorverwijzing niet noodzakelijk is — zij
vanuit de huisartsen de doorverwijzingen (hopen) te krijgen. Binnen veertien dagen plannen
zij een afspraak, in de wijk of thuis en de intake
duurt ongeveer één uur. Zij werken zowel op
individuele vraag als in groepsverband. Met
dat laatste denkt men aan: het opkomen voor
zichzelf voor vrouwen, omgaan met stress,
kinderen van gescheiden ouders, sova/assertiviteitstrainingen enzovoort. Folders met meer
info kunt u op de website van de LEVgroep
(www.levgroep.nl) vinden.
Geert legde uit dat schoolmaatschappelijk
werk een brug probeert te slaan tussen didactiek en jeugdhulpverlening. Vaak is de schoolmaatschappelijk werker het eerste aanspreekpunt voor leraren. In samenwerking met de
IB-er, kan een multidisciplinair overleg worden
gepland, mede afhankelijk van de zorgvraag.
Let wel, dit gaat steeds op basis van vrijwilligheid; ook van ouders!

De kosten zijn E128,- per uur, uitgaande van
drie tot vijf gesprekken van anderhalf uur,
tenzij sprake is van een toevoeging (gesubsidieerde (rechts)bijstand). In geval van subsidie
betalen partijen E50,- voor de eerste vier uur
en voor de overige uren E50,- (dus maximaal
E100,-). Dit is overigens evenveel als de laagste eigen bijdrage van een toevoeging voor
advocaten.
Anders dan de hulpverlening, biedt sociale

raadslieden vanuit het hoofdkantoor informatie en begeleiding op het gebied van wet- en
regelgeving. Zij kunnen behulpzaam zijn bij het
aanvragen van uitkeringen, het schrijven van
brieven en bezwaarschriften. Ook is een onderdeel de zogenaamde formulierenbrigade,
bestaande uit onder andere studenten, die de
sociaal raadslieden ondersteunen. Er is een inloopspreekuur en er kan op afspraak worden
gewerkt. Verder is er tussen 12.00 en 13.00
uur (behalve op woensdag) een telefonisch
spreekuur.
Voor informatie kunt u bellen met de
LEVgroep of informatie inwinnen via
www.levgroep.nl n

Niet altijd is de schoolmaatschappelijk werker
voldoende zichtbaar voor de leraar. Intern zal
hieraan aandacht worden besteed en de docenten kunnen het algemene nummer van de
LEVgroep bellen. Zij krijgen dan de bureaudienst die kan coördineren.
De gezinscoach geeft intensievere hulp aan
een multiprobleem gezin. Dit vindt vaak op
basis van doorverwijzing plaats. Ook hiervoor
is geen indicatie nodig. Dit deel is specifiek
in Helmond opgericht. De begeleiding vindt
plaats in een periode van maximaal zes à negen maanden. Afhankelijk van de hulpvraag en
behoefte kan de gezinscoach ook mee gaan
naar instanties. In Helmond zijn drie ‘vrouw’
beschikbaar en zij hebben een maximale caseload van twintig gezinnen per jaar.
Vervolgens kwam de echtscheidingsmediator
aan bod. De intake is gratis en het hoeft niet
op afspraak; er is een spreekuur. In Brandevoort is daarvan nog geen gebruik gemaakt.
In de mediation tracht men van standpunten
te komen tot belangen en het belang van het
kind staat hierbij centraal. Ongeveer vijftig
procent van de echtscheidingen wordt met
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het woord is aan
de reporters van de obs

tim, marc, maud, ysabel en sophie
reporters uit groep 8a van obs brandevoort
Het einde is in zicht, maar eerst nog
Het schoolreisje
Wij gaan met onze supercoole klas naar de
Efteling. Iedereen was erg blij toen we hoorden dat we naar het leukste pretpark van
Nederland gaan. Met leuke achtbanen zoals:
de Python en de Vogel Rok en nog veel meer
leuke attracties. Ook moeten we groepjes
maken om mee te lopen. Anders lopen er misschien kinderen alleen en dat is niet gezellig
natuurlijk. Je mag met zoveel kinderen lopen
als je wilt. Maar het moet een even aantal zijn
anders zitten er mensen alleen in de achtbaan.
Ook gaan er natuurlijk leuke meesters en juffen mee zoals: Juf Lisette, Meneer Harold, Meneer Bas en Meneer Marvin en nog veel meer
coole docente(s). Ook moeten we allemaal
iets oranjes aan. Dat we elkaar goed kunnen
herkennen! We verheugen ons er erg op met
onze suuuuuupercoole klas!!!!!!!!!

De musical
We zijn al een hele tijd bezig met de musical.
We hebben ook al veel geoefend en iedereen
kent al bijna de hele tekst uit zijn hoofd. We
zijn ook al druk bezig met het bedenken wat
we aan doen. Wij spelen de musical De verschrikkelijke schoolmeester. Ik schrijf even een
samenvatting waar de musical over gaat: Het
gaat over Tina en Tony die voor het eerst een
meester krijgen en dat vinden ze niet leuk.
Maar hij blijkt nog erger te zijn dan ze dachten. Als je iets fout doet word je in een kooi
gestopt of achter het bord geplakt en als je
snoept word je tong eraf geknipt!! Maar alles
loopt toch goed af. Volgens mij heeft heel de
klas er zin in!!!
Kamp
De groepen 8 gaan binnenkort op kamp naar

Mierlo. We hebben al bedacht dat we in een
tent gaan slapen en de meeste kinderen weten
al met wie. De activiteiten die we gaan doen
zijn: sportspellen, waterspellen, bosspellen en
nachtspellen.Verder gaan we met de fiets naar
de locatie en gaan we ook nog zwemmen. We
hebben er super veel zin in!!!!
Sportdag
Wij hebben woensdag 25 mei sportdag bij
de sportvelden van H.A.C. en we gaan heel
veel leuke dingen doen. We gaan bijvoorbeeld
sprinten, een estafette lopen, touwtrekken
en verspringen. In groepjes gaan we de verschillende activiteiten af. Het wordt weer een
sportieve dag! Wij hopen natuurlijk op goed
weer, want dat is het enige wat we niet in de
hand hebben. n

num m er 5 • mei 2011

49

wat hebben gemeente en tenne
Op het moment dat de Courant voor de
maand mei werd gedrukt, hebben de gemeente
en TenneT bewoners van de wijk Brandevoort ingelicht over de stand van zaken met
betrekking tot de hoogspanningslijnen. Op de
inloopbijeenkomst konden belangstellenden bij
verschillende stands informatie krijgen over de
technische oplossing, magneetvelden, gezondheid, bestemmingsplannen en alle andere vragen. Medewerkers van TenneT en de gemeente, Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
(GGD) en het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) zijn bij deze bijeenkomst
aanwezig. Op onze website zijn enkele berichten en reacties van de bewoners en betrokkenen bij deze avond geplaatst. In dit meinummer
kunnen we slechts een overzicht geven van de
gang van zaken die op de site van de gemeente
te vinden is en ook via de media voortdurend
in de openbaarheid komen.
Gemeentelijke voorlichting en verantwoording van werkzaamheden
Op de site van de gemeente is een uitgebreide
toelichting op allerlei aspecten van de uitvoering van de vernieuwing van de hoogspanningslijnen te vinden. De belangrijkste beslissing geven wij hieronder weer:
De gemeente en netwerkbeheerder TenneT
hebben een oplossing voor de hoogspanningslijnen in de wijk Brandevoort. Het gaat om een
zogenaamde Duo Ton-verbinding ter hoogte
van de Brandevoorter wijkdelen Brand, De
Veste en Stepekolk én de toekomstige wijkdelen Hazenwinkel en Liverdonk.

Brandevoorter bewoners zoeken aansluiting bij anderen in het land die zorgen hebben met betrekking tot de
gezondheidsrisico’s die hoogspanningslijnen kunnen opleveren. In de volgende courant berichten wij of deze twijfels
tijdens de voorlichtingsbijeenkomst zijn weggenomen.

50

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

Oplossing
De oplossing houdt in dat de 150 kV-lijnen ter
plekke in de bestaande hoogspanningsmasten
van de 380 kV-lijn komen te hangen. De huidige
150 kV-masten bij Brandevoort gaan daarmee
in 2012 verdwijnen. De lijnen worden volgens
een zogenaamde Ton-configuratie opgehangen,
wat onder meer betekent dat de lijnen van
de 380 kV-lijn dichter bij elkaar hangen. Deze
oplossing met Ton-configuratie zorgt voor een
kleinere magneetveldzone dan de huidige 380
kV-lijn en de eerder voorgestelde combinatielijn. Er zullen in heel Brandevoort géén gevoelige bestemmingen (woningen, scholen, crèches
en kinderopvangplaatsen) binnen de magneetveldzone van >0,4 microTesla vallen, volgens de
gemeente.
Dit heeft de gemeente doen besluiten om de
vernieuwing van de hoogspanningslijn te laten
verlopen volgens de voorstellen van TenneT. En
om alle betrokkenen volledig gerust te stellen
waren er op de informatiebijeenkomst ook
voldoende medewerkers van de GGD en het
RIVM aanwezig. Zij zullen de bewoners objec-

et op 24 mei laten zien en horen?
de redactie
tief en volledig ingelicht hebben over alle aspecten van het totale traject.
Scepsis over gevolgen van grootschalige stroomtransport door
een bewoonde wereld
Naast de informatie door gemeente en TenneT
over de ingrijpende stroomvoorzieningsoperatie door Brandevoort, blijken er nog steeds
waarschuwende en min of meer alarmerende
berichten over hoogspanningslijnen vrij te komen in de media. Tijdens een openbare hoorzitting op 14 april 2011 voor de Tweede Kamer
gaven wetenschappers en betrokken bewoners
bij een hoogspanningslijn aan, dat zij zeker niet
gerust zijn op de gevolgen van de elektromagnetische velden, die de hoogspanningslijnen genereren.Wat stellen zij? In een verslag van deze
zitting lezen wij onder meer:
… Zij verbazen zich er terecht over dat voor hen,
en 40.000 andere woningen in Nederland, een veel
zwakkere veiligheidsnorm geldt dan voor woningen
waarbij een nieuwe verbinding wordt aangelegd.
Voor nieuwe situaties geldt namelijk een norm die
250 keer zo streng is en dat is vreemd te noemen:
iets is veilig of niet. De reden hiervoor ligt in de
economische gevolgen die het zou hebben om voor

40.000 woningen in Nederland een oplossing te
vinden. Bovendien wordt dit aantal met het huidige
voorzorgsbeleid nog hoger. De rode draad in dit verhaal is de kwalijke rol van TenneT die steeds meer
hoogspanningsnetten wil bouwen. De gevolgen en
de problemen voor de bewoners worden afgehouden en TenneT verschuilt zich achter de diverse
overheden en wil niet denken aan alternatieven of
in oplossingen. De machteloosheid voor de burger
wordt steeds groter. De Tweede Kamerleden waren
goed op de hoogte van de situatie in Oostzaan en
kwamen tot het oordeel dat er voor Oostzaan, en
soortgelijke situaties, een oplossing moet komen.
…
Voor wat betreft de gezondheid waren de beide
wetenschappers het roerend met elkaar eens ondanks de twijfel onder wetenschappers wat nu precies de biologische oorzaak is:“hoogspanningslijnen
zijn een gevaar voor de gezondheid en daar moeten we letterlijk vandaan blijven!”. De huidige norm
van 0,4 micro Tesla zou 0,2 micro Tesla moeten zijn
aldus Prof. Reijnders. Het huidige voorzorgsbeleid is
in dit opzicht al verouderd en nog niet veilig genoeg.
De oude norm van 100 micro Tesla is hiermee vijfhonderd!! maal zo onveilig als noodzakelijk, maar
geldt op dit moment nog voor 40.000 woningen en
misschien wel zo’n honderd duizend mensen waaronder jonge kinderen in Nederland.

Het is duidelijk dat er voor de politiek een grote
opdracht ligt om dit in veilige banen te leiden. …
Het is echter nog de vraag of de politiek op
korte termijn met deze zaken een grotere en
meer gedegen oplossing wil zoeken. Vooral financiële en economische randvoorwaarden
zullen het moeilijk maken om in te grijpen.Volgens de gemeente, in samenspraak met TenneT,
lijkt voor Brandevoort alles voldoende in kannen en kruiken geregeld en kan TenneT aan de
slag. Sommige bewoners zullen blijven protesteren en uit de gegevens van de politieke hoorzitting nog hoop putten. De voorlichting op 24
mei door de gemeente en TenneT echter zal
getracht hebben het tegendeel van de gevaren
aan te tonen.
Al met al staat ons nog een spannende en in
een aantal gevallen ongewisse toekomst te
wachten. n
Rectificatie
In de BC van april 2011 is een fout geslopen in het
artikel Toch bundeling van hoogspanningsleidingen. Daarin stond dat de gemeente Helmond zich
heeft gehouden aan de financiële randvoorwaarde
van 17 miljoen euro. Dit is fout. De gemeente heeft
zich gehouden aan de randvoorwaarde van 7 miljoen euro.
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de mei puzzel
De winnaar van de aprilpuzzel is Daan Boogers. De oplossing: Het is weer feest in Brandevoort met oranje guirlandes. Deze maand
een sudoku!
De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een interessante prijs. De
oplossing kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl, onderdeel formulieren. Daar vindt u het formulier puzzel.
De uiterste inleverdatum is 10 juni. Succes!
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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.

Dancing with the Teachers wederom
een groot succes
Zaterdag 16 april streden negen paren, bestaande uit een docent en een leerling, voor
de derde keer om de fel begeerde wisselbeker
van Dancing with the Teachers. Aan het einde van
de avond mochten Mariska van den Bosch en
Boyan Kamphaus deze beker in ontvangst nemen. Zij schitterden op de dansvloer met hun
rock-‘n-rollnummer. De wedstrijd vond plaats
bij Reniers Dance Masters, waar de koppels de
afgelopen weken hun dans, onder bezielende
leiding van Anton Renier en Natascha van Berlo, ook hadden ingestudeerd. Kirsten Simon en
Henk Klarenbeek (chachacha) en Suzanne van
den Bosch en Gijs van Wijlen (Engelse wals)
ontvingen van de jury de beker voor respectievelijk de tweede en derde prijs. De opbrengst
van de toegangskaartjes en de collecte aan het
einde van de avond, ruim e380,-, ging wederom naar het door het Carolus ondersteunde
busproject in Sri Lanka. De eerste afspraken
zijn al weer gemaakt voor volgend jaar. Ook
dan is er weer een Dancing with the Teachers. n
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toch maar eens wat aan de
conditie gaan doen?
Misschien speel je al kortere of langere tijd met
de gedachte iets aan je conditie te gaan doen.
In vele gevallen zijn er steeds argumenten om
het maar uit te stellen. Niets is de menselijke
geest vreemd! Draai je voor je zelf de knop
om dan zijn er de volgende vragen: hoe, wat en
waar? Nu is er overal een mouw aan te passen
dus ook aan dit soort prangende vragen. Wij
spraken met voorzitter Leon van de Vondervoort van Tourclub Mierlo. Om meteen maar
met de deur in huis te vallen: hij zit als het ware
op mensen met dit soort vragen te wachten!
Hij begint ons te vertellen over zijn vereniging.
In het district Zuidoost-Brabant van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) is Tourclub
Mierlo met een ledental van ruim 160 leden,
hoewel er in de regio diverse wielerclubs zijn,
één van de grotere verenigingen. Dat komt
vooral omdat de leden bij ‘zijn’ tourclub in verschillende groepen op verschillend niveau hun
sport kunnen beoefenen. Elke zondagmorgen
staan er drie groepen met de racefiets aan de
start. Voor elke groep varieert de snelheid en
de afstand. Verder is er nog een recreatieve
groep die op gewone fietsen de heide- en bosgebieden rondom Mierlo verkent.
In de ruim vijfendertig jaar van het bestaan
is er al een rijke historie ontstaan. Door zijn
jarenlange lidmaatschap kent de voorzitter de
vereniging op zijn duimpje. Daar waar mogelijk is, promoot hij Tourclub Mierlo. We duiken
eerst met hem in de verenigingshistorie. Zoals velen wel zullen weten is Mierlo een dorp
met een rijke wielerhistorie. In de zestiger en
zeventiger jaren werd hier jaarlijks de Kersen-

ronde, een grote amateurkoers, georganiseerd.
De wedstrijd kreeg het predicaat klassieker.
Klinkende namen die later succesvolle profs
werden, gingen hier met de winst strijken. Enkele namen: Gerrie Knetemann, Roy Schuiten,
Leo Duyndam, Harrie Steevens. De kers was
het symbool van Mierlo. Op de clubkleding van
de Tourclub prijkt nog altijd als een vorm van
nostalgie en een knipoog naar het verleden:
de kers. De oprichters dachten dat een tourclub in het wielerdorp wel zou aanslaan. En dat
deed het! Al in de beginjaren werd het grote
werk niet geschuwd, zo reden een aantal leden
enkele malen non-stop Parijs-Mierlo en zelfs
Bordeaux-Parijs-Mierlo. Maar voorop stonden
en staan de wekelijkse clubtochten. Gewoon
ontspannen aan de conditie werken! Wie wil
dat niet? Verder zegt Van de Vondervoort dat
het lidmaatschap ook nog een aantal voordelen biedt, zoals onder andere de fiets/ongevallenverzekering en het tijdschrift Fiets Sport
Magazine dat zes maal per jaar verschijnt. Maar
hoofddoel is en blijft: gewoon lekker fietsen.Alles even van je af zetten en lekker op stap zijn.
De vertrektijden op zondagmorgen zijn al naar
gelang de afstand variabel, maar steeds is men
rond de klok van 12.30 uur weer terug.
Niet alleen vanaf het clubhuis ’t Tapperijke
wordt gestart, maar op de verschillende programma’s staan ook regelmatig tochten die
elders vertrekken. Dit zijn of aldaar georganiseerde tochten of ritten die men zelf heeft
uitgezet. Tegenwoordig wordt volgens de
voorzitter binnen alle groepen gebruik gemaakt van gps. Eerder stonden de meer dan

teus korporaal
foto: teus korporaal

300 eigen ritten op papier. Nu worden deze
eveneens op gps opgenomen.
Tourclub Mierlo is nog altijd een vriendenclub.
Jaarlijks trekken er groepjes leden voor korte of
langere tijd naar het buitenland om zich daar in
de bergen uit te leven. Anderen doen het weer
wat rustiger aan en trekken bijvoorbeeld naar
de Franse fietsweek, die jaarlijks in de eerste
week van augustus in steeds een ander deel van
Frankrijk wordt georganiseerd. Voorzitter Van
de Vondervoort is van diverse buitenlandse activiteiten de organisator. In de loop der jaren heeft
hij daar een soort routine mee opgebouwd. Bijkomend voordeel is dat de deelnemers elkaar
tijdens zo’n week beter leren kennen en dat
straalt ook weer uit naar de vereniging.
De vereniging is niet alleen voor de eigen leden actief. Jaarlijks wordt er in de wintermaanden een veldtoertocht georganiseerd. Samen
met sponsor John Knoops tekent Tourclub
Mierlo op 3 juli voor de Bram Tankink Challenge over afstanden van 30, 60, 90, 130 en 175
kilometer. Er wordt ook aan anderen gedacht.
De opbrengst gaat naar een goed doel. Wie
meer over de tocht wil weten, surft even naar
www.bramtankinkchallenge.nl. Wie meer
over Tourclub Mierlo wil weten, gaat naar
www.tcmierlo.nl of belt met de heer Van de
Vondervoort; 06 138 947 39. Tenslotte benadrukt Van de Vondervoort dat men zonder
enige verplichting gewoon een keer kan meefietsen om de sfeer te proeven. Hij zegt er bijna
zeker van te zijn dat men daar geen spijt van
zal hebben. Misschien is het een begin van een
definitieve liefde voor je fiets! n

num m er 5 • mei 2011

55

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

Eucharistievieringen Parochiekerk St. Lucia,
Hoofdstraat 159:
Zaterdag 19.00 uur, zondag 10.15 uur.
PAROCHIEBESTUUR: H. Damiaan de Veuster
Dhr. J. Drouen
Mevr. I. v. Hoof-Raaijmakers
Pastoor J. v.d. Laar
Dhr. G.J.C. van Stratum
Mevr. T. v.d. Westerlo-van Oorschot
Dhr. A. van de Walle

Wij feliciteren de communicanten en hun ouders:
OBS Brandevoort:
Teun Kabo, Mabel van den Broek, Kane van den Broek,
Stefano Schutte, Laurens Bakker, Dick Weijts,Timo de Jong,
Tom Sneijers, Marijn van Rooij, Emma Bijsterveld, Iris Joosten,
Tom Swinkels, Sam van Run, Jip Mutsaers, Sander van Gestel,
Lina de Vries, Shalina van den Heuvel, Nino Reniers, Medy van
Hoof, Daan Hendriks, Nienke Smits.
De Vendelier:
Jochem Kuijs, Eline Smulders, David Uijen, Niels Bax,Wouter
Bakker, Monique Beekmans, Mirthe de Goede, Sanne Hermans, Lieke Vermeulen, Jasper Scholten, Sven Waldt, Laurens
van Lieshout, Lukas Koop, Lotte Trevelo, Isabel Schatorje,Tonnie
Bour, Nienke Heesakkers,Valerie Engel, Nina Kusters, Sarah
Rooijakkers, Sven van der Kemp, Lisa van Gompel, Emy van
Oss, Emma Jansen, Rik Jansen, Indy Rooijakkers, Jinky van der
Heijde, Isa Beem, Iza v.d.Water, Jill van Schijndel, Isa Groenen,
Juul Knapen, Sarah Derksen, Fenne Aerts, Romee v.d. Kerkhof,
Bart de Hoon, Pieter Hendriks, Bas Geven, Stef Spooren, Maisy
van Tuijl, Bram Raymakers, Fiona Stommels, Luc van Leuken,
Filip Kop, Lyanne Dortmans, Siem Kellenaers, Stein Groenen;
Luuk Haans.

Naviering communie zaterdag 18 juni 19.00 uur
Luciakerk Mierlo-Hout.
28 juni 20.00 uur Pastorie Hoofdstraat 157
Doopinformatie
6 sept. 20.00 uur Pastorie Hoofdstraat 157 Doopinformatie
j.v.d. laar, pastoor/deken

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

Op zondag 19 juni zal er in de Cathrien in Eindhoven weer een Evensong worden gehouden. In deze vesperdienst
worden bemoedigende teksten over ons uitgestrooid in de prachtige muziek uit de Anglicaanse Evensongtraditie.
De Capella Vesperale is verantwoordelijk voor de vocale bijdrage. De Evensong begint om 17.00 uur.
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mierlo hout e2 op internationaal
toernooi in belgië

perry van den berg
foto: perry van den berg

Het paasweekend stond dit jaar in het teken
van voetballen en nog eens voetballen. Mierlo
Hout E2 had zich ingeschreven voor een tweedaags toernooi in het verre Hamont-Achel in
België.Vrijdagmiddag stond iedereen gepakt en
gezakt klaar om te vertrekken. Na een vlotte
reis werden we verwelkomd op het sportpark
van KFC Hamont ’99. Na de inschrijving werden we naar ons onderkomen gebracht. We
kregen een klaslokaal aangeboden in een groot
internaat, waar al diverse andere verenigingen
gearriveerd waren. Nadat onze spullen opgeruimd waren, terug naar het sportpark waar
een grote tent stond waar gegeten kon worden. Daarna weer terug naar onze slaapaccommodatie om te ontspannen (voetballen). Als
laatste groep van het internaat werd na elven
door onze hoofdleider het sein gegeven om
ons richting slaaplokaal te begeven.
Zaterdag waren we al vroeg wakker, na de
wasbeurt, voetbalkleding aan en op weg naar
het sportpark voor ontbijt en start van het
toernooi. Na een wedstrijd gespeeld te hebben
(DOCOS (Leiden)-E2, 7-1) was het tijd voor
de officiële opening van het toernooi. Alle verenigingen liepen achter het bord van land van
herkomst over het hoofdveld en presenteerden zich voor een volle tribune waar iedereen
uitbundig werd toegejuicht. Na de Europese

Hymne (Beethovens Negende), gespeeld door
de plaatselijke fanfare, werden er wat formele
woorden gesproken door de plaatselijke notabelen en door de organiserende vereniging.
Daarna was het weer voetballen (Hamont 3-E2,
4-2, Hamont 1-E2, 4-4 en E2-Helios (Deventer), 2-4) Na het douchen konden we meteen
weer aanschuiven in de tent voor een heerlijke
maaltijd. In het begin van de avond moesten de
trainers aanschuiven in de kantine voor wat officiële babbels. Tijdens dat gesprek was het E2
naar hartenlust aan het voetballen, net of ze er
geen genoeg van konden krijgen. Toen beide
trainers terug waren hebben we nog even in de
grote tent gekeken waar een DJ aanwezig was
om de grotere jeugd te amuseren. E2 vertrok
naar het internaat en heeft daar weer tot in de
late uurtjes buiten gespeeld.
Zondag moesten sommige jongens wakker
gemaakt worden. Om even over half elf stond
onze eerste wedstrijd alweer gepland (Bonnyrigg Rose (Schotland)-E2, 0-8) om dan later
de laatste poulewedstrijd te spelen (E2-United Lommel, 1-6). Nadat iedereen de laatste
wedstrijd had gespeeld werd het klassement
voor de finales gemaakt en mochten wij aantreden voor de elfde en twaalfde plaats (DSS
(Haarlem)-E2, 0-6).
Na de prijsuitreiking uitblazen, douchen, eten

en dan terug naar onze slaaplocatie. Daar
aangekomen werden er nog wat balspelletjes
gedaan en toen kwam de hoofdact: kussengevecht bij nacht tegen ASW uit Waddinxveen
(duidelijke overwinning voor ons). Om twaalf
uur was het tijd om voor Wiljan Thielen te
zingen. Als jarige stond hij even in het middelpunt van de belangstelling. Daarna snel de ogen
dicht, want maandag stond Bobbejaanland op
het programma!
Na alles opgeruimd en ingeruimd te hebben
op weg naar Bobbejaanland. Daar aangekomen
hebben wij ons tegoed gedaan aan snelheid,
angst, spanning en sensatie van de diverse attracties. Top of the bill: De Typhoon. Als een van
de laatsten vertrokken we uit het park (we
hadden geen keus) en zijn daarna gaan dineren
bij de grote M. Dan op weg naar het sportpark van Mierlo Hout waar onze ouders ons
stonden op te wachten.Wat een SUPERWEEKEND! Dit zal ons nog lang bijblijven. Sponsors:
bedankt, zonder jullie zou dit niet mogelijk zijn
geweest! Ouders: geweldig dat jullie in groten
getale de grens zijn overgestoken om ons te
zien ‘ballen’. Waslui: bedankt, ook zondag stonden we er weer piekfijn op. Chauffeurs: bedankt, anders hadden we naar België moeten
lopen. Trainers,leiders, bedankt voor dit geweldige seizoen! n
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even de wijk uit
Swingende koren bij Muziek in Mei
Op 29 mei zingen in de Geseldonk in Mierlo-Hout vier (klank)kleurrijke zanggroepen.
Gastkoor Just for Fun heeft drie koren uitgenodigd om samen een gevarieerde korenmiddag op de planken te zetten. Just for Fun
opent de middag en daarna zullen Hoor’s uit
Horst, Xango uit Stiphout en Happy Sound
uit Hegelsom te horen zijn.
Luisteren en genieten van vier swingende koren, dat lijkt ons een prachtige invulling van
een mooie zondagmiddag in mei. Wij verrassen u graag met lekker in het gehoor liggende muziek. Alle koren brengen populaire
muziek van de laatste decennia. Een mooie
gelegenheid om Just For Fun weer eens op ‘t
Hout te zien optreden en misschien wel om

zelf lid te worden! We kunnen mannenstemmen nog goed gebruiken. Kom luisteren en

Helmond in beeld
Koopzondag 26 juni 2011 tussen 13.00 en
17.00 uur vindt in het centrum van Helmond,
het kasteel en de kasteeltuin het nieuwe
evenement Helmond in Beeld plaats. Het centrum is deze dag een groot beeldenpark met
living statues op de Markt, in de Ameide- en
Veestraat. De kasteeltuin is omgetoverd tot
een bijzondere beeldentuin: levende beeldengroepen van Helmondse bodem voeren acts
op die zich afspelen in het verleden van Helmond. Speciaal voor kinderen is een schatkaart ontwikkeld. Zij kunnen zoeken naar
een schat uit het verleden... Meer informatie
over het evenement is vanaf heden te vinden
op:
http://www.helmondinbeeld.com. Helmond in Beeld is een productie van Kuculemu
en wordt mogelijk gemaakt door gemeente
Helmond in het kader van Volkscultuur 2011,
Verhalen van Brabant, Rabobank Helmond,
Gemeentemuseum Helmond en door de
enthousiaste inzet van diverse Helmondse
verenigingen.

u tussen 13.00- 17.00 uur in het pand van
de voormalige bibliotheek op de Markt de
kunstwerken én de deelnemers ontmoeten.
In slechts vier maanden tijd doorliepen de
twintig deelnemers van HAP een coachingtraject, waarin de ontwikkeling van de eigen
creativiteit centraal stond. Naast de ontwikkeling van het concept, de keuze van materiaal en technieken, is de expositie ook onderdeel van het project HAP. Geïnspireerd door
het thema ‘1,2,3,4’ arrangeerden Helmondse
talentvolle jongeren bijvoorbeeld een vierluik, een ritmisch samenspel van verschillende kunstdisciplines en performances en
installaties die eenmalig op de expositie live
worden getoond. In de expositie vindt u een
verzameling en versmelting van verschillende
kunstdisciplines, zoals mode en vormgeving,
beeldende kunst, taal en dichtkunst, graffiti,
fotografie, digitale en analoge muziek en videokunst. Behalve een beeldende expositie
in de voormalige bibliotheek vinden er de gehele dag ook optredens plaats van muzikanten en performances met installaties. Ervaar
de jonge creatieve Helmondse kunstenaars
van de toekomst!

Expositie ’1,2,3,4’ kunstwerken van
het project HAP
Tijdens de expositie op zondag 29 mei kunt

Expositie HAP: ‘1,2,3,4’, 29 mei 2011 (tijdens
Artimond), 13.00-17.00 uur, in de voormalige
bibliotheek (Markt 43 Helmond). n

genieten! De middag duurt van 14.00 uur tot
17.00 uur en de toegang is gratis.
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Het is nog steeds volop aspergetijd, dus genieten geblazen! Ouderwets met ham en ei is natuurlijk heerlijk, maar er kan ook een eenvoudig lunchgerechtje of
vorafje van gemaakt worden.
Asperges in bladerdeeg
Ingrediënten:
4 asperges
8 plakjes bladerdeeg
5 eieren
4 plakjes ham
kookroom
peper, zout
Bereidingswijze:
Kook de asperges gaar. Kook 4 eieren (op kamertemperatuur) 4 minuten en laat ze schrikken. Beleg
4 plakjes bladerdeeg met de ham, in stukjes gesneden
asperges en de in plakjes gesneden eieren. Strooi er
peper en zout op. Druppel er wat kookroom over.
Rol de resterende plakjes bladerdeeg een beetje uit.
Plak deze met een beetje losgeklopt ei vast aan de
bodempjes. Druk goed aan. Bestrijk de pakketjes met
de rest van het ei en prik een paar gaatjes in het deeg.
Afbakken in de oven tot ze goudbruin zijn.
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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 13 juni 2011.

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

1.
2.
3.

Emma Crooymans 10 jaar
Rani Serré 9 jaar
Kim Dekkers 6 jaar

De prijzen worden naar jullie
huisadres opgestuurd. Je hoeft dus
niet de deur uit voor je prijs.
* we hadden deze maand een
schiterende inzending met allemaal
mooi wuppies etc. erop geplakt maar
helaas kan zo iets moeilijk gescand
worden en heben we deze niet mee
kunnen nemen in de uitslag. Sorry!
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
10 juni
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
basketball brandevoort
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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
erik van eert

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
basketballbrandevoort@gmail.com

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
Activiteitenkalender 2011
23 mrt Zonnebloem
Oprichting Zonnebloem 14.30 uur
’t BrandPunt
432013
25 mrt Brand Courant Distributie nr 3
18.00 uur
P. Princen
665781
Mei
Tentoonstelling fotoclub
25,26,27 SBIA
19.00 opening ’t BrandPunt
432013
Datum Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
27 mrt TNO
Autotest met 70 auto’s 08 – 18.00 u www.A270demo.nl
29 mei Vivace
Concert
12 – 13.00 u ’t BrandPunt
432013
30 mrt Wijkraad
Overleg bewoners
20.00
F. vd Laar
432013
29 mei SBIA
Single Café
14 – 18.00 u ’t BrandPunt
432013
29 mei Scouting
Opening Blokhut
10 – 17.00 u P. vd Endert 0613242551
April
Datum Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
Juni
02 apr
SBIA
Kobra en Arie Vuyk
20.00
’t BrandPunt
432013
Datum Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
08 apr
Brand Courant Sluiting inlevering nr 4
18.00 uur
C. Brouwer
663650
10 juni Brand Courant Sluiting inlevering nr 6
18.00 uur
C. Brouwer
663650
10 apr
SBIA
Symphonieorkest H - V
15.00 uur
’t BrandPunt
432013
12 juni Flame Trails
BMX-jam
13.00 uur
10 apr
TNO
Autotest met 70 auto’s 08 – 18.00 u www.A270demo.nl
17 juni SBIA
Single Café
20.30-00.30u ’t BrandPunt
432013
16 / 17 SBIA
Kindermusical
14.00 uur
’t BrandPunt
432013
26 juni SBIA
Dansschool: Regenboog 13.30 uur
’t BrandPunt
432013
23 apr
SBIA
Max van den Burg
20.00 uur
’t BrandPunt
432013
29 juni Kindervakantie Informatieavond vrijw. 19.30 uur
Y. Cremers
28 apr
Computerclub Cursus Internetbankieren
20.00 uur
’t BrandPunt
432013
29 apr
Brand Courant Distributie nr 4
18.00 uur
P. Princen
665781
Juli
30 apr
SBIA
Koninginnedag
‘t BrandPunt
432013
Datum Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
01 juli
Brand Courant Distributie nr 6
18.00 uur
P. Princen
665781
Mei
2/3 juli SBIA
Kennedymars
23 – 03.00 u ’t BrandPunt
432013
Datum Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
03 juli
SBIA
Fierljeppen
13 – 17.30 u R. Maréchal
548412
08 mei TNO
Autotest met 70 auto’s 08 – 18.00 u www.A270demo.nl
11 juli
Kindervakantie Start kindervakantie wk 9.00 uur
Y. Cremers
09 mei Brand Courant Sluiting inlevering nr 5
18.00 uur
C. Brouwer
663650
15 juli
Kindervakantie Einde kindervakantiewk 17.00 uur
Y. Cremers
15 mei TNO
Autotest met 70 auto’s 08 – 18.00 u www.A270demo.nl
16 juli – SBIA
Zomervakantie in
9.00 – 23.00 ’t BrandPunt
432013
14 / 15 Brandevoort L Lifestyle beurs
I.Tielemans
14 aug.
Brandevoort
uur
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

num m er 5 • mei 2011
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