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inhoud
Zes kunstzinnige inschrijvers hebben een 
voorstel gedaan om het kunstwerk van 
Brandevoort te creëren. Deze maand, op 
maandagavond 4 juli, kan er gestemd wor-
den. Binnen een jaar wordt het gekozen 
kunstwerk gerealiseerd. In deze Courant 
worden de kunstwerken en inschrijvers 
kort voorgesteld.

12 juni was alweer de tweede Flame Trails Jam, na veel geregel 
en geploeter van de vaste groep jongeren die zich dagelijks 
bezighouden met de realisatie en het onderhoud van de BMX-
baan aan de Kaldersedijk. Met wat hulp van enkele enthousiaste 
ouders is de baan nu dusdanig geshaped dat er voor iedereen 
een uitdaging ligt. Het was heerlijk zonnig weer. Eerst mochten 
de kinderen tot twaalf jaar hun kunsten vertonen. Daarna de 
grotere mannen die het nog spectaculairder maakten. Er werd 
zelfs over een auto gesprongen.

Wie waagt de sprong? Zondag 3 juli vinden 
de Brandevoorter fierljepkampioenschap-
pen plaats aan de Ecozone bij de brug aan 
de Stepekolk-Oost. Vanaf 12.30 uur zullen 
de teams met een stok het water over-
springen en proberen droog te blijven. Er 
is een tent met muziek, drank, en kinder-
activiteiten.

Brandevoortse schrijfster komt deze 
maand uit met haar debuut, een bundel ge-
dichten over voornamelijk liefde en vriend-
schap. De schrijfster, Silke Barendse, is 
veertien jaar oud en volgde een workshop 
dichten, wat haar hobby is. De foto’s in het 
boek zijn door haar zelf genomen. Nu is ze 
van plan verder te gaan met het schrijven 
van verhalen.

In de nacht van 2 op 3 juli komen de wan-
delaars van de Kennedymars Someren 
door Brandevoort. ’t BrandPunt is post 5, 
waar de wandelaars tussen 1.30 en 5.30 
uur zullen passeren. In Brandevoort maken 
we er een feest van en kunt u de wande-
laars aanmoedigen onder het genot van 
een hapje en een drankje.
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Heb je een goed idee voor het verbeteren 
van jouw wijk? 
En zoek je daarvoor een fi nanciële bijdrage? 
Jouw goede idee begint bij je Rabobank ambassadeur!

Investeren in de wijken. Dat is het idee!

www.ambassadeurshelmond.nl
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KuNSTWErK
Zes kunstzinnige inschrijvers hebben een 
voorstel gedaan om het kunstwerk van Bran-
devoort te creëren. Want creëren is aan de 
orde als we het hebben over kunst. Deze 
maand, op maandag 4 juli, kan er gestemd 
worden. Binnen een jaar wordt dan één van 
de kunstwerken dat onze wijk de komende 
dertig jaar zal sieren voor het bedrag van 
e25.000,- gerealiseerd. uiteraard is dit een 
opvallend punt in en voor de wijk. Was vroe-

ger de kerk een oriëntatiepunt, vanaf volgend 
jaar zal waarschijnlijk het Brandevoorter 
kunstwerk deze functie vervullen. Het is dus 
alleszins aan de orde dat de keuze voor het 
kunstwerk zorgvuldig moet gebeuren. Anders 
dan in Mierlo-Hout moet er een creatieve 
schepping komen, dat meer voorstelt dan de 
letter B van Brandevoort.

uW MENINg
Elders in deze Courant kunt u de voorstel-

len vinden, bestuderen en beoordelen. Want 
uw mening is nodig. De Wijkraad nodigt u 
met klem uit om op 4 of 5 juli naar ’t Brand-
Punt te komen en uw oordeel te geven. 
Mede uw standpunt bepaalt wat de komende 
tijd als kunstzinnig object de wijk zal typeren.

HOOgSPANNINgSlIJN
Iets te gemakkelijk concludeerde wethouder 
Frans Stienen dat alle hoogspanningskou uit 
de lucht is. “Er waren immers maar weinig be-
woners naar deze informatieavond gekomen. 
En zeker de ongeruste ouders van kinderen, 
die eventueel gezondheidsschade zouden 
kunnen oplopen, waren niet te bespeuren. De 
wijk zou de hoogspanning en de gevolgen ge-
accepteerd hebben,” vond de wethouder. De 
groep bewoners echter, die het in hun directe 
woonomgeving aangaat, denkt daar anders 
over. Op 16 juni hebben zij laten zien dat er 
nog genoeg onzekerheden bestaan, maar tege-
lijk mogelijkheden zijn om de lijnen misschien 
nog tegen te houden. Het blijft dus nog wel 
even een continuing story. En wat bleek, 5000 
brieven verstuurd voor deze bijeenkomst, 
maar ik heb nog niemand ontmoet die de 
uitnodiging in de bus heeft ontvangen… Kan 
toch zeker niet aan de hardwerkende postbo-
des liggen?

KENNEDyMArS, FIErlJEPPEN, KINDErVA-
KANTIEWEEK
Al met al gaan we dit weekend en de komen-
de week een drukke tijd tegemoet. Eerst de 
Kennedymars met een nachtelijke indrukwek-
kende route die weer grootser zal zijn dan 
andere jaren, vervolgens de fierljephappe-
ning, als bijzondere traditie van Brandevoort, 
waarop we weer eens wat nieuwe aanwas in 
de wijk kunnen zien. Daarna begint de laatste 
week van het werk- en schooljaar 2010-2011, 
en voor de Kindervakantieweekmensen een 
enerverend moment om de overgang van 
school- naar vakantiewerk te helpen verwer-
ken. Een groots evenement beloven de organi-
satoren. Een nog grotere groep dan vorig jaar; 
vijf dagen lang zullen zij genieten van en in de 
wijk en de bewoners ook. Met een immens 
grote geluidsinstallatie zingen de kinderen en 
leiding iedere morgen weer hun nieuw ge-
componeerde KVW-lied.
Nog voordat ons centrale wijkhuis ’t Brand-
Punt een maand dichtgaat, wensen wij u een 
heel goede zomervakantie. Wij hopen tegelijk 
vurig dat volgend jaar onze nieuwe sportac-
commodatie aan de Kaldersedijk ons in deze 
lange gesloten vakantietijd dan wél zal kunnen 
opvangen en dat het sociale leven in de wijk 
niet meer verstoord wordt. n

de redactie
foto: ugur ozdemir
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wijkhuis ‘t brandpunt
                        nieuws vanuit het brandpunt

maja bunthof

VAKANTIESluITINg VAN WIJKHuIS ’T 
BrANDPuNT
In de zomer sluit ’t BrandPunt een paar we-
ken haar deuren. Van zaterdag 16 juli tot en 
met 14 augustus is er geen programma. Alle 
medewerkers van ’t BrandPunt en Stichting 
Brandevoort in Actie wensen u een heel fijne 
vakantie!

2 EN 3 JulI KENNEDyMArS - ’T BrAND-
PuNT/MArKTHAl
In de nacht van 2 op 3 juli komt de Kennedy-
mars Someren door Brandevoort. Tussen 1.30 
uur en 5.30 uur passeren de wandelaars post 
5: ’t BrandPunt. Om daar een echt feest van 
te maken zijn er in het centrum van Brande-
voort, het wijkhuis en de Markthal, verschil-
lende activiteiten. Ook kunt u er terecht voor 
een hapje en een drankje en is er volop gele-
genheid om de lopers aan te moedigen.

11 TOT EN MET 15 JulI KINDErVAKAN-
TIEWEEK - VANuIT ‘T BrANDPuNT
De organisatie van de Kindervakantieweek 
2011 is in volle gang. Het aantal inschrijvingen 
heeft een recordhoogte bereikt: 800 kinderen 
uit Brandevoort doen mee! De komende we-
ken komt er steeds meer informatie over het 
programma op www.kvwbrandevoort.nl. Op 

deze site is het ook het nieuwe Kindervakan-
tieweeklied te vinden. Er is altijd veel hulp no-
dig om de Kindervakantieweek Brandevoort 
tot een succes te maken. geef u dus (ook 
weer) op voor volgend jaar en draag zo uw 
steentje bij aan dit geweldige evenement!

3 JulI FIErlJEPPEN - ECOZONE
Wie waagt de sprong? Aan de Ecozone bij de 
brug aan de Stepekolk-Oost (bij de neven-
locatie van basisschool De Vendelier) vinden 
voor de zevende keer de Brandevoorter Fier-
ljepkampioenschappen plaats.
Fierljeppen is vanuit Friesland overgewaaid 
naar Brabant. Fierljeppen is met een stok over 
de sloot springen en zorgen dat je droog blijft. 
Het springen begint om 12.30 uur en duurt 
tot ongeveer 17.30 uur.

WAT IS Er NOg MEEr TE DOEN?
• Touwtrekwedstrijd als warming-up;
• Springkussen;
• Kleurwedstrijd (kleurplaten worden via 
 school uitgedeeld en kunnen op 3 juli bij de  
 muntenverkoop ingeleverd worden);
• Eten en drinken;
• Muzikale omlijsting verzorgd door onder  
 anderen DJ Peter.

CONTACT MET WIJKHuIS ’T BrANDPuNT
u bent altijd van harte welkom bij het wijk-
huis. Als u vragen heeft kunt u altijd contact 
opnemen met ’t BrandPunt: 43 20 13. u 
kunt ook e-mailen naar: beheerder@brand-
punt.info. Wanneer u meer wilt weten over 
’t BrandPunt en zijn activiteiten, dan kunt u 
kijken op de websites: www.brandpunt.info en 
www.brandevoortinactie.nl. Ook wanneer u 
interesse heeft om vrijwilliger te worden, kunt 
u dat aangeven via bovenstaande contactge-
gevens. n

NOTEEr IN uW AgENDA:

16 juli t/m 14 aug.  vakantiesluiting 
  ’t BrandPunt
nacht van 2 op 3 juli  Kennedymars
4 juli  Stemmen
  Carat-kunstwerk
11 t/m 15 juli  Kindervakantieweek
3 juli  Fierljeppen
27 augustus Zonnebrandfestival: 
  Saturday Night Fever
28 augustus Zonnebrandfestival:  
  Sunday Disco karaoke
4 september gezinsfietstocht
18 september golfdag Brandevoort
18 september rondje Brandevoort
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een mooie toekomst voor brandevoort is beklonken!

rian rutten
foto: rob van eersel

e7.500,- BESCHIKBAAr VOOr BrANDE-
VOOrT

Heeft u een goed idee voor verbetering van 
uw wijk of buurt? De vier wijken in Helmond 
die geen zogenoemde vogelaargelden krijgen, 
waaronder de wijk Brandevoort, kunnen dit 
jaar ieder e7.500,- besteden aan bewonersini-
tiatieven. gemeente Helmond stelt dit bedrag 
beschikbaar. Wanneer dit bedrag in 2011 niet 
wordt besteed, vervalt het onbestede budget. 
De belangrijkste voorwaarde voor de finan-
ciering van een bewonersinitiatief is dat de 
Wijkraad alleen een bijdrage levert en niet het 
hele project financiert (en in feite dus co-fi-
nancier is). Daarnaast is het geld niet bestemd 
voor buurt- of straatfeesten. Hieronder leest 
u de exacte voorwaarden voor een subsidie-
aanvraag. De Wijkraad zit klaar om uw bewo-
nersinitiatief te ontvangen. Aanvragen kunt u 
sturen naar wijkraad@brandevoort.org. Wij 
zien uw aanvraag graag tegemoet!

Voorwaarden voor subsidieaanvragen projec-
ten Wijkraad Brandevoort:

• Het project is sociaal, cultureel of maatschap- 
 pelijk relevant voor Brandevoort;
• Het project heeft een brede doelgroep, in  
 ieder geval breder dan uitsluitend de eigen 
 kring;
• Als een project inspirerend en/of vernieu- 
 wend is en anderen op positieve ideeën 
 brengt, versterkt dit de aanvraag;
• Het project heeft binnen één jaar een zicht- 
 baar, meetbaar of tastbaar resultaat;
• De Wijkraad draagt niet bij aan buurt- of 
 straatfeesten in Brandevoort;
• Het project heeft een goed onderbouwde,  
 sluitende en haalbare begroting. In de begro- 
 ting is duidelijk rekening gehouden met  
 mogelijk te verkrijgen (reguliere en/of  
 commerciële) subsidies. De subsidie vanuit de 
 Wijkraad zal slechts aanjager of sluitstuk 
 moeten zijn;
• De feitelijke aanvrager is woonachtig in  
 Brandevoort;
• Het project heeft geen commercieel, politiek 
 of religieus belang;
• De Wijkraad levert alleen een bijdrage en  
 financiert niet het hele project;
• Indien sprake is van een herhaald of aangepast 
 verzoek van dezelfde aanvrager, moet duide- 
 lijk worden omschreven in hoeverre de  
 nieuwe aanvraag afwijkt van de vorige.

Wijkraad Brandevoort is sinds kort actief op 
Twitter: @WrBrandevoort n
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brandweer
anton van de goor

Bosbranden… De maand mei stond er bol 
van. Niet alleen bij ons in de regio, maar in 
heel Nederland. Een grote bosbrand aan de 
andere kant van de stad nabij de graandijk 
heeft ons een hele zondagmiddag en -avond 
beziggehouden. Wat begon met een herbezet-
ting van de brandweerkazerne aan de Deur-
neseweg, werd al snel omgeturnd in een aflos-
sing voor onze beroepscollega’s, na eerst een 
coniferenbrand geblust te hebben in Mierlo-
Hout.
Met behulp van een grootvermogen dom-
pelpomp en drie TS’en hebben we een bos-
perceel van zo’n honderd bij honderd meter 
afgeblust. Zo’n dompelpomp levert dan er-
gens tussen de 2000 en 7000 liter water per 
minuut. Het was dan ook helemaal uit toen 
we gingen. Wat mij opviel was hoe goed we 
konden zien dat het droog was. We hebben 
ettelijke duizenden liters water het bos in 
gepompt, maar na een half uurtje voelde het 
zand al weer droog aan, maar het was uit. Ook 
in de Stiphoutse bossen hebben we een aantal 
kleine bosbrandjes gehad. Deze zijn door een 
snelle inzet van steeds twee blusvoertuigen 
gelukkig klein gebleven. 
In het nieuws hoor je van alles: code geel, code 
rood, maar wat betekent dat nu eigenlijk? De 
codes houden het volgende in:

 Klein gevaar
Het is nat in de natuurgebieden.

 gevaar
De natuurgebieden zijn nog vochtig, maar be-
ginnen wat droger te worden.
 

 Verhoogd gevaar
Het is dermate droog dat de natuurgebieden 
extra brandgevaar lopen. Als er een brand uit-
breekt, rukt de brandweer mogelijk met extra 
materieel en personeel uit.

 groot gevaar
Het is erg droog in de natuurgebieden. In een 
aantal regio’s worden verkenningsvliegtuigen 
ingezet om de natuurgebieden te controleren 
op brandhaarden. Als er een brand uitbreekt, 
rukt de brandweer met extra materieel en 
personeel uit. 

 Zeer groot gevaar
Het is extreem droog in de natuurgebieden. In 
een aantal regio’s worden verkenningsvliegtui-
gen ingezet om de natuurgebieden te contro-
leren op brandhaarden. Mogelijk zijn sommige 
natuurgebieden afgesloten voor publiek. Als er 
een brand uitbreekt, rukt de brandweer met 
veel extra materieel en personeel uit.

In de regio Brabant-Zuidoost houdt dit in dat 
er vanaf code geel op een bosbrand standaard 
met twee blusvoertuigen wordt uitgerukt en 
gebieden die een zogenaamd bosbrandbestrij-
dingsplan hebben, rukken uit met het daarin 
voorgeschreven materiaal - meestal een com-
pleet peloton.
Maar hoe meld je nu een bosbrand? Als het 
bij je in de straat gebeurt is het gemakkelijk; 
je weet immers de straatnaam. In de bossen 
is dit vaak niet het geval. Het beste kun je dan 
een doorgaande weg in de buurt noemen en 
daar de brandweer opwachten, of als je een gps 
hebt, de gps-locatie (coördinaten) doorgeven.
Naast de bosbrandjes in de regio zijn we ook 
nog buiten de regio actief geweest. Op 27 mei 
zijn we naar de bos/heidebrand op de Kalmt-
houtse Heide geweest om de brandweer van 
Midwest Brabant te ondersteunen. Eerder in 
de maand zijn diverse buurgemeentes naar 
Schoorl geweest om daar te helpen met de 
duinbranden; wij als Helmond hebben daar-
voor een Pelotonscommandant geleverd. Een 
heftige en drukke maand kun je wel stellen 
dus. Als je nu door de bossen loopt en ook 
al zie je maar een klein (smeulend) brandje, 
direct bellen, want ook dat kleine smeulende 
brandje kan in korte tijd een grote bosbrand 
worden en dat zou zonde zijn. n
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Stichting Carat Helmond heeft een aanzien-
lijk bedrag van maximaal e25.000,- (inclusief 
btw) beschikbaar gesteld om een kunstwerk 
in Brandevoort te realiseren. Stichting Carat 
is een actieve ondernemersvereniging en be-
staat uit ruim zestig ondernemingen. Zij zet 
zich in om de cultuurparticipatie en cultuur-
beleving van de inwoners én bezoekers van 
Helmond te stimuleren. Stichting Carat ont-
wikkelt, realiseert en financiert culturele pro-
jecten, die bestemd zijn voor de Helmondse 
gemeenschap. Carat Helmond heeft Wijkraad 
Brandevoort benaderd om dit prachtige initi-
atief te faciliteren voor onze wijk. 

ZES VOOrSTEllEN!
Via verschillende kanalen heeft Wijkraad 
Brandevoort de wijkbewoners opgeroepen 

om voor half mei voorstellen in te dienen. 
Het resultaat mag er zijn: er zijn maar liefst 
zes voorstellen ingediend! Dit laat maar weer 
eens zien hoe actief onze wijkbewoners be-
trokken zijn bij het wel en wee van onze wijk. 
Op de volgende pagina’s vindt u de impres-
sietekeningen en afbeeldingen met daarbij een 
nadere toelichting.

lAAT uW STEM gElDEN OP 4 JulI
Op maandag 4 juli vanaf 20.00 uur kunt u 
als wijkbewoner in Informatiecentrum Bran-
devoort uw stem uitbrengen op deze kunst-
werken. Na een welkomstwoord van Stich-
ting Carat en Wijkraad Brandevoort waarbij 
de procedure wordt toegelicht, kunt u rustig 
alle kunstvoorstellen bekijken. u kunt vragen 
stellen aan de indieners over het idee achter 

het kunstwerk. laat uw betrokkenheid zien bij 
de wijk en kom ook even een kijkje nemen 
en breng uw stem als bewoner van Brande-
voort uit! Na 22.00 uur worden de stemmen 
geteld en rond 22.15 uur wordt de winnaar 
bekend gemaakt. Het winnende kunstvoorstel 
zal vervolgens daadwerkelijk gerealiseerd gaan 
worden en in het voorjaar van 2012 geplaatst. 
graag ontmoeten alle indieners van de kunst-
voorstellen u op 4 juli in Informatiecentrum 
Brandevoort!

DE TEMPEl VAN Nu
Indiener: Anne Smulders, locatie: Ecozone 
tussen De Veste en De Buitens
Verleden: Anne Smulders zoomt in op het 
verleden van Brandevoort: een paar wegen 
en boerderijen, maar vooral veel weiland met 

stemmen
op kunst
voor brandevoorters

De Tempel van nu, Anne Smulders Verbinding, Adriaan Joosten
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rian rutten

daaronder al een paar blootgelegde archeolo-
gische vondsten. Twaalf jaar geleden werd er 
gegraven voor de nieuwe vinexwijk Brande-
voort. Er rezen betonnen muren aan de hori-
zon. De eerste dagjestoeristen kwamen langs: 
“Zie daarginds een klooster.” Blok 17 in De 
Veste kreeg vorm.

Heden: blok voor blok rijst uit de grond en 
ook De Buitens exploderen. Brandevoort 
heeft onlangs zijn tienjarig bestaan gevierd en 
is uitgegroeid van een wijk met 380 inwoners 
naar 8.524 inwoners per 1 januari 2011. Tus-
sen De Veste en De Buitens rijst ook een ob-
ject uit de grond…

Toekomst: het lijkt wel een overblijfsel van 
een tempel, of is het een kunstwerk? Het ob-

ject is een betonnen fundering. Dichterbij ko-
mende, zien we namen van wijkbewoners op 
het beton geschreven. Deze namen worden 
vastgelegd voor de toekomst. Zittende op de 
Tempel van nu, peinzen we over het verleden 
en zijn we benieuwd wat de toekomst ons 
gaat bieden.

VErBINDINg
Indiener: Adriaan Joosten, locatie: nader te 
bepalen: Brandevoortsedreef of plein bij Me-
disch Centrum

Er zijn veel instellingen, organisaties, ver-
enigingen en clubs die een nieuwe wijk 
als Brandevoort verbinden tot een totale 
stadswijk. Het centrum in De Veste verbindt 
zich ook met de andere wijken in Brande-

voort, waardoor het één geheel wordt. De 
wijkbewoners voelen zich verbonden met 
Brandevoort en zijn trots op hun wijk. Er 
zijn veel initiatieven vanuit de bewoners 
om actief aan de leefbaarheid in de wijk 
te werken. Denk hierbij ook aan de vele 
verenigingen en clubs waaraan zich al veel 
wijkbewoners hebben verbonden. Er wor-
den veel jaarlijks terugkerende activiteiten 
georganiseerd en veel wijkbewoners weten 
de weg te vinden naar het wijkhuis. Omdat 
VErBINDEN in een nieuwe wijk als Brande-
voort zo belangrijk is, zou Adriaan Joosten 
dit graag met dit kunstwerk in de wijk willen 
symboliseren. Om deze verbindingen in de 
wijk te benadrukken, heeft Adriaan Joosten 
(Brandevoorter van het jaar 2009) het bij-
gaande ontwerp ingediend. 

stemmen
op kunst
voor brandevoorters

Fierljeppen, René Marechal
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FIErlJEPPEN
Indiener: rené Marechal, locatie: nabij de plek 
waar het fierljepfestival plaatsvindt, in het gras

In Brandevoort wordt dit jaar (op 3 juli) al 
weer de zevende editie gehouden van het 
Brandevoorter fierljepkampioenschap. Spor-
tieve bewoners uit de wijk proberen met een 
lange stok aan de overkant van een brede 
sloot te geraken. Het liefst droog en heelhuids. 
De deelnemers nemen hiervoor een fikse 
aanloop en springen/klimmen dan in een lange 
stok. Hiermee proberen ze hoog en droog de 
overzijde van de sloot te halen. Jong en oud 
heeft inmiddels de weg gevonden en diverse 
teams schrijven zich in. Om de beweging van 
het uit Friesland overgewaaide gebruik uit 

te beelden, heeft de organisator van dit eve-
nement bijgaand kunstwerk ingediend. Het 
laat de beweging zien van een fierljeppende 
persoon van het begin tot het einde van de 
sprong.

BEElD DE BrANDEVOOrTEr 
Indiener: Ingrid Tielemans/Jacqueline Klomp, 
locatie: De Plaetse in het plantsoen voor de 
openbare school

Het idee is het beeld de Brandevoorter, het 
beeldje dat ook jaarlijks uitgereikt wordt 
aan de Brandevoorter van het jaar, in een 
groter formaat (ongeveer tweeënhalve me-
ter hoog) een vaste plek en gestalte te ge-
ven op een markante plek in de wijk. 

uitleg van het beeld: het beeld staat op 
een imposante sokkel die de stevige basis 
van Brandevoort vertegenwoordigt. Het 
onderste deel van de sokkel beeldt het 
solide fundament van deze prachtige wijk 
uit, terwijl het rankere bovenste deel van 
de sokkel de grootsheid van de wijk laat 
zien. Het beeld zelf laat het open, spranke-
lende leven in de wijk zien. Een dansende 
figuur met een stabiele kern van waaruit er 
verschillende mogelijkheden en activiteiten 
zijn. Het één wat verder gevorderd dan het 
ander.

VOOrTBrANDEN
Indiener: Albert Ticheler, locatie: nader te be-
palen

Beeld de Brandevoorter, Ingrid Tielemans/Jacqueline Klomp Voortbranden, Albert Ticheler
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Voortdurend branden is een teken van le-
vensvatbaarheid en levenslust van Brande-
voort. Daarom heeft Albert Ticheler een 
toorts (oftewel fakkel) voorgesteld als kunst-
voorwerp. De fakkel symboliseert de jeugdi-
ge energie van Brandevoort die niet verloren 
mag gaan. Dit kunstvoorwerp moet centraal 
in Brandevoort te zien zijn en ‘s avonds licht 
uitstralen. 
Albert Ticheler denkt hierbij aan een vlam 
van muntkleurig glas, dat vandaalbestendig 
is, en dat van binnenuit verlicht wordt door 
leds. De glassculptuur is hierbij laag voor laag 
opgebouwd met onderling verlijmde glaspla-
ten (zie ingezet voorbeeld {De glazen En-
gel}, Herman lamers, Zwolle). De koker van 
de fakkel kan van rvs zijn. De energie voor 

de leds kan dan overdag op enige afstand 
via zonnecellen verzameld worden. Op deze 
manier laten we Brandevoort voortbranden.

ONTMOETINgSPlEK VOOr STIlTE
Indiener: Eloy Hensen, locatie: westkant van 
Brandevoort tussen ’t Broek en Hazewinkel

Het idee van Eloy Hensen is om een ontmoe-
tingsplek te maken voor stilte. Stilte is een 
schaars goed aan het worden. Eigenlijk is stilte 
in een stad een contradictie. Brandevoorters 
zijn drukke en actieve mensen. De 24-uurs 
economie, het gezin, alle sociale media, het 
internet, werk, reclame, digitale informatie, te-
levisie. Is er in deze huidige drukte en hectiek 
nog ruimte voor stilte? 

Het wordt een plek waar men actief stil is, 
waar men verzocht wordt een mobieltje ook 
actief uit te zetten en weg te leggen. Een mo-
ment van bezinning, van rust. Credo: hier be-
tracht men stilte. 

In een ellipsvormige ring van vijfenveertig 
cipressen met daarbinnen siergrassen staat 
een bank. Een sobere gekruiste houten bank, 
op de vier windrichtingen. Het hart van het 
kruis bestaat uit een betonnen voet met 
daarboven een geruimde grote boomrest 
op zijn kop, de wortelstronk zichtbaar. In 
de stam zijn uitsparingen gemaakt voor het 
neerleggen van het mobieltje. Een natuur-
kunstwerk dat uitnodigt tot bezinning in de 
drukte van alledag in onze wijk. n

Ontmoetingsplek voor stilte, Eloy Hensen
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daatje: de eeuw rond

Wij krijgen de laatste tijd weer veel aanvra-
gen voor de brievenbussticker van de Bran-

devoorter Courant. Deze zijn gratis te ver-
krijgen bij de bar van ’t BrandPunt en in het 

Informatiecentrum. We zien de stickers graag 
ipv de NEE - NEE sticker op de brievenbus. n

nee-nee, wel de bc

    
 

In het prachtig verzorgde en gezellige onder-
komen van het dagcentrum in het Palladium 
vierde Daatje louwers-leenen op zondag 26 
juni haar honderdste verjaardag. Een beetje 
overdonderd onderging Daatje alle felicitaties. 
Vooral die van haar achterkleinkinderen. Zij 
wisten bij Daatje nog een gevoelige snaar te 
raken. Zichtbaar voldaan onderging zij de lo-
vende opmerkingen aan haar adres. Zij zei niet 
veel, maar liet wel zien dat zij nog goed weet 
wat haar overkomt. “Niet ieder kleinkind kan 
zeggen dat haar oma zo oud is geworden,” al-
dus haar trotse kleindochter. Zij voegde hier 
nog aan toe dat haar broer dit jaar heeft ge-
merkt dat hij - ondanks het feit dat hij een 
kleinkind heeft gekregen - nog steeds niet 
de oudste generatie vertegenwoordigt: “Hij 
moest dit jaar alweer bekennen dat hij nog 
steeds niet de oudste in de familie is.”
Een medebewoner van Daatje, al drieëntachtig 
jaar, was ook in de ruimte aanwezig en legde 
tevreden uit dat het een prima zaak is om zo 
in het Palladium te kunnen wonen. Samen met 
vijf vrouwen mag hij zijn woonunit met hen 
delen. En een van die vrouwen is dus Daatje. 
“Zij zorgen bijzonder goed voor ons,” zo be-
weerde hij. Wellicht is dat een van de redenen 
dat Daatje nu de oudste persoon van Bran-
devoort is. Minder vitaal, maar toch tevreden 
met haar manier van leven, geniet Daatje nog 
iedere dag van het wonen in het Palladium.
De kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen hebben het unieke gebeuren als een 
speciaal moment ervaren. Het dagcentrum 
van het Palladium was ideaal voor deze gele-
genheid. Door de week kunnen oudere bewo-
ners hier goed toeven. Zij krijgen verzorging 
op het moment dat zij dat nodig hebben. En 
als dat niet zo is, is de ruimte een soort extra 
gemeenschappelijke ruimte om elkaar te kun-
nen ontmoeten. 
De familie kreeg bij binnenkomst koffie met 
gebak en de volwassenen konden nog mee-
eten met Daatje, als ze dat wilden. Maar vóór 
het avondeten wilde de fotograaf van de Cou-
rant nog even voor het nageslacht en de hele 

wijk vastleggen om wie het allemaal gaat. Juist 
op dat moment, begon de zon uitbundig te 
schijnen en was de feeststemming compleet. 
gelukkig vonden de kleinste kinderen het 
geen al te groot probleem om even te pose-

ren en niet lang daarna stonden de verschil-
lende generaties op de gevoelige digitale plaat. 
Alle reden voor de fotograaf om het gezel-
schap daarna snel te verlaten en ze alleen te 
laten met hun levenswijze jubilaris. n

giel pollemans
foto: giel pollemans
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Op zaterdag 2 juli 2010 gaat de negenenveer-
tigste Kennedymars weer van start. Traditiege-
trouw zal de start om 22.00 uur plaatsvinden 
in Someren. Via Someren, lierop en Mierlo 
zullen ook dit jaar de lopers rond de klok van 
1.30 uur en ruim drieëndertig kilometer la-
ter (!) Brandevoort aandoen. Via de route Sint 
Smitlaan (Mierlo) zullen de wandelaars De 
Plaetse, Herenlaan, Stijlstraat, De Voort, laan 
door de Veste en Stepekolk-Zuid aandoen om 
zo richting de Broekstraat verder naar Nue-
nen te lopen.
Vorig jaar hebben we de wandelaars voor de 
tweede keer mogen begroeten en laten we 
eerlijk zijn, we hebben er samen een gezellig 
feestje van gemaakt. De geschiedenis over het 
ontstaan is minder gezellig, maar niet minder 
interessant. Zo bekritiseerde president John 

F. Kennedy het leger vanwege de slechte fy-
sieke conditie van de militairen. Ze zouden 
nog geen vijftig mijl (tachtig kilometer) binnen 
twintig uur kunnen afleggen. Kennedy heeft 
deze prestatie zelf nooit geleverd, maar zijn 
broer robert, de toenmalige minister van Jus-
titie, nam de uitdaging wel aan en hij slaagde 
erin om de vijftig mijl onder bizar slechte 
weersomstandigheden binnen achttien uur te 
overbruggen. Dit initiatief werd door de bur-
gerbevolking overgenomen en zo ontstond 
de Kennedymars. Na zijn dramatische dood 
(Kennedy werd op 22 november 1963 in Dal-
las in Texas vermoord) waaide deze rage over 
naar Europa.
Er zijn op dit moment een tiental Kennedy-
marsen in Nederland. De Kennedymars in So-
meren staat alom bekend als de gezelligste. En 

het leuke is, dat deze Kennedymars wederom 
door onze wijk trekt.
Om het geheel nog gezelliger te maken dan 
het voorafgaande jaar, pakt de Bistro Ter 
Plaetse weer behoorlijk uit. Onder de Markt-
hal heeft Ter Plaetse een heerlijk eet- en mu-
ziekfestijn voor ons in petto dat nog tot in de 
vroege uurtjes zal doorduren. En als we moe 
en hongerig geworden zijn van het swingen 
en dansen, dan gaan we daarna wat eten bij 
Cafetaria Brandevoort die ook gedurende het 
gehele evenement geopend zal zijn. Ook het 
wijkcentrum dat als stempelpost fungeert, is 
de gehele nacht gewoon geopend.
laat u verrassen van zaterdagnacht op zon-
dagochtend en steun de stoere lopers van de 
Kennedymars. Hieronder is de looproute van 
de lopers weergegeven. n

antoine aaldering
foto: paul princen

kennedymars
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kennedymars
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Vanaf 17.30 uur kunt u genieten van 
diverse lekkere gerechten van de 
barbeque en diverse tapas hapjes 
op ons terras bij de markthal!
 
Vanaf 22.00 uur zal het grote feest 
beginnen met een DJ  en diverse 
Live optredens van artiesten.

U komt Toch Ook!

Georganiseerd door Bistro ter Plaetse en Brandevoort in actie!

KENNEDYMARS
2 op 3 juli 
Mega feest 
Markthal Brandevoort

Bistro Ter Plaetse    de Plaetse 1     5708ZK  HELMOND     T:0492-661568    www.terplaetse.nl 
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kennedymars
2  o p  3  j u l i
mega feest
markthal brandevoort

Vanaf 17.30 uur kunt u genieten van 
diverse lekkere gerechten van de 
barbeque en diverse tapas hap-
jes op ons terras bij de markthal!

Vanaf 22.00 uur zal het grote feest 
beginnen met een dj en diverse 
live optredens van artiesten.

u komt toch ook!
Georganiseerd door Bistro Ter Plaetse en Brandevoort in actie!
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column

Er zijn van die kwesties in de marge van het 
menselijk bestaan die de gemoederen danig 
bezig kunnen houden en hondenpoep is er 
daar een van. Moeiteloos zouden we er elke 
maand een pagina mee kunnen vullen. Voor 
de buitenstaander lijkt het allemaal prima ge-
regeld: hondenuitlaatstroken, aanlijngeboden, 
losloopgebieden; het is er allemaal.

En toen werd de wijk plots opgesierd met 
een nieuw stuk straatmeubilair. De Depo-
Dog. In tegenstelling tot wat de naam sug-
gereert, is het niet de bedoeling uw trouwe 
viervoeter erin te deponeren. Het zijn van 
die hondenfecaliënzakjeshouders waar de 
keurige hondenbezitter de grote boodschap 
van Fikkie in kan achterlaten. Dit ter voorko-
ming van nare ongelukjes voor de argeloze 
passant.

En dan valt je ineens iets op. Die kastjes wa-
ren eerst frisgroen en zijn nu gitzwart. Dat 
roept dan meteen een heleboel vragen op. 
En u weet: vragen, het zijn net konijnen, het 
worden er steeds meer. Zaten de bakken 
vol? Waren ze versleten? Betrof het eerst 
een bètaversie, of is dit een DepoDog 2.0? 
riep de kleur groen de verkeerde associaties 
op? Maar waarom zijn ze nu dan niet bruin? 
Pasten ze niet in het kwaliteitsbeeld dat de 
welstandscommissie alhier wil uitdragen? En 
vooral: heeft het geld gekost? Maar als er dan 
toch nog ergens een potje met gratis geld 
was, waarom dan niet meteen de brugleunin-
gen een nieuw verfje gegeven? n
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Op dinsdag 24 mei heeft de conducteur 
mijn vouwfiets op het perron van Bran-
devoort gezet, terwijl ik nog in de trein 
zat. Wie heeft mijn fiets gevonden? 
Ik zou hem heel erg graag terug hebben, 
daar ik nu niet op mijn werk kan komen. 
saschasmetsers@chello.nl

Mijn naam is Ignaas Bongers. Ik zou het leuk 
vinden om met een aantal gelijkgestemden 
een meditatiegroepje op te richten. 
Zelf ben ik beginnend meditatiebeoefenaar 
(anderhalf jaar). Bij voldoende interesse kun-
nen we kijken of we op een centrale plek 
(bijvoorbeeld ‘t BrandPunt) vaste avonden 

kunnen organiseren. graag reageren via 
igenlies@gmail.com of 06 506 521 54.

Wie heeft er zin in om met mij 1 tot 
2x per week een uurtje te gaan nor-
diccen in de omgeving Brandevoort? 
mohaerden@gmail.com

brandjes

vrijwilligers gezocht
Welke attente dame of heer met rijbewijs én 
auto zou een vierentachtigjarige mevrouw 
willen vergezellen bij een lunch- of koffie-uitje. 
Deze van origine Amsterdamse, vrijgezelle 
mevrouw heeft enkele jaren geleden beroer-

tes moeten doorstaan. Hieraan heeft ze een 
mindere motoriek en een spraakafasie over-
gehouden. Mevrouw heeft een zeer beperkt 
netwerk. Deze mevrouw neemt graag de kos-
ten voor de lunch of koffie/thee voor haar 

rekening als u haar zou willen vergezellen! 
Vrijwillige Thuiszorg Helmond, Stationsplein 
15-21, 5701 PE  Helmond, telefoon: 55 45 86, 
e-mail: info@vrijwilligethuiszorghelmond.nl 
www.vrijwilligerscentralehelmond.nl. n

thema-avond boys & girls
roelof jan bouwknegt

Hallo, mijn naam is roelof Jan Bouwknegt, 
partner van ludwina Hobma en wonend aan 
de Neerwal in Brandevoort. Onze zonen Stan 
(3) en ramon (1) gaan beiden met veel ple-
zier naar Mondomijn. Toen wij onlangs in een 
nieuwsbrief lazen over een jongens en meisjes 
thema-avond hadden wij meteen interesse. 
Ik was de gelukkige en op 24 mei zo tegen 

acht uur fietste ik richting Mondomijn. De 
ontvangst was hartelijk en na een kopje thee 
gingen we van start. De avond werd begeleid 
door Martijn Smoors van Onderwijs Maak Je 
Samen. Hij gaf aan dat kinderen beter leren 
als ze regelmatig bewegen. Dat werd meteen 
in praktijk gebracht door ons een aantal oe-
feningen te laten doen waarin, soms tot grote 

hilariteit, verschillen tussen jongens en meisjes 
aangetoond werden. Mijn conclusie: door re-
kening te houden met specifieke (al dan niet 
biologisch bepaalde) eigenschappen van een 
kind, kun je beter inspelen op de behoeftes 
van een kind. Het was een leuke avond. De 
ouders die er niet bij waren hebben iets ge-
mist. n

Saturday Night 
          Fever

Zonnebrandfestival Presents:

               Saturday 27 aug. - 2011

       Remember all the hits of 70’s & 80’s

Supervette discoshow 

   L.A Music & light

Led Dance�oor

Live act: Lieke Music

Dresscode: the 80’s

Entrance: free

                    Locatie: markthal (overdekt) Brandevoort.
   Opening hours: 20.00 till 01.00 

Check website: www.zonnebrandfestival.com

Design by: Zazou Totaal, The Design Company

Sunday Disco karaoke

After party

  Zonnebrandfestival presents     

Sunday 28 aug.- 2011

The best 12 inch hits of the 80’s played on vinyl by Dj John

Big screen karaoke show

Overdekte markthal - Brandevoort
vanaf 14.00 uur

Appie happie kids area

Gratis entree
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golfdag brandevoort 2011

De zevende golfdag Brandevoort zal worden 
gehouden op zondag 18 september 2011 op 
golfclub De gulbergen te Nuenen. Bent u 
woonachtig in Brandevoort en wilt u andere 

mensen uit Brandevoort leren kennen, dan 
is dit een mooie gelegenheid. De inschrijving 
om aan deze sportieve en evenzo gezellige 
dag deel te nemen (18 holes middels guns-

hot) is weer geopend. Bezoek hiervoor onze 
website www.golfdagbrandevoort.nl. Ook 
sponsoren zijn van harte welkom om zich te 
melden. n
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flame trails jam 12 juni

Na veel geregel en geploeter van de vaste 
groep jongeren die zich dagelijks bezighouden 
met de realisatie en het onderhoud van de 
BMX-baan aan de Kaldersedijk, en met wat 
hulp van enkele enthousiaste ouders was de 
baan er klaar voor: de tweede Flame Trails 
Jam! De baan is nu dusdanig geshaped dat 
er voor iedereen een uitdaging ligt. gelukkig 
hadden we dit jaar heerlijk zonnig weer en 
kon er dus flink getrapt worden. De opkomst 
was daarom ook groot en dat maakt een eve-
nement altijd interessant voor omwonenden 
en passanten, kortom: het was gezellig druk.
Als eersten waren de kinderen tot en met 
twaalf jaar aan de beurt. Zij hadden een half 
uur de tijd om tijdens de ‘Kids Cross’ hun 
kunsten te vertonen, waarbij zij dan zorgvul-
dig werden gadegeslagen door een deskundi-
ge jury. Een aantal van deze kinderen schuwen 
‘het echte werk’ niet en rijden ook gewoon 
op de grote baan en springen de tafellijnen 
alsof het niets is. uiteindelijk kwamen hier 
drie prijswinnaars uit naar voren die allen een 
mooie prijs uit mochten zoeken die beschik-
baar was gesteld door de diverse sponsoren 
van dit evenement. Voor alle deelnemers wa-
ren frisbees ter beschikking gesteld, zodat 
niemand met lege handen naar huis ging. Ook 
werden de bezoekers en fietsers verrast met 
een bezoek van een echte Monstertruck. Het 
energydrankmerk Monster was namelijk ook 
één van de sponsors en deelde gratis blikken 
Monster Energy uit.
Toen waren de grote mannen aan de beurt. 
Hierbij werd wederom gekeken naar de stijl 
en moeilijkheid van de gemaakte sprongen. 
Verbazing nam bezit van het publiek. “Wat ge-
beurt hier allemaal” en “Ik wist niet dat hier 
zo spectaculair gesprongen werd!” waren en-
kele gemaakte opmerkingen uit het publiek. 
En inderdaad, je moet het met eigen ogen 
hebben gezien om het te geloven. uitdrukkin-
gen als: Threesixty, no hander, heelclicker, Super-
man seatgrab en whip klinken al heel spectacu-
lair, maar zien er nog veel spectaculairder uit!

Als uitsmijter sprongen de deelnemers aan 
deze competitie ook nog over een heuse 
auto heen die tussen twee schansen stond 
opgesteld. uiteraard ook weer gepaard met 
de nodige spectaculaire trucs. Iedereen die de 
moed had om over de auto heen te springen 
werd beloond met een prijs. Mede dankzij de 
sponsors, vrijwilligers en ouders kunnen we 
terugkijken op een zeer geslaagde dag. Een 
bijzonder bedankje aan ‘de harde kern’ van 
Flame Trails voor de perfecte staat van de 
baan:         
Bart de Jong (FatBMX.com), Paul’s Boutique, Monster 
Energy, Nike 6.0, R. Jansen Grondwerken, Threvon Inter-
net Services, SWH (Jochem Zwerus), Lempke Eindho-
ven en de ouders. n

frits van der linden
foto: bart de jong / ebc
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Zondag 18 september wordt voor de vierde 
keer het rondje Brandevoort georganiseerd. 
Tijdens de vorige editie in 2010 hebben meer 
dan 150 deelnemers meegelopen. Door de 
vele positieve reacties is besloten om ook 
dit jaar weer deze trimloop in Brandevoort 
te organiseren. Naast de trimloop met de 
keus uit diverse afstanden, wordt ook een 
jeugdloop georganiseerd voor diverse leef-
tijdscategorieën. Door de organisatie is een 
fraai parcours van tweeënhalve kilometer 
door Brandevoort uitgezet. Het parcours 
is verhard, maar is minder geschikt voor de 
minder valide deelnemers. Voor de jeugdloop 
is een rondje van 250 meter uitgezet in het 
centrum van Brandevoort. De start en finish 
van zowel de jeugdloop als trimloop zijn bij 
wijkhuis ´t BrandPunt. rondje Brandevoort is 
geschikt voor zowel de beginnende loper als 

gevorderde loper. Na afloop van het rondje 
Brandevoort is er de gelegenheid om onder 
het genot van een drankje nog even gezellig 
na te praten in het ´t BrandPunt. Alle deel-
nemers aan de jeugdloop en trimloop ont-
vangen na inschrijving een consumptiebon. 
Verder stelt de organisatie ook enkele prijzen 
beschikbaar voor de deelnemers aan de trim-
loop. Deze prijzen zullen worden verloot op 
startnummer middels een tombola. Alle deel-
nemers aan de jeugdloop krijgen een leuke 
verrassing nadat ze de loop hebben volbracht.

De jeugdloop start om 11.00 uur en om 
11.10 uur. De trimloop start om 11.30 
uur. Meer informatie over het parcours 
en de afstanden is te vinden op de website 
www.brandevoortinactie.nl. Het is ook mo-
gelijk om via deze website in te schrijven. 

Voorinschrijven is echter mogelijk tot za-
terdagochtend 17 september. Bij voorin-
schrijven kan het startnummer tot vijftien 
minuten voor de start opgehaald worden in 
´t BrandPunt. Na-inschrijven is natuurlijk ook 
mogelijk in ´t BrandPunt op zondag 18 sep-
tember vanaf 10.00 uur tot vijftien minuten 
voor de start. De kosten bedragen e1,- voor 
de jeugdloop en e2,- voor de trimloop, beide 
inclusief consumptie. Een begeleider die met 
de jeugdloop meeloopt, mag uiteraard koste-
loos meelopen. 
Inlichtingen: Voor meer informa-
tie kunt u terecht op de website 
www.brandevoortinactie.nl, e-mailen naar 
rondjebrandevoort@gmail.com of bellen 
66 50 66 of 66 28 88. Wij hopen u graag als 
loper of als supporter langs de route te ont-
moeten bij het vierde rondje Brandevoort. n

trimloop rondje brandevoort

De carnavalsdagen lijken nog ver weg, maar wij 
bereiden ons alweer voor op een nieuw gewel-
dig seizoen. En we gaan zeker een onvergetelijk 
jaar tegemoet, want het begint op 11-11-‘11. 
Ook jij kunt hier deel van uitmaken door lid te 
worden van De Brandeliers, maar we zoeken 
ook enthousiaste (aankomende) carnavalsvier-
ders om ons raad van Elf-corps te versterken. 

uITBrEIDINg rAAD VAN ElF
Onze stichting - en zeker de raad van Elf -is 
behoorlijk populair binnen carnavalvierend 
Helmond. We willen graag het huidige der-
tiental raadsleden uitbreiden, zodat wij onze 
aandacht goed kunnen verdelen binnen en 
buiten Brandevoort. We worden vaak uitge-
nodigd door bevriende verenigingen uit de 
regio. Met een grotere basis binnen onze raad 

van elf kunnen we vaker ja zeggen. En dus een 
mooie en gezellige agenda voor onze wijze 
raad presenteren.

WAT DOET DE rAAD VAN ElF?
Als raadsheer ben je het visitekaartje van 
De Brandeliers en van Brandevoort, samen 
met onze Prinselijke hoogheid. De raad gaat 
voorop in het feestgedruis en weet er overal 
op een gepaste manier een leuk feestje van te 
maken. Jij draagt het carnaval een warm hart 
toe en straalt dit actief en op een positieve 
manier uit, binnen en buiten Brandevoort. Wie 
weet ben jij zelfs wel een toekomstige Prins!

WAT KrIJg JE ErVOOr TErug?
Je leert weer nieuwe mensen kennen die al-
lemaal van plezier maken houden. Die samen 

iets positiefs willen doen voor onze prachtige 
wijk Brandevoort en voor elkaar klaar staan. 
We hebben een goed gestructureerde orga-
nisatie met een geweldige aanhang in Brande-
voort. Je maakt veel leuke dingen mee, en niet 
alleen jij, want we hebben ook aandacht voor 
de achterban. Wij zijn een echte familie geori-
enteerde organisatie. Vraag het maar aan één 
van onze raadsleden die je op onze website 
kunt spotten: www.brandeliers.com. 

INTErESSE?
Ben je geïnteresseerd? Meld je dan bij mij, 
dan vertel ik je alles over het raadschap. Dus 
waar wacht je op, stuur een mailtje naar: 
raadvan11@brandeliers.com onder vermel-
ding van je naam en telefoonnummer en dan 
neem ik contact met je op. n

uitnodiging voor nieuwe leden raad van elf
marco feijen

commissievoorzitter geüniformeerden
carnavalsstichting de brandeliers
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DE OrgANISATIE ACHTEr HET FIErlJEPPEN

Acht jaar geleden zijn we begonnen met de 
organisatie van het fierljeppen. We hebben 
één jaartje rust gehad als organisatie, dus we 
organiseren dit festijn voor de zevende keer. 
We zijn met zijn vijven en beginnen in janu-
ari met de organisatie. Vervolgens komen we 
regelmatig bij elkaar om alles te regelen en 
vooral elkaar achter de broek aan te zitten. 
rene Maréchal is de drijvende kracht achter 
onze club en zet voorafgaand aan de eerste 
vergadering vele zaken al in gang. Vaak heeft 
hij begin van het jaar al het merendeel van 
de sponsors geregeld. Absoluut noodzakelijk, 
want zonder sponsoren geen fierljeppen.
Je zou verwachten dat de organisatie van het 
fierljeppen een routine begint te worden, 
maar er komt zeer veel bij kijken om ervoor 
te zorgen dat alles op tijd is geregeld. We ver-
wachten altijd veel bezoekers en moeten alles 

strak organiseren om er zo zeker van te zijn 
dat het evenement vlot verloopt. De pols-
stokbond, EHBO, verkeersregelaars, attracties 
voor de kinderen en sponsoren, zonder hen 
is het evenement niet mogelijk en daarnaast 
moet ook het natje en het droogje en de mu-
zikale omlijsting worden geregeld, zodat er 
voor ieder wat wils is.
Op vrijdag voorafgaand aan het fierljeppen 
beginnen we met het afzetten en schoonma-
ken van het terrein en er worden dranghek-
ken geplaatst om ongelukken te voorkomen. 
Op zaterdag wordt de steiger gebouwd, de 
sponsorborden geplaatst en de laatste inko-
pen gedaan om het evenement te laten slagen. 
Op zondagochtend zij we al vroeg aan de slag: 
de bar en dergelijke worden in orde gemaakt. 
De polsstokbond komt ook op tijd om een 
veilig landingskussen - groter dan vorig jaar -  

in het water op te pompen. Zo proberen we 
het fierljeppen blessurevrij te houden. Als we 
allemaal ‘s ochtends flink onze schouders er 
onder zetten, zijn we op tijd klaar. We begin-
nen om 12.30 uur met het fierljeppen.
Dus kom gezellig langs en geniet. Voor de kin-
deren zijn er diverse activiteiten, waaronder 
een buikschuifbaan (als het weer het toelaat), 
een springkussen en schminken.

Moedig de fierljepteams aan onder het genot 
van een hapje en een drankje en muziek van 
onze nieuwe Brandevoorter groep Tequila Ba-
sement & DJ Peter met Disco Inferno & Black 
Note. En een demo van dansschool Sanshja 
Dance. Dit jaar hebben wij een grote tent, dus: 
weer of geen weer, kom gezellig langs!
Wij hebben een nieuwe site www.fierljeppen.
brandevoort.org. n

   de zevende
            brandevoorter
        Fierljep
kampioenschappen 3 juli

de fierljeporganisatie
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VOOrBErEIDINg
Bij reizen naar veel landen in Afrika, Azië, het 
Midden-Oosten, Midden- en Zuid-Amerika en 
een aantal Zuid- en Oost-Europese landen zijn 
voorzorgsmaatregelen nodig om te voorko-
men dat u bepaalde infectieziekten krijgt. Begin 
daarom minstens zes tot acht weken voor ver-
trek met uw voorbereidingen:

- Zorg voor de juiste vaccinaties (prikken) en  
 medicijnen om ziekten zoals hepatitis A of  
 malaria te voorkomen.
- Informeer welke voorzorgsmaatregelen no- 
 dig zijn, bijvoorbeeld tegen besmetting door  
 water, voedsel, seksueel contact, bloed of  
 muggen. Denk ook aan maatregelen tegen  
 de zon zoals crèmes met uv-filter, hoed en  
 zonnebril.
- Vraag welke medicijnen u het beste mee  
 kunt nemen.
- Zorg dat u gezond en uitgerust op reis gaat.  
 De kans op ziekten of ongelukken is dan  
 kleiner.

VACCINATIES EN MEDICIJNEN OM ZIEK-
TEN TE VOOrKOMEN
Voor het bezoek aan veel landen zijn vac-
cinaties nodig tegen difterie, tetanus en polio 
(DTP), hepatitis A, gele koorts en buiktyfus. 
Blijft u langer dan zes weken in een ‘risicoland’ 
of verblijft u in extreme omstandigheden in de 
binnenlanden, oerwouden of sloppenwijken, 
dan kunnen aanvullende vaccinaties nodig zijn.
Afhankelijk van de reisbestemming krijgt u een 
van de volgende medicijnen ter voorkoming 
van malaria voorgeschreven: proguanil (Paludri-
ne), chloroquine (Nivaquine), mefloquine (la-
riam) of atovaquon plus proguanil (Malarone). 
Met proguanil en chloroquine moet u op de 
dag van vertrek beginnen. Met mefloquine be-
gint u drie weken voor vertrek, met Malarone 
één dag voor vertrek. Na terugkomst moet u 

de pillen nog één maand door blijven slikken 
(alleen Malarone hoeft u maar één week door 
te slikken). 
Bijwerkingen verschillen per middel. Enkele 
voorbeelden zijn: misselijkheid, braken, diarree, 
hartkloppingen en slapeloosheid.

VOOrKOM BESMETTINg VIA DrINKWA-
TEr OF VOEDSEl
Door besmet drinkwater of voedsel kunt u 
verschillende ziekten krijgen zoals hepatitis A 
(leverontsteking), buiktyfus (darminfectie), cho-
lera (darminfectie) en reizigersdiarree. Zwem-
men in besmet water geeft dezelfde risico’s. Van 
ijsblokjes, schepijs en ongekookte melk kunt u 
ziek worden. rauw voedsel (groente, vlees, vis, 
schelp- of schaaldieren) moet u vermijden.
Eet alleen vers gekookt voedsel dat heet wordt 
opgediend en fruit dat u zelf heeft geschild. 
Drink alleen water dat gekookt is of uit ver-
zegelde flessen komt. gebruik dit ook voor 
het tandenpoetsen. Was uw handen met water 
én zeep na gebruik van het toilet, voor het ko-
ken en voor het eten. gebruik schoon eet- en 
drinkgerei.

VOOrKOM BESMETTINg VIA SEKS OF 
BlOED
levensbedreigende ziekten als aids en hepatitis 
B en C worden via seksueel contact overge-
dragen. In veel van de genoemde landen komen 
deze seksueel overdraagbare aandoeningen 
(soa’s) veel meer voor dan in ons land. Vrij vei-
lig en gebruik bij nieuwe seksuele contacten 
altijd een condoom om de kans op besmet-
ting te verkleinen. De kwaliteit van condooms 
verschilt per land. Neem daarom condooms uit 
Nederland mee.
Aids en hepatitis B en C kunnen ook worden 
overgedragen door prikken of snijden met een 
scherp voorwerp waar besmet bloed aan zit. 
Vermijd daarom gemeenschappelijk gebruik 

van scheermesjes, injectie- of tatoeagenaalden.
VOOrKOM BESMETTINg DOOr MuggEN
Malaria, maar ook ziekten als knokkelkoorts, 
gele koorts en Japanse encefalitis worden door 
muggen overgebracht. Maatregelen ter voor-
koming van muggenbeten zijn dus belangrijk. 
Draag zoveel mogelijk bedekkende kleding: 
lange mouwen, een lange broek, schoenen 
en sokken. Smeer onbedekte lichaamsdelen 
(gezicht, hals, handen en enkels) in met insec-
tenwerende middelen. Middelen waarin DEET 
(diethyltoluamide) zit helpen het best. Slaap 
onder een muskietennet (klamboe), zo nodig 
geïmpregneerd. Een geïmpregneerd muskieten-
net is doordrenkt met een antimuggenvloeistof 
zoals permethrine of deltamethrine.

MEDICIJNEN VOOr ONDErWEg
Afhankelijk van uw reisbestemming en de be-
reikbaarheid van medische hulp in dat gebied, 
is het vaak zinvol een EHBO-set en enkele me-
dicijnen mee te nemen. gebruik als pijnstiller 
paracetamol. Neem nog een andere pijnstiller 
mee (zoals diclofenac, naproxen of ibuprofen) 
voor het geval paracetamol onvoldoende helpt.
Bij reizigersdiarree kunt u tijdelijk loperamide 
als stopmiddel gebruiken. Met OrS (oral rehy-
dration salt) maakt u een drankje dat helpt om 
uitdrogen te voorkomen. Indien u thuis nor-
maal medicijnen gebruikt, is het verstandig een 
afgestemde voorraad mee te nemen. Schrijf op 
welke medicijnen u gebruikt en in welke do-
sering. Noteer ook welke ziekten of allergie u 
eventueel heeft, liefst in een taal die men in het 
desbetreffende land begrijpt (meestal Engels). 
leg dit briefje bij uw paspoort.

MEEr INFOrMATIE
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze 
assistente Marjan raaymakers die de reizigers-
advisering doet. Ook voor inentingen en kunt u 
bij haar terecht. n

gezondheidscentrum
    de vakantie komt er weer aan

victor kaiser
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Brandevoort bestaat al weer tien jaar en kent in-
middels een bruisend sociaal leven. Verschillende 
groepen en clubs hebben een vaste plaats in de 
gemeenschap verworven. Er is altijd iemand die 
het vuurtje heeft aangewakkerd of aangestoken. 
Kortom: De Aansteker. In deze rubriek zetten we 
die pionier in het zonnetje.

Jet de laat mag zich Brandevoorter van 2010 
noemen. Een eer die haar onder meer te beurt 
viel als voorzitter van een club van elf mensen 
die Dickensnight organiseert. “Alleen dankzij 
deze mensen kan ik deze prijs krijgen,” zei ze 
in haar dankwoord bij het in ontvangst nemen 
van het beeldje uit handen van wethouder 
Frans Stienen.
Jet de laat behoort tot de eerste lichting Bran-
devoorters. Ze woont al sinds 2001 in de wijk. 
Begonnen in De Buitens, maar inmiddels een 
paar jaar geleden verhuisd naar het hart van de 
wijk, De Veste. “Toen wij hier kwamen wonen, 
stonden er naast de woningen in de Baude-
voort en omgeving nog drieëndertig woningen 
rond een pleintje en in De Veste was het blok 
bij de huidige Markthal gebouwd. Voor de rest 
waren we omgeven door boerderijen en land-
bouwgrond,” kijkt ze terug. “Toen, maar ook nu, 
vind ik het nog steeds een heerlijke wijk om in 
te wonen, zowel qua architectuur als qua leef-
baarheid en voelt thuiskomen altijd weer een 
beetje als op vakantie zijn, zo mooi is het hier.”

HET EErSTE uur
Zoals ze zich bewoner van het eerste uur 
kan noemen, zo kan ze dat ook als vrijwilli-
ger zeggen. Voorzitter van de 12+ club, lid van 
de wijkraad en beheerder van het buurthuis. 
Een buurthuis dat in de beginjaren van de wijk 
een tijdelijk onderkomen had zo ongeveer 
ter hoogte van Primera nu en dat de voorlo-
per was van het huidige gemeenschapshuis 
’t BrandPunt. Vrijwilligerswerk doen heeft ze 
van huis uit meegekregen. Ze begeleidde op 
haar zestiende als speler-coach al sportteams 
en gaf trainingen. Een jaar eerder kwamen er 
de eerste pennenvruchten van haar hand die 
voor de lokale bladen bestemd waren.
Jet vindt vrijwilligerswerk belangrijk en ziet het 
als een verantwoordelijkheid van iedereen die 
de leefbaarheid van de wijk een warm hart toe 
draagt. “Samen er iets van maken, dat is waar 
het om gaat. Dat hoeft allemaal niet groots te 
zijn. Maar iedereen kan op zijn of haar manier 
een bijdrage leveren aan de leefbaarheid door 
in het klein of in het groot dingen op te pak-
ken,” is haar mening.

DICKENSNIgHT
Sociaal en maatschappelijk laten de bewoners 
van Brandevoort zich van de goede kant zien. 
Veel zijn er actief betrokken bij een club of een 
vereniging. De activiteiten die Jet in de begin-
jaren deed, hebben plaats gemaakt voor één 
allesoverheersende taak, namelijk voorzitter 

van een club van elf mensen die Dickensnight 
organiseert - 12 december alweer voor de ne-
gende keer. “Door het jaar heen zijn we met elf 
mensen actief, maar op de dag zelf hebben we 
wel honderd vrijwilligers.”
“Die entourage krijgen we er voor niets bij”
Dickensnight was vanaf dag één een succes. De 
Anton Pieck-achtige uitstraling van de wijk, past 
perfect bij het feest en heeft de afgelopen ja-
ren 20.000 mensen op de been gebracht. “We 
moeten heel erg ons best doen om niet aan ons 
succes ten onder te gaan,” vertelt Jet en legt 
uit waardoor er mogelijk problemen kunnen 
ontstaan. “We hadden simpelweg fysiek meer 
ruimte nodig, meer bewegingsruimte voor de 
bezoekers. Daarom hebben we de laan door 
de Veste al betrokken bij de activiteiten. Maar 
ons grootste probleem is: waar laten we de 
auto’s? We zien het er nog van komen dat we 
met een transferium moeten werken, maar het 
allerbeste is natuurlijk als de bezoekers met 
de trein komen. Dat Dickensnight al vanaf het 
begin zo’n succes is, komt door de hand- en 
spandiensten van de mensen uit Blok 2 (lindt, 
Broederwal en Statenlaan) en door de mensen 
van het Brabants Muziektheater die destijds in-

gehuurd waren om voor het entertainment en 
de muziek te zorgen. “Zij kwamen in kledij die 
paste bij de Victoriaanse stijl van Dickensnight 
en hebben daarmee de toon gezet. Dat was, 
samen met de vrijwilligers uit Blok 2, de kracht 
van de start.” Ook de manier waarop de orga-
nisatie werkt is debet aan het succes. “Iedereen 
is verantwoordelijk voor het eigen onderdeel 
en zet dat ook zelf helemaal weg. Er is niemand 
die de boel stuurt en daarbij komt dat het ook 
allemaal mensen met een Dickenshart zijn die 
hun beste beentje voor zetten.” De onder-
scheiding Brandevoorter 2010 is een pluim op 
de hoed van al deze mensen, meent Jet.
“Het is sowieso de kracht van Brandevoort: al 
die mensen die zich inzetten om de wijk ge-
stalte te geven. Ieder op zijn eigen manier. Het 
is ook nog een wijk waar mensen met de auto 
stoppen als er iets aan de hand is. Ik zag het 
laatst nog gebeuren dat een mevrouw met een 
45-kilometer autootje pech kreeg en mensen 
direct stopten om te helpen en de mevrouw 
naar huis te brengen. Zulke dingen vind ik heel 
mooi om te zien en dat in een wijk waar in 
principe iedereen nieuw is en je als het ware 
allemaal ‘import’ bent.” n

de aansteker
janny leggedoor

foto: ugur ozdemir
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een kijkje thuis in
   brandevoort

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

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

deze maand: biezenlaan 19

Deze maand zijn we op bezoek bij het echtpaar 
lot (68 jaar) en rinus van Weert (62 jaar) in De 
Veste aan de Biezenlaan 19. Ofwel, een van de 
weinige penthouses in Brandevoort; een gezellig 
ingerichte woning op de derde verdieping van 
een appartementencomplex. De woning biedt 
naar alle kanten een mooi en vrij uitzicht over 
de wijk. De eerste keer dat je dit mooie pand 
binnenkomt, word je verrast door de grootte 
en de vele gezellige hoekjes waardoor je ineens 
weer in een andere smaakvol ingerichte ruimte 
staat.
Hun penthouse bestaat uit twee etages. Bij bin-
nenkomst tref je een ruime hal, een grote huis-
kamer en een riante eetkeuken waar ze vaak 
gezellig vertoeven. Eveneens is er een badkamer, 
toiletruimte, een grote slaapkamer en niet te 
vergeten de hobbykamer van lot. Aan de voor-
zijde hebben ze een balkon met weids uitzicht, 
waarbij je op dit moment de bouwwerkzaamhe-
den van Stepekolk kunt volgen. Aan de achter-
zijde tref je een groot en gezellig dakterras waar 
zij uitkijken over het blok en over het nog on-
ontgonnen deel van Brandevoort II. Via de keu-
ken kun je naar de eerste verdieping waar rinus 
twee slaapkamers, een badkamer en daarboven 
nog een vliering heeft gebouwd. Door deze 
bouw-werkzaamheden hebben ze nog even tus-
sen de dozen geleefd, omdat ze hun huis in Stip-
hout al hadden verkocht. Het was voor hen een  

déjà vu, want bij de geboorte van hun dochter 
vijfentwintig jaar geleden, hadden ze twee dagen 
daarvoor de sleutel gekregen van hun nieuwe 
huis. Ook in november. Moeder en kind kwamen 
thuis in een woning zonder vloerbedekking en 
overal dozen. lachend zegt lot: “We hebben iets 
met november, verhuizen en dozen.”
In oktober 2003 hebben lot en rinus de sleu-
tel gekregen. “We hadden een mooie woning in 
Stiphout, maar zochten een gelijkvloerse woning 
met voldoende ruimte voor ons en onze doch-
ter Denise, die destijds nog op de middelbare 
school in Helmond zat, maar nu ook al weer af-
gestudeerd is en al weer drie jaar samenwoont. 
Ook hier in Brandevoort. Dit appartement aan 
de Biezenlaan voldeed aan al onze wensen: ge-
lijkvloers, ruim met voldoende slaapkamers, 
stijlvol en een mooi uitzicht met alle voorzienin-
gen dichtbij. uiteraard mogen er nog wel meer 
winkels komen, zoals bijvoorbeeld een Cook en 
Co, kinderkledingwinkel of een filiaal van een 
doe-het-zelfwinkel waar je terecht kunt voor 
kleine onderdelen. Te veel ruimte staat nog leeg, 
hopelijk blijft dat niet zo.”
lot is nu een jaar met pensioen, na jaren te heb-
ben gewerkt als administratief medewerker bij 
een middelbare school voor anderstaligen. Ze 
geniet van haar vrije tijd, puzzelt graag, met name 
sudoku’s, en is wekelijks te vinden in ’t Brand-
Punt, bij de sportvereniging voor 55+ (SWOH). 
Waar ook altijd gezellig koffie wordt gedronken. 
Beiden zijn zeer te spreken over de hoeveelheid 
activiteiten die voor ouderen wordt georgani-
seerd in de wijk. “Ik zou ook best vrijwilligers-
werk willen oppakken hier in de wijk, bijvoor-
beeld gericht op administratie,” aldus lot. “Ik kijk 
nog rond wat ik precies wil gaan doen, want je 
tijd is zo ingevuld.”
Over tien maanden gaat ook rinus met FPu. Nu 

is hij werkzaam bij de TuE als ingenieur Elek-
trotechniek, ICT-coördinator en hij is voorzit-
ter van de universiteitsraad. rinus reist dagelijks 
met de trein naar het werk. Daarnaast is hij 
politiek actief (VVD) in Helmond, heeft zitting 
in de ledenraad van de coöperatieve vereniging 
van OnsBrabantNet en is voorzitter van Vereni-
ging van Eigenaren van het blok. Jaarlijks hebben 
de bewoners een gezamenlijke barbecue. “We 
overlopen elkaar niet, maar je kunt altijd bij el-
kaar terecht. Kortom, wij hebben het goed naar 
onze zin en hebben echt onze plek hier gevon-
den!” n

rinus en lot, bedankt voor jullie gastvrijheid!

patricia teuns
foto: michel asselman
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debuutbundel van 
brandevoorter schrijfster

De veertienjarige Silke Barendse komt deze 
maand uit met haar debuut Mijn tranen zijn 
verdwaald geluk, een bundel gedichten over 
voornamelijk liefde en vriendschap. Maar niet 
alleen die onderwerpen; ook toevallige ob-
servaties werden door haar in een drome-
rige dichtvorm gegoten. “Het is niet echt één 
thema,” zegt Silke. “De gedichten gaan over 
allerlei onderwerpen.” De illustratiefoto’s zijn 
ook door haar gemaakt.
Silke is via Pijnacker, Suriname en Maastricht 
met haar ouders, broer en zus in Brandevoort 
beland, zat op De Vendelier en ze gaat volgend 
schooljaar naar 3 gymnasium van het Carolus 
Borromeus College.
Nog voor ze zelf kon schrijven, verzon ze al 
verhalen bij de tekeningen die ze maakte. “Ik 
ging tekenen en er een verhaal bij vertellen 
en mama schreef het dan op,” herinnert Silke 
zich. “Met gedichten ben ik in groep 5 begon-
nen.” Het is een echte hobby, op school deed 
of doet ze er niet veel mee. “Ik liet ze wel 
eens aan vriendinnen lezen,” aldus Silke, “en 
afgezien van een gedicht voor een krant die 
we op school moesten maken, deed ik er in 
de klas niet veel aan.”

Ze volgde een workshop dichten van Hella 
Hertogs in het kader van een gedichtenwed-
strijd van de gemeente en ze won, samen met 
drieëntwintig andere kinderen. Nu prijkt een 
van haar gedichten - heel toepasselijk voor 
een wedstrijd met als thema ‘Koning, konin-
gin, prins of prinses’ - op een prullenbak aan 
de vernieuwde Koninginnewal. Helaas niet op 
een bankje, want daar was het te lang voor. Ze 
kon ook meteen kennismaken met de voorzit-
ter van de jury: Jacques Vriens.
Haar gedichten werden al eerder gepubli-
ceerd op een gedichtensite voor kinderen. 
Die werden niet klakkeloos opgenomen, maar 
geselecteerd. En ze kreeg er ook commentaar 
en nuttige adviezen. Vervolgens leek het Silke 
wel leuk te proberen of haar gedichten uitge-
geven konden worden. Ze stuurde ze in naar 
Boekscout yo! en het resultaat is er nu. 
Na deze eerste stappen op het schrijvers-
pad is Silke van plan verder te gaan met het 
schrijven van verhalen. “Ik schrijf nu nauwelijks 
nog gedichten. Dat heeft ook te maken met 
school.“ 

We kijken uit naar haar volgende boek!

Ik zal gaan  

ik zal gaan  
maar als ik mocht blijven  

dan zou ik je bijstaan  
tot de tijd mijn benen  
zwak heeft gemaakt  

dan zou ik naar je kijken 
tot mijn ogen 
moe zijn van het leven  

dan zou ik naar je luist’ren 
zo lang mijn oren  
je woorden verstaan 

tot niet alleen ik 
maar ook jij het zal begeven  

maar mijn tijd is voorbij

Het boek is te bestellen via Boekscout Yo! en  
binnenkort verkrijgbaar in de plaatselijke boek-
handel. n

cora brouwer
foto: ugur ozdemir
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In de aflevering van mei stondeen aankon-
diging dat de winkeliersvereniging een paar 
ambtenaren van de gemeente op bezoek zou 
krijgen om eens te kijken of er iets aan de en-
tourage van de Brandevoorter winkels gedaan 
kan worden.

De winkeliers willen het winkelcentrum wat 
meer uitstraling geven, bijvoorbeeld door het 
plaatsen van bloembakken. Het overleg met 
de gemeente heeft inmiddels plaatsgevonden 
en de gemeente gaat bekijken wat onder het 
uitstallingsbeleid valt; wat wel en wat niet mag 
volgens de huidige strikte regels. Bezoekers 
van De Veste moeten uiteraard wel kunnen 
zien dat zich binnen de begrenzing van De 
Veste een winkelcentrum bevindt. 
Dat hoeft geen Amerikaanse toestanden op te 
leveren met billboards en lichtreclame en zo, 
maar een beetje reclame moet toch kunnen; 
als mensen een bepaalde zaak zoeken, moet 
die gemakkelijk te vinden zijn. De gemeente 
heeft toch ook de baten van een goed functi-
onerende middenstand. 

Momenteel vinden zowel de winkeliers als het 
winkelend publiek het winkelcentrum nogal 
steriel. In dat kader heeft de winkeliersvereni-
ging een visie voor de komende jaren opge-
steld, rekening houdend met de vrij strenge 
regelgeving. Men denkt bijvoorbeeld aan de 
aankleding tijdens de feestdagen, maar ook 
aan participatie in het Brandevoorter sociale 
leven. Men wil bijvoorbeeld sponsoring van al-
lerlei activiteiten. 
Ondanks het feit dat het aantal winkeliers 
nog vrij klein is, heeft men grootse plannen 
ontwikkeld. “Stilstand is achteruitgang,” zegt 
de secretaris van de winkeliersvereniging, Jet 
uijen. “Wij willen er graag een uitdagend en 
attractief winkelcentrum van maken.” Om 
bepaalde klanten aan zich te binden heeft Jet 
uijen, als eigenaresse van de damesmodezaak 
Boutique 4 MOrE, een prijsvraag uitgeschre-
ven. Want zowel de winkeliersvereniging als 
de individuele winkeliers moeten aan de weg 
blijven timmeren.
Makelaarskantoor VP&A is nog steeds in on-
derhandeling met zaken die in de vorige BC 

al werden genoemd, te weten: een dierenspe-
ciaalzaak, een groenteman, een reisbureau en 
een zaak in kinderkleding. Deze maand, in juni 
dus, wordt definitief beslist over de komst van 
een slager.
De heer Voogt van VP&A wist verder te ver-
tellen dat hij benaderd is door een speelgoed-
zaak te weten Top1Toys. Deze speelgoedzaak 
is op zoek naar een franchisenemer. Door 
middel van een advertentie in deze BC wordt 
gezocht naar deze eventuele franchisenemer 
die werkt voor eigen rekening en het speel-
goed kan inkopen via Top1Toys. Er wordt 
gedacht aan een ruimte van zo’n 200 m2 in 
Blok 7, waar de warme bakker, ’t Bakkertje, 
ook komt of in Blok 15 waar naast Boutique 4 
MOrE nog een pand te huur is.

gezien de kinderdichtheid in een nieuwe wijk 
als Brandevoort, moet er voor een speelgoed-
zaak toch ruimte zijn. Aangezien de BC in de 
zomermaanden juli en augustus niet verschijnt, 
moet er in september toch meer duidelijkheid 
zijn omtrent het winkelbestand in De Veste. n

winkelkroniek brandevoort (deel 6)

wim dobma
foto: ugur ozdemir
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hoogspanning
de redactie 

comité 580 kv onder de grond

Op donderdag 16 juni waren alle fractie-
voorzitters van de gemeente Helmond uit-
genodigd door het Comité 530 kV onder de 
grond om nog eens te praten over het dos-
sier ‘hoogspanningsleidingen in Brandevoort’. 
Tevens waren er diverse direct betrokkenen 
bij aanwezig en ook een vertegenwoordiger 
van de Wijkraad.
Na de informatiebijeenkomst op 24 mei sprak 
wethouder Stienen in het Eindhovens Dagblad 
dat de zaak niet meer speelt in de wijk. Hij 
leidde dat af uit de geringe opkomst. Niets is 
minder waar. Het zal eerder aan het tijdstip 
hebben gelegen: tussen vijf en half acht. Dan is 
het spitsuur in de meeste gezinnen.
In feite is het zo dat de zaak niet meer leeft bij 
de politici. Er hadden er drie (van CDA, Hel-
mondse Belangen en SP) de moeite genomen 

om te komen luisteren naar de uiteenzetting 
in ‘t BrandPunt.
Wat zij duidelijk maakten, was dat zij hebben 
ingestemd met het huidige voorstel omdat 
ze zijn afgegaan op de adviezen van deskun-
digen. uiteraard beschikken zij niet over de 
dossierkennis van het Comité. Die adviseurs 
kwamen - hoe kan het ook anders - van de 
firma TenneT. Maar ook hier geldt natuurlijk 
de uitdrukking: wiens brood men eet, diens 
woord men spreekt.
En dat woord is niet altijd even duidelijk. De 
benaming duo-tonconstructie bijvoorbeeld: in 
de nieuwe situatie komen alleen de 380 kV 
lijnen in een ton-constructie te hangen, de 
150 kV geleiders komen in een horizontale 
configuratie. Met andere woorden: twee ar-
men die in de breedte uitsteken, net zoals nu 

het geval is. De gemeente noch TenneT kan 
garanderen dat er door de komende veran-
dering een veilige situatie voor de bewoners 
ontstaat. Een aantal woningen aan de Neer-
wal en Biezenlaan liggen nu al binnen de 0,4 
microtesla-zone en met de cijfers van TenneT, 
die continu veranderen, wordt dat echt niet 
anders. Het is en blijft een experiment voor 
TenneT (want de nieuwe constructie bestaat 
nog nergens) en daar kan het Comité dus 
echt niet mee akkoord gaan. Met de gezond-
heid van de bewoners valt niet te experimen-
teren, zo menen zij.

De fractievoorzitters waren niet onwelwillend, 
maar omdat ze van het dossier af wilden, heb-
ben ze ingestemd met de laatste oplossing. En 
het Comité gaat gewoon naar de rechter. n

Tijdens de presentatie van de gemeente en 
TenneT op 22 maart 2011 is door de directeur 
van TenneT, de heer Voorhorst, toegezegd dat 
de exacte lijngegevens van de lijn Eindhoven-
Maasbracht (te weten: de masten 115 tot en 
met 121) konden worden opgevraagd en dat 
hij geen bezwaar had tegen openbaarmaking 
hiervan, zodat alle misverstanden hierover uit 
de wereld geholpen konden worden.
Inmiddels weten wij dat TenneT deze belofte 
niet wil nakomen en de gegevens niet ter be-
schikking wil stellen aan derden. Dat is althans 
het antwoord van de heer C. de Jong, hoofd 
grondzaken van TenneT. Wat is hiervoor de 
reden? Er zou toch transparantie betracht 
worden in deze gevoelige zaak?

In opdracht van TenneT is in 2009 door 
KEMA een rapport uitgebracht. Dit rapport 
is door de gemeente niet geaccepteerd in 
verband met de uitkomsten. KEMA heeft het 
vervolgens aangepast. Dit rapport is door het 
rIVM afgekeurd. In 2010 is het uiteindelijk 
goedgekeurd, maar niet uitgebracht, wederom 
in verband met de zonebreedtes. Vervolgens 
heeft bureau Petersburg de opdracht gekre-
gen en die toverde het konijn uit de hoed met 
de laatst gepresenteerde gegevens.
Maar inmiddels rijst de vraag of Brandevoort 
I en II wel afgebouwd kunnen worden. uit 
regelgeving van TenneT blijkt dat de zakelijk 
rechtzone bij een combimast 2 x 54 meter is 
in verband met veiligheidseisen. Waarschijnlijk 

is de masthoogte mede bepalend voor de za-
kelijk rechtzone. Als een mast door wat voor 
reden dan ook zou omvallen dan moet dat ui-
teraard niet tegen een woning zijn. Denk nog 
maar eens aan de helikopters die in de Bom-
melerwaard tegen de kabels zijn gevlogen.
De nieuw te bouwen masten worden 60 
meter hoog, dus moet de zakelijk rechtzone 
hoogstwaarschijnlijk 60 meter aan beide zij-
den gaan bedragen Op sommige plaatsen is er 
slechts 45 meter. Bovendien moeten we niet 
vergeten dat de masten dus niet alleen hoger 
worden, maar ook breder.
laten we ook geen verwarring zaaien met al 
die cijfers. Zakelijk rechtzone is niet hetzelfde 
als de veilige zone van 0,4 microTesla. n

hoogspanning, laatste ontwikkelingen
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Het moment dat het Carolus Borromeus Col-
lege samen met de ivo-mavo zich gaat vestigen 
in de Marke komt steeds dichterbij. We willen 
u middels regelmatige berichtgeving in de Bran-
devoorter Courant op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen. Zowel wat betreft de nieuw-
bouw als ontwikkelingen binnen de school.

ZEVEN VAN DE TIEN NOMINATIES MAAT-
SCHAPPElIJKE STAgE NAAr IVO EN CArOluS
Veel Helmondse leerlingen in het middelbaar 
onderwijs hebben dit jaar weer de maatschap-
pelijke stage gedaan. Dit is een stage bij een 
maatschappelijke organisatie om de leerlingen 
kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. 
Ook zien de leerlingen dat zonder vrijwilligers 
veel organisaties niet of nauwelijks kunnen 
bestaan. In het kader van de maatschappelijke 
stage zijn er de Mas-Awards, prijzen voor die 
leerlingen die zich uitmuntend ingezet hebben 
tijdens hun stage. Van de tien genomineerde 
leerlingen zitten er drie op de ivo-mavo (te 
weten Sanne Smits, Melissa van Aerle en Sem 
Kemperman) en vier op het Carolus Borrome-
us College (Frank Kuijpers, Sharon van de laar, 
Helene Vrijdag en linda Wijffelaars). Op 15 juni 
worden in lakei de uiteindelijke drie winnaars 
van de Mas-awards bekend gemaakt. Tevens zal 
dan bekend worden welke stagebiedende or-
ganisatie de Mas-award 2011 in ontvangst mag 
nemen. De jury bestaat uit udo Holtappels, 
Bert Kuijpers en Wim Daniëls.

NIEuWBOuW
Het lijkt stil rondom de nieuwbouw. Achter 
de schermen wordt echter hard gewerkt. Sa-
men met de ontwikkelgroep, bestaande uit 
docenten van beide locaties, is het architec-
tenbureau roos en ros bezig met het maken 
van het voorlopig ontwerp. Dit ontwerp dient 
in september klaar te zijn. Na goedkeuring van 
dit ontwerp zal het definitief ontwerp wor-
den gemaakt. Deze dient in december aan de 
stuurgroep ter goedkeuring te worden voor-
gelegd. In de Brandevoorter Courant van ok-
tober zullen we u hier meer over vertellen 
en vooral laten zien. De komende maanden 
wordt er op het bouwterrein een bord ge-
plaatst met de aankondiging dat de school zich 
hier gaat vestigen.

NAAMgEVINg
Het huidige Carolus en de ivo-mavo (Hurkse-
straat) betrekken samen de nieuwe locatie in 
Brandevoort. De school zal verder gaan onder 
de naam Carolus Borromeus College, school 
voor gymnasium, atheneum, havo en ivo-mavo. 
In de ‘nieuwe’ ivo-mavo zal het onderwijs 
vorm gegeven worden op basis van de sterke 
punten van beide huidige mavo’s.

PlATO
Op vrijdagavond 27 mei werd door de leer-
lingen van 1 gymnasium van het Carolus Bor-
romeus College het Plato-project afgesloten. 

Dit vond plaats in een afgeladen collegezaal, 
ten overstaan van familie, medeleerlingen en 
docenten. Achttien leerlingen gaven elk een 
presentatie van circa vijf minuten, die een af-
spiegeling vormt van de werkzaamheden die zij 
hebben verricht gedurende een tiental weken 
in dit voorjaar. In deze periode kiezen zij zelf 
een onderwerp, dat in hun eigen interessesfeer 
ligt en waarover zij een onderzoek gaan doen. 
Dit gebeurt onder begeleiding van vakdocen-
ten, wier vakterrein het dichtst bij het gekozen 
onderwerp ligt. De leerlingen worden, door en 
in overleg met de betrokken docenten, in de 
gelegenheid gesteld her en der uren van het 
reguliere lesprogramma te verzuimen om op 
school aan hun Plato-project te werken. Ook 
thuis wordt er aan Plato gewerkt. Het resul-
taat van het onderzoek wordt verwoord in 
een werkstuk en uiteindelijk wordt dit werk-
stuk toegelicht in de presentatie. Het is dit 
jaar voor de zesde maal in successie dat het 
Plato-project op deze manier is afgerond. Het 
Plato-project is in 2006 in het leven geroepen 
om de leerling te laten inzien dat het leuk is om 
je bezig te houden met zaken die in veel geval-
len het middelbare schoolniveau ontstijgen, om 
deze serieus uit te diepen en daarbij soms tot 
verrassende, nieuwe inzichten te komen. ge-
zien de kwaliteit van de werkstukken en het 
enthousiasme bij de presentaties op 27 mei 
was het Plato-project ook in dat opzicht weer 
zeer geslaagd. n

nieuws van het
carolus borromeus college
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van duijnhoven installatietechniek
  laat u nooit in de kou staan

marga dobma
foto: ugur ozdemir

Otto van Duijnhoven is geboren in Helmond 
op 4 maart 1972. Het gezin bestaat uit vader, 
moeder en een oudere zus. Zijn vader werkt bij 
een woningbouwvereniging in het onderhoud 
en zijn moeder is werkzaam in de gezinszorg.
In Helmond volgt hij, na de basisschool, de lts 
omdat hij al van jongs af aan graag iets met zijn 
handen doet. Hij kiest op de lts voor de richting 
installatietechniek. Dit gaat hem allemaal vlot 
af en hij behaalt dan ook volgens planning zijn 
diploma.
Hierna gaat hij werken en leren combineren. 
Hij gaat hiervoor twee dagen per week naar 
het SBBO Eindhoven (beroepsonderwijs) om 
nog wat meer algemene ontwikkeling op te 
doen zoals onder andere Nederlands, Engels 
enzovoort. De overige drie dagen doet hij 
werkervaring op bij het Helmondse bedrijf Jan 
Bartels CV en Sanitair.
Ook dit bevalt hem prima en nadat hij ook hier 
met succes het diploma heeft ontvangen, moet 
hij (nog net op de valreep, want na zijn geboor-
tejaarlichting werd de dienstplicht opgeheven) 
op voor zijn nummer in militaire dienst en komt 
hiervoor terecht bij de luchtmacht. Hier wordt 
het hem ook mogelijk gemaakt nog enige op-
leidingen te volgen en dat doet hij met plezier. 
Zo behaalt hij het AOV diploma (ondernemers 
vaardigheden) in de vakrichtingen Bedrijfs- en 
gastechniek en slaagt hij als erkend installateur. 
Al met al blijft hij zo’n zeven jaren werkzaam 
als beroepsmilitair bij het onderdeel groep 
geleide wapens De Peel van de luchtmacht. 
Deze baan maakt het mogelijk heel veel landen 
in de wereld te kunnen zien. Om er maar een 
paar te noemen: Canada, Amerika, Noorwegen, 
Denemarken. Na deze periode is zijn contract 
afgelopen en omdat hij al altijd graag een be-
drijf voor zichzelf wil beginnen laat hij zich, in 
mei 2001, inschrijven bij de KvK onder de be-
drijfsnaam: Van Duijnhoven Installatietechniek. 
Daardoor vierde hij afgelopen mei ook al zijn 
tweede lustrum.
Ongeveer in dezelfde periode komt hij, tijdens 
stappen in Helmond op het Havenplein, zijn 
vrouw Femke Beekmans tegen. Het klikt met-
een heel goed en ze hebben dan ook maar 
een half jaartje nodig om te ontdekken dat 
ze samen verder willen en gaan samenwonen 
in Brouwhuis waar Otto ook zijn bedrijf on-
derbrengt. Zijn zaak loopt eigenlijk van het 
begin af aan al heel goed, hoofdzakelijk door 
mond-tot-mondreclame. Het werkgebied van 
zijn bedrijf waarbij de werkzaamheden wor-
den uitgevoerd door hemzelf samen met een 
werknemer, bestrijkt hoofdzakelijk de regio 
Eindhoven-Helmond. 
De specialisatie van zijn bedrijf ligt in het aan-
leggen en onderhoud van cv’s, sanitair en het 
vernieuwen van cv-ketels. Ook is het bedrijf 
zeer kundig in het aanleggen van wateronthar-
dingssystemen iets wat bij het ‘harde’ water 
hier in Helmond zeker geen overbodige luxe 

is. Het bedrijf is erkend Itho- en Nefit-dealer 
(zo kan en mag het bedrijf bijvoorbeeld vijf jaar 
extra garanties geven) en heeft hij de kennis in 
huis om snelservice te verlenen. Zijn bedrijf is 
te vinden op www.deinstallatieman.nl.
Als Femke en Otto in Brouwhuis wonen, ko-
men ze door een kennis in contact met het 
plan Brandevoort. Deze kennis heeft bouw-
grond in Brandevoort gekocht (2004 in plan 
Brand) en hij zoekt een medebouwer voor het 
bouwen van twee huizen onder een kap. Dat 
lijkt de twee wel wat, zeker nadat Femke en
Otto hier eens nader een kijkje komen nemen. 
Ze gaan kijken naar de bouwgrond die ligt aan 
de Ecozone en vinden het meteen een super-
plan. Zo komt alles in een stroomversnelling
Otto bouwt, samen met zijn toekomstige 
buurman, wat vrienden en voor sommige za-
ken wat ingehuurde vakmensen, maar zonder 
aannemer, zijn prachtige huis aan de Cijns-
beemden. Al met al doet hij er een jaar over. 

Femke en Otto vestigen zich in 2005 in hun 
nieuwe woning waar op 24 september 2008 
hun dochtertje Sophie wordt geboren, een 
leuke gezonde meid.
Het installatiebedrijf is aan huis gevestigd, even-
als de schoonheidssalon van Femke met de 
naam Facials & More, een optie waarmee in de 
bouwplannen al rekening werd gehouden. 
Eigenlijk zijn Otto’s toekomstplannen voor zijn 
bedrijf simpel: een gezond bedrijf blijven op-
bouwen en het natuurlijk ook in stand zien te 
houden. Hij wil het liefste kleinschalig bezig blij-
ven, maar wel klantvriendelijk waarbij service 
hoog in zijn vaandel staat! 
Brandevoort vinden zowel Femke als Otto een 
supermooie wijk, kindvriendelijk, met goede 
onderlinge contacten. Ze wonen prachtig aan 
de Ecozone en hopen, met hun gezin en hond 
Harrie, nog lang en gelukkig te leven iets dat wij, 
van de BC, hen ook van harte toewensen met 
daarbij natuurlijk ook veel zakelijk succes. n
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spring swingt op buitenspeeldag
yvonne tielemans

Woensdagmiddag 1 juni was het weer een 
spetterende, zonnige buitenspeeldag op het 
plein bij de Koolstraat. Onder het genot van 
een glaasje ranja en iets lekkers, verzorgd 
door Versplaza Weijts en C1000 Brouns, kon-
den de kinderen naar hartenlust spelen.
De kinderen waren te vinden bij het spring-
kussen, stonden in de rij om te worden ge-
schminkt en deden spelletjes met elkaar en 
de leidsters. Ook werd er enthousiast gedanst 
en gezongen door de kinderen. Toen er ook 
nog ijsjes werden uitgedeeld, geschonken 
door Albert Heijn Brandevoort, was het feest 
compleet.

Spring kinderopvang wil hierbij alle sponsors 
heel hartelijk bedanken voor hun medewer-
king en natuurlijk alle kinderen en ouders 
voor hun gezelligheid en enthousiasme tijdens 
deze buitenspeeldag!
Ook is er in de meivakantie een nieuwe 
Spring-traditie geboren. De Brandevoorter 
sport- en speldag voor kinderen van de BSO’s 
van de kindcentra van Dik Trom, Vestein en 
Hoevestein. Dit vond plaats achter de loca-
tie van Dik Trom. Er waren zes verschillende 
spellen waarin de teams het tegen elkaar op-
namen. We deden flessenvoetbal, trefbal, bal-
lonestafette, een quiz, waterrace en ballonvol-

ley met tussendoor een picknick. Bij elke spel 
kon je punten halen (verlies = 0, gelijkspel = 
1, winnen = 2). De locatie die uiteindelijk de 
meeste punten had, won en kreeg een wis-
selbeker. De overwinning en dus beker was 
voor… Vestein! Na de uitreiking ging ieder-
een moe maar voldaan naar de eigen locatie. 
Wij zijn nu al benieuwd wie de beker in de 
zomervakantie overneemt! Maar denk eraan: 
meedoen is belangrijker dan winnen!

groetjes van de teams van Spring kinderop-
vang in Brandevoort. n

Het duurt nog even, maar de voorbereidingen 
zijn al weer in volle gang. De jeugd is weer 
iedere week bezig aan een nieuw project voor 
carnaval 2012. Ons thema voor dit jaar is Ach-
tervolgd door de politie.
Onze groep is al met z’n twintigen, maar er 
is nog plaats. De groep begeleiders is ook ge-
groeid naar vijf personen.

Er is veel werk te doen en een hoop plezier 
te maken.

Daarom een oproep aan de jeugd van Brande-
voort:
- Vind je het leuk om bij een gezellig groep te  
 horen, kom erbij!
- Vind je het leuk om te knutselen, kom erbij!
- Vind je het leuk om carnaval te vieren, kom  
 erbij!
- Vind je het leuk om optochten mee te rij- 
 den, kom erbij!
- Vind je het leuk ander kinderen te ontmoe- 
 ten, kom erbij!

- Ben je ouder dan dertien, kom erbij!
- Ben je jonger dan negentien, kom erbij!

Wij bouwen iedere vrijdag van 19.00 uur tot 
21.30 uur. Ben je geïnteresseerd? Kom gerust 
een keer langs in de loods bij het voetbalveld 
om de sfeer te proeven.
Zoals je al hebt gemerkt, hebben we onze 
eerste actie al achter de rug en met succes, 
waarvoor onze dank. De prijsuitreiking is op 
3 juli om 16.00 uur tijdens het fierljeppen. n

bouwclub brandevoort



www.br andevoor tercourant .n l50

Hallo, wij zijn gabriëlle, Beau en Demi. Wij 
gaan even wat vertellen over de musical van 
groep 8c op De Vendelier.

WAT MAAK JE MENu?
Onze musical heet… Wat maak je Menu? 
We vertellen erover, hoe de musical gaat en 
hoe het met ons gaat.

Het verhaal speelt zich af op de Kookaca-
demie. Sjef Secuur, de oude eigenaar van de 
Kookacademie, wordt bijna 80 jaar. Tijd voor 
een feestje! Daarom gaan alle leerlingen, Me-
vrouw Klein (De directrice), Sophie (Juf), Arie 
(magnetronspecialist) en Shila (conciërge) een 
groot feest organiseren! Alle vaste klanten, 

het personeel en natuurlijk Sjef Secuur zijn 
uitgenodigd! Er komt een nieuwe ‘kooklera-
res’ Julia. Zij neemt de taken over van Kook-
meester Sjaak, die helemaal gewond is. Maar 
dan verdwijnt Het kookboek dat nooit de 
school uit mag! En Arie koopt ook nog mag-
netrons, van de verkopers: Magda en Mark, zo-
dat al het geld op is! Ook de keurinspecteurs 
Tilly, Timo en Trix komen graag op bezoek. De 
schoonmakers Abdie, Sam, Kirsten en guido 
houden alles netjes. Zo gebeurt er heel veel… 
en meer gaan we niet verklappen!

Het oefenen gaat al heel goed! Een paar kin-
deren zijn nu dansjes aan het bedenken. De 
andere kinderen zijn allemaal aan het knutse-

len en kleuren voor het decor en dingetjes 
die we nodig hebben voor de musical. En het 
zingen? Perfect! 
Als we gaan beginnen met de musical dan 
hebben we er heel veel zin in. Het decor is 
ook heel mooi. De keuken ziet er vrij echt uit, 
maar dat wordt nog mooier! We hebben ook 
pannen en we hebben andere goede spullen 
voor in de keuken. De kleding hebben we nu 
nog niet, maar daar gaan we wel voor zorgen! 
De meester, Meester rob, is de regisseur en 
zegt wat we goed en fout doen. Hij geeft veel 
tips over onder andere gezichtsuitdrukkingen, 
intonatie en bewegingen. Het is best lastig om 
je écht in een rol in te leven, maar gelukkig 
hebben we nog een paar weekjes. n

beau, gabriëlle en demi

het woord is aan
  de reporters van de vendelier

kindervakantieweek
De laatste update van de werkgroep, want vol-
gende week maandag is het zover. Dan gaat de 
derde editie van Kindervakantieweek Brande-
voort van start! We verklappen nog niet wat 
we gaan doen, maar het belooft weer een af-
wisselende week te worden waarin we vast-
houden aan opgebouwde tradities en we volop 
records gaan vestigen zoals het thema doet 
vermoeden. 
Het recordaantal deelnemers zorgt er ook dit 
jaar voor dat we niet iedere dag met alle kin-
deren op dezelfde locatie kunnen zijn. Om er-
voor te zorgen dat iedereen op tijd op de juiste 
plaats van bestemming is, zijn de begin- en eind-
tijden op dinsdag en donderdag aangepast.
De programmatijden zijn als volgt:

Maandag 11 juli:
• 09.30-15.30 uur (alle groepen)

Dinsdag 12 juli: 
• 09.45-13.00 uur (groep 1-2)
• 10.00-16.00 uur (groep 3 tot en met groep 8)
• 18.45-22.45 uur (groep 8)

Woensdag 13 juli: 
• 09.00-17.00 uur (alle groepen)

Donderdag 14 juli: 
• 09.4 -13.00 uur (groep 1-2 en groep 5 tot en 
 met groep 8)
• 10.00-12.45 uur (groep 3 tot en met groep 4) 
• 17.00-20.00 uur (midzomeravondfeest voor 
 alle kinderen en ouders)

Vrijdag 15 juli:
• 10.00-13.45 uur (alle groepen)

Doe je mee? Zorg dat je maandag 11 juli op tijd 
bent. Dan kun je afscheid nemen van je ouders 
en kennismaken met de andere kinderen en je 
groepsleiding, zodat om 9.30 uur de Kinderva-
kantieweek Brandevoort echt kan beginnen.
Vergeet niet het nieuwe KVW-lied te oefenen, 
zodat je uit volle borst mee kunt zingen!
Doe je niet mee, maar ben je nieuwsgierig? 
Kom gerust een kijkje nemen bij een van de 
activiteiten of kom de sfeer proeven tijdens het 
Midzomeravondfeest. 
De volgende keer kun je lezen hoe de Kinder-
vakantieweek is verlopen. Tot de volgende BC! n

yvon cremers

oproep!

Aan alle wijkgenoten. Kom allen op vrijdag 15 juli om 12.30 
uur naar het plein bij AH om een wereldrecord KOEKHAP-

PEN te gaan verbeteren. Samen met 800 kinderen gaan we een 
poging wagen maar hebben nog heel veel mensen nodig. Aan-

melden kan via: koekhappen-brandevoort@live.nl.
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In het weekend van 18 en 19 juni heeft in het 
Pieter van den Hoogenband zwemstadion de 
Nederlandse Kampioenschappen Schoon-
springen voor A-Jeugd plaats gevonden. PSV 

schoonspringen had dit jaar een grote groep 
afgevaardigden met een NK-niveau op de 
planken en toren staan. Noor (tweede rij uiterst 
rechts) en Meike (tweede rij uiterst links) la-

nen hebben op verschillende onderdelen hun 
schoonspringkunsten mogen tonen. Beiden 
zijn dit weekend dan ook Nederlands Kam-
pioen geworden. Noor is samen met Kim-
berley lee uit Eindhoven (PSV) Nederlands 
Kampioen geworden op de vijfmetertoren 
synchroon. Meike is Nederlands Kampioen 
op de éénmeterplank geworden. Twee weken 
eerder werd hun zusje renske (onderste rij ui-
terst rechts) al Nederlands Kampioen op de 
driemeterplank tijdens de Nederlandse Kam-
pioenschappen voor B-Jeugd in Den Haag.
Noor won dit weekend nog brons op de één 
meter, brons op de drie meter, zilver op de vijf 
meter toren en zilver (met Kimberley) op de 
drie meter synchroon. Meike won nog zilver 
op de drie meter en brons op de drie meter 
synchroon samen met Annemarijn Bal (WVZ 
Zoetermeer), waar zij een synchroonpaar 
mee vormt. Noor, Meike en renske lanen 
springen al enkele jaren bij PSV schoonsprin-
gen in Eindhoven onder leiding van Chantal 
Fransen. Vijf keer in de week rijden zij vanuit 
Helmond naar de Tongelreep. n

brandevoorter zussen nederlands 
kampioen schoonspringen

patrix lanen

Het jongensteam t/m 12 van Bas vd Wilden-
berg, Daan Bosch, Daan Vriens, Max Mollen, 
roger de groot en Sid Meulensteen is over-
tuigend kampioen geworden. Op de eerste 
zes wedstrijddagen werd de volle winst met 

6-0 binnengehaald. Op de laatste wedstrijd-
dag, woensdag 25 mei, werd er thuis gespeeld 
tegen de nummer twee, De Mast uit geldrop. 
Ook op deze dag wisten de jongens vrij ge-
makkelijk met 6-0 te winnen waardoor de 

volle tweeënveertig punten zijn binnengehaald 
zonder zelfs maar één set te verliezen. Een 
knappe prestatie. Na de laatste partij knalden 
de kurken van de ‘kinderchampagne’ en wer-
den de medailles omgehangen. n

tv carolus
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In de meipuzzel is helaas een storende fout geslopen, waardoor oplossen niet mogelijk was. Er is dus geen winnaar. Onze excuses 
daarvoor. Deze maand een fotopuzzel.

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 2 september. Succes!

de juni puzzel  

A B C D E F G H I J K L M N O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B C D E F G H I J K L M N O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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explorers gaan het water in

Hoewel de opening en open dag van Scouting 
Brandevoort een enorm grote voorbereiding 
kende, hadden de Explorers van Scouting 
Brandevoort nog niet genoeg van het bouwen 

gekregen. Vorige week hebben de jongeren 
zelf een vlot gemaakt en dat moest een week 
later natuurlijk getest worden!
Zondag 29 mei stond voor alle leden en be-
trokkenen van Scouting Brandevoort in het 
teken van de opening. Op deze dag is de nieu-
we blokhut door wethouder De leeuw-Jon-
gemans (Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs) 
officieel geopend. Met een zeer positief gevoel 
kijkt de scoutinggroep terug op een mooie ge-
zellige dag met veel belangstelling uit de wijk 
en daarbuiten. Na maanden van klussen en 
verbouwen was de open dag een fantastische 
kroon op het werk. 
Maar vermoeid zijn de scouts allerminst. Zo 
heeft de oudste speltak, de Explorers (jonge-
ren in de leeftijd van vijftien tot achttien jaar) 
de week daarna een gigantisch vlot gebouwd 
en dat moest een week later natuurlijk getest 

worden. Een enorm zwaar vlot werd met op 
ingenieuze manier richting kanaal (Brug gel-
dropseweg) vervoerd en daar te water gela-
ten. gelukkig paste de gehele groep erop zon-
der dat het gevaarte zonk. Maar de meesten 
vonden het water zo lekker, dat een goede 
duik ook niet werd geschuwd! uiteindelijk 
zijn ze al roeiend en zwemmend bijna tot het 
bruggetje van de Broekstraat in Mierlo geko-
men.
Wat hierna weer op het programma staat 
voor de Explorers? Het maakt de jongeren 
eigenlijk niets uit, ze maken de programma’s 
vaak zelf en het credo lijkt daarbij: als het 
maar avontuurlijk en gezellig is! Aan deze ac-
tieve groep jongeren zal dat zeker niet liggen!

Bekijk meer foto’s van deze leuke avond op de 
website www.scoutingbrandevoort.nl. n
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protestantse Gemeente te helmond 

Bethlehemkerk - ‘t Trefpunt 
Sperwerstraat  2 - hoek Valkstraat, 5702 PJ  Helmond

e-mail adres: info@bethlehemkerk-helmond.nl
website: www.bethlehemkerk-helmond.nl 

ledenadministratie: Kerkelijk Bureau:
Sperwerstraat 2, 5702 PJ  Helmond, telefoon 53 94 70

Predikant voor o.a. de wijk Brandevoort is:
momenteel een vacature, contact via 66 70 80. 

Contactpersoon voor de wijk is mevrouw Jacqueline Noort, telefoon 66 70 80
Er is geen vast spreekuur, maar per telefoon of per e-mail is een afspraak te maken.
 
Erediensten:  Iedere zondagmorgen om 10.00 uur (zie website of het kerkblad Perspektief)
Er is een oppasdienst voor kinderen van 0 tot 5 jaar, en voor de wat oudere kinderen is er een kindernevendienst.

Op de eerste en derde zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst.

Er zijn momenten in het leven dat u door een verlies of doordat u voor een breuklijn in uw leven staat, 

behoefte hebt aan contact. Wanneer u lid bent van een kerk kunt u daar altijd een beroep op doen. 

Want ook in moeilijke dagen leeft uw kerk graag met u mee. 

Op zondag 3 juli is er in “t Valkennest weer jeugdkerk voor de jeugd vanaf twaalf jaar.

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

28 juni 20.00 uur Pastorie Hoofdstraat 157Doopin-
formatie
6 sept. 20.00 uur Pastorie Hoofdstraat 157 Doopin-
formatie

PrOgrAMMA PArOCHIE-SCHOOl 2011-2012

VOrMSEl
De informatie avond voor het Vormsel zal zijn op
DINSDAg 13 SEPTEMBEr 2011 om 20.00 uur in 
de luciakerk.
De voorbereidingsviering van het Vormsel is op 
zaterdag 5 november om 19.00 uur in de luciakerk.
De vieringen van het Vormsel zijn op zondag 20 
november.
De dankviering van het Vormsel is op zaterdag 10 
december om 19.00 uur in de luciakerk.

EErSTE COMMuNIE 2012
De informatie avond voor de Eerste Communie zal 
zijn op DONDErDAg 22 MAArT 2012 om 20.00 
uur in de luciakerk.
De voorbereidingsviering van de Eerste Commu-
nie zal zijn op Palmzondag 1 april 10.15 uur in de 
luciakerk
De vieringen van de EErSTE COMMuNIE zijn 
gepland op
ZONDAg 3 juni 10.15 uur St. Odulfusschool
ZONDAg 3 juni 12.00 uur Overige scholen
ZONDAg 10 juni 10.15 uur De Vendelier
ZONDAg 10 juni 12.00 uur ’t Baken en de Joris
De dankviering van de Eerste Communie is op 
zaterdag 23 juni.

j.v.d. laar, pastoor/deken
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Voor wie graag actief en ondernemend is, 
en op zoek is naar gezelligheid en samenzijn, 
breekt in juli en augustus soms een tijd aan 
waarin het weer daar weliswaar volop aan 
meewerkt, maar tegelijkertijd veel vaste acti-
viteiten stil liggen. De wijkhuizen zijn gesloten, 
en de kinderen en kleinkinderen gaan juist in 
deze periode met vakantie. Het wordt rustig. 
Soms te rustig…

De SWOH organiseert in de zomerperiode 
een programma speciaal voor de thuisblijven-
de ouderen in Helmond. Vanaf 28 juni worden 
er wekelijks gezellige, actieve, en creatieve ac-
tiviteiten aangeboden. Denk daarbij aan work-
shops zoals acrylschilderen, huidverzorging, 
koekbakken bij Bakker loek, digitaal fotogra-
feren en foto’s bewerken, een digitale fotoka-
lender maken, of een yogaworkhop..

Er zijn excursies naar Vlisco en Fokker 
landinggestellen, en het populaire rondje 
Helmond met de bus. gezellige dans- en 
doeactiviteiten zoals zumba, internationaal 
volksdansen, nordic walking en een gezamen-
lijke fietsdag.

De Zomerweken hebben als doel een fijne in-
vulling te geven aan een periode die voor de 
oudere thuisblijvers doorgaans te rustig is. En 
is bedoeld voor mensen die graag hun kennis-
sen- en vriendenkring willen uitbreiden of wil-
len kennismaken met nieuwe activiteiten. Op 
vrijdag 26 augustus worden de zomerweken 
afgesloten met een slotfeest voor alle deel-
nemers Tijdens dit feest ontmoet men elkaar 
weer in een gezellige sfeer en worden de ge-
maakte foto’s getoond.

Het programma- en inschrijfformulier is vanaf 
1 juni verkrijgbaar bij de filialen van Biblio-
theek Helmond-Peel, in de wijkhuizen De 
Fonkel, De Boerderij, De Brem, De Terp, Het 
Patronaat, De lier, het TOV-gebouw, en de ba-
lie van SWOH. n

de swoh zomerweken 2011
staan weer voor de deur

digitale wijkkalender
Met ingang van de maand mei van dit jaar is 
er in onze wijk Brandevoort een gezamenlijke 
digitale wijkkalender in het leven geroepen. Dit 
initiatief van de groep Startpagina Brandevoort 
is bijzonder goed aangeslagen: in één maand 
hebben al 2400 bezoekers gekeken naar de ka-
lender op internet: www.kalenderbrandevoort.
nl. Het is de bedoeling dat alle actieve groepen 
hier hun belangrijkste zaken opzetten en dat 
de bewoner op de kalender kan zien wat er in 
Brandevoort gebeurt. n

de redactie
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even de wijk uit
FESTIVAl IMPACT
Zondag 11 september vanaf 13.00 uur gaat 
het weer gebeuren: Festival Impact 2011. Ook 
dit jaar worden diverse muziekstromingen ten 
gehore gebracht. Zo zal op het Havenplein de 
Bavaria Mainstage onder andere Dio een po-
dium bieden: de man van de Bubblegum hip-
hop en humoristische rhymes met zijn succes-
nummer Tijdmachine. Daarnaast hebben we 
op het kasteelplein wederom de Slg Dance 
Area. Een van de grote namen op dit podium 
is lafuente, een Helmondse publiekslieveling 
en een DJ met een originele sound, die al over 
de hele wereld optredens heeft mogen ver-
zorgen. Ook het regionale talent krijgt de mo-
gelijkheid om zich te presenteren op Festival 
Impact. Het Muziekcafé regionaal Podium zal 
dit verzorgen, waar ook The Crooks hun rau-
we rock-‘n-roll laten horen. Het cultuurpodi-
um en de urban stage ontbreken ook dit jaar 
niet. Deze podia geven ruimte aan allerhande 
muziekanten, demonstraties en nog veel meer, 
zoals straatkunst, breakdance en een exposi-
tie van een lokale fotograaf.

WIJ HOuDEN JE OP DE HOOgTE
Voor informatie over onze stichting en up-
dates over de line-up kun je het beste onze 
website in de gaten houden www.festivalim-
pact.nl. Ook kun je vriend worden via Hyves 
(festivalimpact.hyves.nl), ons volgen op Twitter 
(@ImpactFestival) of vind ons op Facebook 
(via Impact Helmond).

PluSPASACTIE BIBlIOTHEEK
Bibliotheek Helmond-Peel heeft tot aan de 
zomervakantie een unieke aanbieding. De 
Pluspas is een all-inpas van de bibliotheek: wie 
zo’n pas heeft, hoeft geen boete te betalen 

en kan zonder leengeld toptitels, cd’s, dvd’s 
en games lenen. Bovendien heb je ook gratis 
toegang tot lezingen en bijeenkomsten van de 
bibliotheek. 

Een Pluspas kost e63,-. Als je meer dan twin-
tig boeken tien dagen te laat inlevert, is de 
Pluspas goedkoper! De Pluspas voor de jeugd 
kost e20,-. Als je acht of meer games per jaar 
leent, is de Jeugdpluspas goedkoper! 
Tot aan de zomervakantie krijgt iedereen die 
een Pluspas neemt e15,- korting. Wil je een 
bestaande pas opplussen, dan kost dat geen 
e30,-, maar e15,-. Is je bibliotheekpas binnen 
drie maanden verlopen, dan kun je de pas zelfs 
helemaal gratis opplussen.
Speciaal voor kinderen en jongeren heeft de 
bibliotheek een Jeugdpluspas aanbieding: die 
kost normaal e20,-, maar nu slechts e10,-.
Als klap op de vuurpijl ontvangt iedere vijf-
entwintigste klant die een Pluspas neemt of 
zijn bestaande pas opplust, als extraatje een 
VVV-bon van e15,-.

KASTEElTuINCONCErTEN 2011 IN AAN-
TOCHT!
Stichting Stadspromotie Helmond organiseert 
in juli en augustus de elfde editie van de jaar-
lijks terugkerende Kasteeltuinconcerten. Het 
recept is vertrouwd: op de vrijdagavonden van 
8 juli tot en met 19 augustus treedt elke week 
een andere band op en zo komen er opnieuw 
verschillende muziekstijlen voorbij, variërend 
van soul tot salsa en van rock tot funk. 

Tijdens de openingsavond op 8 juli zal de Sta-
ten Island Band ft. Jeffrey Staten de aftrap doen. 
In de weken daarop volgend zal onder andere 
la Cubana, The European ClassicrockShow 

en leticia y su rumbadama een avondvullend 
programma brengen. Op de vijfde avond, 5 au-
gustus, zal de Belgische muziekgroep yevgueni 
swingende elektro-akoestische popmuziek 
ten gehore brengen. Op 12 augustus staat 
laura Vane & The Vipertones op het pro-
gramma, wat garant staat voor een swingend 
en stomend optreden waarbij het onmogelijk 
is om niet mee te bewegen. Als afsluiter van 
de elfde editie van de Kasteeltuinconcerten 
zal rock D Opera op het podium staan en zij 
brengen soul, pop, funk en klassiek met een 
aanstekelijk enthousiasme. Zoals ieder jaar 
zijn ook dit jaar de Kasteeltuinconcerten gra-
tis toegankelijk. 
Het programmakaartje van de elfde editie van 
de Kasteeltuinconcerten wordt eind juni in de 
regio Helmond huis aan huis verspreid. Meer 
informatie over de Kasteeltuinconcerten en 
de diverse bands is daarnaast te vinden op 
www.kasteeltuinconcerten.nl. 
IVN district Brabant organiseert dit jaar fiets-
tochten met als onderwerp biodiversiteit. 
IVN-Helmond verzorgt daarom op zondag 
3 juli een fietstocht. De fietstocht start om 
14.00 uur bij de poortgebouwen van het kas-
teel. De tocht door de landelijke omgeving van 
Helmond neemt u mee langs diverse stops 
waar biodiversiteit zichtbaar is. Biodiversiteit 
is de verscheidenheid aan planten en dieren. 
Deze fietstocht gaat onder andere door het 
kleinschalige landschap van de Bundertjes, het 
parkbos De Warande, het landschap rond kas-
teel Croy, Brandevoort en het groot goor.
De tocht is vijfentwintig kilometer lang en 
wordt begeleid door gidsen van het IVN-
Helmond. Deelname is gratis. De fietsroute 
en beschrijving van bezienswaardigheden zijn 
ook geplaatst op www.ivn.nl/helmond. n
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Deze maand een supersnel gerechtje, dat bedrieglijk 
eenvoudig en heel lekker is.

kipsalade

INgrEDIëNTEN:

1 gegrilde kip
tomaten
komkommers (indien mogelijk kleine uit de Turkse 
winkel)

BErEIDINgSWIJZE:

De kip plukken en het vlees kleinsnijden. De toma-
ten ontvellen en alleen het vruchtvlees gebruiken, 
kleingesneden. De komkommer schillen en van zaad 
ontdoen en ook kleinsnijden. Alles door elkaar en 
aanmaken met mayonaise, zout en peper. lekker met 
wat stokbrood.
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a We hebben weer een leuke actuele kleurplaat gevon-

den voor jullie en wij hopen dat jullie er weer iets 

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

biezenlaan 18 vóór 4 september 2011. 

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

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

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

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

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

ook te downloaden via  www.brandevoortercourant.nl
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Dit zijn de uitslagen van de kleurwed-

strijd waar jullie weer enorm je best 
op hebben gedaan. De winnaars van 

de prijzen zijn:
 

1. Savannah Breeman 11 jaar 
2. Fiona Stommels 7 jaar
3. Nina Plasman 6 jaar
 

De prijzen worden naar jullie huis-
adres opgestuurd. Je hoeft dus niet 

de deur uit voor je prijs.        

* Deze maand een eervolle vermelding 
voor Savannah. Deze kleurplaat die 

gewonnen heeft was zo bijzonder dat 
de hele werkgroep onder de indruk was. 
Het zijn 4 kleurplaten op elkaar 3-dime-

sionaal. Wat een werk, complimenten!

De prijzen worden aangeboden door

dorpsstraat 142 - (centrum) mierlo - tel.: (0492) 66 12 05

1
2 3
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uITErSTE INlEVErDATuM KOPIJ BrANDEVOOrTEr COurANT SEPTEMBErNuMMEr
2 september

BEHEEr WIJKHuIS ’T BrANDPuNT
u kunt op twee manieren een ruimte in wijkhuis ’t BrandPunt bespreken:

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

COMMISSIES, VErTEgENWOOrDIgErS EN HuN MAIlADrESSEN

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

Activiteitenkalender 2011 
 
Juli 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
2/3 juli SBIA Kennedymars 01.30 – 05.30  ’t BrandPunt   432013 
03 juli SBIA Fierljeppen 12.30 – 17.30  R. Maréchal  548412 
11 juli Kindervakantie Start kindervakantie wk 9.00 uur Y. Cremers 
15 juli Kindervakantie Einde kindervakantiewk 17.00 uur Y. Cremers 
16 juli – 
14 aug. 

SBIA Zomervakantie in 
Brandevoort  

9.00 – 23.00 
uur 

’t BrandPunt   432013 

 
Augustus 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
27 aug Zonnebrandf. Saturday night fever 20.00 - 01.00  ’t BrandPunt   432013 
28 aug Zonnebrandf. Sunday Disco Karaoke 14.00 uur ’t BrandPunt   432013 
 
September 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
02 sept Brand. Courant Sluiting inlevering nr 7 18.00 uur C. Brouwer   663650 
04 sept SBIA Gezinsfietstocht 12.00 – 17.00 ’t BrandPunt   432013 
18 sept Golfclub Golfdag Brandevoort 12.00 – 13.00 Golfclub de Gulbergen 
18 sept SBIA Rondje Brandevoort 12.00 uur ’t BrandPunt   432013 
23 sept Brand Courant Distributie nr 7 18.00 uur P. Princen   665781 
25 sept SBIA Single Café 14.00 – 18.00 ’t BrandPunt   432013 

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

GG&Gd 58 48 88
GGd brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl  088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier patricia van dijk & patrick de vogel  0900 - 8844
             e-mail patricia.van.dijk.meijer@brabant-zo.politie.nl of patrick.de.vogel@brabant-zo.politie.nl 
stadswacht 845970
 
Gemeente stadswinkel 58 77 77
 www.helmond.nl/meldpunt
informatiecentrum brandevoort 66 78 78
wijkopzichter (dienst sob) 58 76 90
graffitimeldpunt 50 72 98

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

ziekenhuis elkerliek helmond 59 55 55

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

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

scholen, kinderopvanG en buitenschoolse opvanG 
o.b.s. brandevoort, de plaetse 150 66 78 57
                                   laan door de veste 98 66 29 62
de vendelier, schutsboom 67, stepekolk - oost 53  52 04 34
mondomijn, laan door de veste 1000 66 28 94

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