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Halloween Brandevoort: op 29 oktober, tijdens de lampionoptocht, vragen wij aan alle
kinderen van Brandevoort ons te helpen
met het verjagen van de weerwolven. Hiervoor hebben we licht nodig (lampionnen),
enge verkleding en geluiden en… Durf jij
het aan ons daarmee te helpen? In deze
Courant lees je hier meer over.

27
Kindervakantieweek Brandevoort was
wederom een succes. Er deden zo’n 1052
kinderen en vrijwilligers mee. Een gezellige week met veel lol, spelletjes, uitstapjes,
feest en records. Met het spectaculaire record koekhappen!
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Voordat de bouwers van Hazenwinkel aan de slag kunnen, is
er archeologisch onderzoek verricht. Eerder waren hiervoor
al proefsleuven gegraven en naar aanleiding van de resultaten
daarvan werd deze plek uitgekozen. 17 september konden belangstellenden de resultaten bekijken en kon zelfs het opgravingterrein betreden worden. De onderzoekers gaven tekst en
uitleg bij de vondsten.

De ontwikkeling van het sport- en beweegpark verloopt spoedig. Het kunstgrasveld
met loopcircuit is aanbesteed en er zal
dit najaar nog begonnen worden met de
aanleg. Ook de multifunctionele accommodatie heeft zich ontwikkeld. Het eerste
schetsontwerp kunt u in deze Courant zien.
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t 073 6412133

Na jarenlang werkzaam te zijn geweest als
fysiotherapeut werd Robert Hazenberg
gedetacheerd als manager van de Stichting
Gezondheidscentrum Brandevoort. Mede
dankzij Robert zijn er nu heel wat zaken
geregeld. Nu gaat hij een nieuwe uitdaging
aan, het mede opzetten van een nieuw gezondheidscentrum in de wijk Meerhoven in
Eindhoven.

f 073 6413870
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de redactie
foto: ugur ozdemir
Bakkerij ’t Bakkertje laat zich al van zijn goede
kant zien. Het ED citeerde bij de opening: “De
winkel zal geopend zijn tot 20.00 uur in de
avond. Dit doen we dan, omdat de Brandevoorters tot ’s avonds laat werken en dan kunnen ze na hun werk nog even bij ons brood
halen.” Dit lijkt ons een prima instelling voor
een wijkgerichte ondernemer. Het zou mooi
zijn als wij als klant dan ook optimaal gebruik
maken van de diensten van de winkels omdat
we voor al onze eerste levensbehoeften helemaal in onze eigen zaken terecht kunnen. Wij
zijn dan immers helemaal winkelproof als wijk.
Relatie klanten - winkeliers - ondernemers
Op welke manier kunnen we als Brandevoorters meehelpen onze wijk helemaal winkelproof te maken? Wellicht meer dan in andere
wijken is het mogelijk om een gesprek met
de winkelier/ondernemer op te zetten. Afwijkende openingstijden, meer inspraak van de
klanten op het aanbod, bijstellen van assortimenten, ondersteunen van de traditionele
winkelgang met digitale dienstverlening. Het
zijn allemaal mogelijke vormen om een levensvatbare en goed florerende economische
wijkgemeenschap uit te bouwen. Hier kunnen
we dan ook de andere ondernemers in betrekken.

‘Winkelproof’
In de maand september is de eerste winkel
van de tweede serie in Brandevoort geopend.
“Wij zijn echte bakkers, die vers en kwalitatief
goed brood zullen leveren,” beweren de bakkers, die je achter in hun zaak indringend aankijken. In onze rubriek De ondernemer vertelt
de spil van de bakkersfamilie, hoe hij door zijn
familieachtergrond zo betrokken is geraakt bij
de winkel. Als echte Brandevoorter probeert
hij zijn bedrijf van de beste kant aan de wijk
te laten zien. De andere winkels die zich de
komende tijd waarschijnlijk nog hier zullen

vestigen, zijn een kledingzaak, een tweede supermarkt, een reisbureau en een speelgoedwinkel. Of er andere levensmiddelenbedrijven
hun deuren zullen openen, is nog onzeker.
De winkeliersvereniging onderneemt actie in
deze. De gemeente heeft begin september het
winkelgedrag van de Brandevoorters in een
steekproef gepeild. Het lijkt erop dat er verschillende krachten vrijkomen die van alles in
het werk stellen om de wijk echt winkelproof
te maken. Als alles goed gaat, zullen alle panden goed bezet gaan worden en krijgt Brandevoort een stevig winkelhart.

Bruisend Brandevoort
Ondertussen blijkt onze wijk in de afgelopen
zomertijd een bruisende wijk geweest te zijn.
Het Zonnebrandfestival was dit jaar thematisch opgezet en dat wierp al meteen veel
vruchten af. Veel meer dan afgelopen jaren
kwamen bewoners en bezoekers van binnen
en buiten de wijk op het gezellige feest af.
Helemaal opvallend was het geslaagde Brandevoorter wereldrecord koekhappen. Dit was
het klapstuk van een meer dan goed geslaagde
Kindervakantieweek. Het festijn Kindervakantieweek groeit ieder jaar harder dan verwacht.
Misschien moet het komend jaar al een stop
bij de duizend aanmeldingen gelegd worden,
want evenals andere wijkgerichte activiteiten
mag een gebeurtenis als deze niet aan zijn eigen groei ten onder gaan. Daar staat echter
tegenover dat Brandevoort de enige wijk in
Helmond is met zoveel jonge kinderen.
En tenslotte geeft het grootse circusfeest ter
gelegenheid van het tienjarig bestaan van De
Vendelier aan dat kinderen en bewoners van
de wijk hun mijlpalen goed weten te vieren.
Dit soort momenten leven hier sterk. Een
goede basis om het komende jaar weer verder te gaan. n
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wijkhuis ‘t brandpunt

nieuws vanuit het brandpunt

maja bunthof
Het nieuwe seizoen is op zondag 4 september van start gegaan met de gezinsfietstocht.
Dit jaar was het weer gelukkig een stuk beter
dan vorig jaar. De organisatoren Henny Martens en Carel Kortekaas kunnen samen met
hun vrijwilligers tevreden terugkijken. Op
18 september stonden wederom sportieve
evenementen op het programma: de vierde
editie van de trimloop Rondje Brandevoort
en voor de zevende keer de Golfdag Brandevoort. Drie evenementen die door verschillende groepen enthousiaste, en inmiddels
ervaren, bewoners worden georganiseerd
onder de vlag van Stichting Brandevoort in
Actie (SBiA).
Ook het komend jaar kijkt u voor de meest
actuele informatie over de activiteiten in
’t BrandPunt op www.brandpunt.info en
www.brandevoortinactie.nl.
25 september - Single Café
Stichting Brandevoort in Actie organiseert
regelmatig een gezellige middag of avond
voor alleenstaande wijkgenoten. Zo kun je
nieuwe mensen ontmoeten en samen dingen ondernemen als je dat wilt. Want bij
Albert Heijn spreek je niet zomaar iemand
aan. Overigens komen er ook andere gasten van ’t BrandPunt, want het is een open
ruimte. Je kunt dus gerust samen met vrienden komen die geen vrijgezel zijn. Er zijn
nog steeds buurtgenoten die nog nooit een
stap over de drempel van ons mooie wijkhuis hebben gezet! Uiteraard mag je ook
iemand meenemen van buiten de wijk. Doe
eens gek en kom gewoon, ook al vind je het
misschien een beetje eng. Het kan best gezellig worden. Er wordt vaak ook een activiteit
georganiseerd. Op zondagmiddag is dat iets
waar ook de kinderen aan mee kunnen doen.
Daar krijg je bericht over, als je op de mailinglist staat. Uiteraard is deelname aan de
activiteit niet verplicht, de bar is altijd open.
(www.brandevoortinactie.nl.)

4 oktober - workshop Thuis in je huis
- MAIN, trainingen in organizing
Na een succesvolle eerste avond organiseert
MAIN opnieuw de workshop Thuis in je huis.
Wilt u meer structuur in het huishouden, de
zolder eindelijk opruimen of uw administratie
op orde krijgen? Kom dan naar Thuis in je huis
en laat u inspireren! “De workshop nodigt uit
tot actief deelnemen, prikkelt en zorgt voor
bewustwording, en heeft in mijn geval ook
thuis tot het gewenste resultaat geleid.” Bob
Swart.
Tijd: van 19.30 tot 22.30 uur. Kosten: e27,50.
Voor informatie of aanmelding: 06 290 114
35 (Ingrid Tielemans) of 06 224 073 48
(Maja Bunthof). Mailen kan natuurlijk ook:
info@marein-organizing.nl. Aanmelden kan
tot 30 september 2011.
5 oktober - modeshow en informatiemarkt - New Grace
De maand oktober is internationaal uitgeroepen tot borstkankermaand. Er zijn allerlei acties
en er vinden overal activiteiten plaats om borstkanker onder de aandacht te brengen. Greetje
Swinkels van New Grace vond woensdag 5 oktober een goed moment voor een modeshow
met informatiemarkt. New Grace is gespecialiseerd in borstprothesen, functionele lingerie en
badmode. De avond is allereerst bedoeld voor
haar klanten. Zij ontvangen een persoonlijke
uitnodiging. Aanmelden via greetje@newgrace.
nl. Er is plaats voor 250 personen. De zaal van ’t
BrandPunt is om 19.00 uur open. Voor andere
belangstellenden is de toegang gratis, de drankjes komen voor eigen rekening. De zaal van
’t BrandPunt is om 19.00 uur open.
10 oktober - workshop Omgaan met
geld - MAIN, trainingen in organizing in samenwerking met Centrum voor Jeugd en Gezin
Krijg je genoeg kleedgeld? Krijg je genoeg zakgeld? Bedenk waar je het voor nodig hebt. Je

kunt niet meer uitgeven dan dat je hebt. Hoe
zorg je ervoor dat je geen schulden krijgt? Het
is best moeilijk om goed met geld om te gaan.
Tijdens de bijeenkomst Omgaan met geld helpt
MAIN je bij het vinden van antwoorden op je
vragen. Ook krijg je tips en trucs om je geldzaken op orde te houden. Deze workshop is
bedoeld voor jongeren van 13 tot 15 jaar en
vindt plaats in wijkhuis ’t BrandPunt van 19.00
tot 21.00 uur.Voor informatie of aanmelding: 06
290 114 35 (Ingrid Tielemans) of 06 224 073
48 (Maja Bunthof). Mailen kan natuurlijk ook:
info@marein-organizing.nl. Aanmelden is mogelijk tot 3 oktober 2011, de kosten zijn e 2,-.
12 oktober - modeshow - Boutique4MORE
Op woensdag 12 oktober organiseert Boutique4MORE een flitsende modeshow in
‘t BrandPunt. Een gastspreekster begeleidt de
avond, er is muziek, een welkomstdrankje en
een hapje. De avond begint om 20.00 uur en
eindigt om 22.30 uur. Ter afsluiting is er voor
iedereen een leuke goodiebag. Toegangsbewijzen à e5,- zijn verkrijgbaar bij Boutique4MORE, De Plaetse 165 in Brandevoort en bij
Catalini Calzature, Anjerstraat 3, Helmond. n
Noteer in uw agenda:
25 september
Single Café
4 oktober
workshop Thuis in je huis 		
MAIN, trainingen in
		
organizing
5 oktober
modeshow en informatie		
markt - New Grace
10 oktober
workshop Omgaan met geld
		
- MAIN, trainingen in
		
organizing
12 oktober
modeshow - Boutique		
4MORE
30 oktober
Senioren Harmonie
		
Helmond
5 en 6 november vijfjarig bestaan
		
’t BrandPunt
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wat speelt er in de wijk

rian rutten
foto’s: giel pollemans
WERKZAAMHEDEN BRANDEVOORTSE
DREEF
Op het moment van uitgifte van deze Brandevoorter Courant zijn de werkzaamheden aan de
Brandevoortse Dreef in volle gang. De werkzaamheden duren nog tot 23 oktober. De
borden aan de Brandevoortse Dreef waren
eerder geplaatst dan dat de betrokken instanties in de wijk, waaronder de Wijkraad, waren
geïnformeerd. De Wijkraad heeft contact gelegd met de gemeente om de wijkbewoners
zo goed mogelijk te informeren. Daarnaast
hebben wij de gemeente gewezen op de veiligheid en doorstroomroutes, omdat er maar
één rijstrook beschikbaar is. Via onze website
hebben we de laatste informatie met de alternatieven gepubliceerd.
Hopelijk kunnen we snel weer goed onze wijk
bereiken en hebben we medio oktober een
tweede ontsluitingsweg vanaf de A270 waardoor de doorstroom en bereikbaarheid weer
optimaal functioneert! Deze nieuwe ontsluitingsweg sluit aan op de Diepenbroek en van
daar op de rotonde Brandevoortse Dreef nabij het tuincentrum van Van Gennip. De aansluiting in zuidelijke richting op De Voort vindt
pas plaats als de spoortunnel gereed is. Dit
wordt eind 2012 gerealiseerd. De gemeente
Helmond moet dan de aansluitingen nog maken en de weg asfalteren. Dit alles is naar verwachting gereed in het voorjaar van 2013.
CARAT-KUNSTWERK
Tijdens de openbare verkiezing van 4 juli
zijn er 165 stemmen uitgebracht op de zes
genomineerde Carat-kunstwerken voor de
wijk Brandevoort. Op de derde plaats eindigden Jacqueline Klomp en Ingrid Tielemans
met het beeld De Brandevoorter, de tweede
groep stemmers kwam uit voor De Tempel
van Nu van Anne Smulders en ruim een derde
van de stemmen viel op het beeld Fierljeppen
van René Maréchal. In het voorjaar van 2012
wordt het kunstwerk in de wijk gerealiseerd.
Het dagelijks bestuur van Wijkraad Brandevoort heeft op 7 juli 2011 een evaluatie
gemaakt van het traject rond de verkiezing
van het Carat-kunstwerk voor Brandevoort.
Hiertoe heeft de Wijkraad alle mensen uitgenodigd die na afloop van de stemming op 4 juli
kritische kanttekeningen hebben geventileerd,

onder andere via social media. Een drietal van
hen was op 7 juli aanwezig. Lees de uitgebreide evaluatie op onze site.
BRANDWEERKAZERNE BRANDEVOORT
Zoals u wellicht heeft gelezen in het Eindhovens Dagblad, gaat de brandweerkazerne in
Brandevoort waarschijnlijk verdwijnen. Burgemeester Jacobs is voorstander van een regionale brandweer die over gemeentegrenzen
heen werkt en krachten bundelt. Dit betekent
dat na oplevering van de nieuwbouwbrandweerkazerne in Mierlo (Luchen), onze wijk
vanuit deze brandweerkazerne bediend gaat
worden. Op onze site kunt u uw mening hierover achterlaten via de poll.
SOCIAL MEDIA
Steeds meer wijkbewoners begeven zich op
social media. Verenigingen en stichtingen in
Brandevoort willen graag intensiever contact
met hun leden, vrijwilligers en wijkbewoners.
De jeugd van Brandevoort begeeft zich op allerlei sociale netwerken. Om zo goed mogelijk
te luisteren naar onze wijkbewoners en wat
zij online zeggen over Brandevoort, heeft de
Wijkraad voor alle besturen van alle stichtingen en verenigingen die in Brandevoort actief
zijn (en vallen onder Stichting Brandevoort in
Actie of Stichting Sport en Bewegen) een social media-avond georganiseerd. Bas Schepers,
community marketeer en tevens wijkbewoner, heeft deze presentatie op 22 september
verzorgd. Deze avond kwam tevens voort uit
het wijkactieplan waarin is opgenomen dat de
Wijkraad de communicatie met de wijkbewoners wil bevorderen.
OPLAADPUNT ELEKTRISCHE VOERTUIGEN
Sinds de zomervakantie is er een oplaadpunt
voor elektrische voertuigen geïnstalleerd aan
de noordzijde van het NS Station Brandevoort. Zie onze website voor een overzicht
van alle elektrische oplaadpunten in Helmond.
BEZUINIGING JONGERENWERKERS
De Wijkraad heeft zijn zorg geuit richting de
gemeente Helmond over de voorgenoemde
bezuinigingen op jongerenwerkers. Juist omdat onze wijk de jongste wijk van Helmond is

(eenendertig procent van de wijkbewoners is
jonger dan vijftien jaar), vindt de Wijkraad het
van groot belang dat er niet op jongerenwerkers bezuinigd gaat worden. Via onze website
houden we u op de hoogte.
NETTER WASSEN EN PLASSEN

Omdat de honderden voetballer(tje)s van
SV Brandevoort totdat de nieuwbouw gereed
is nog even vooruit moeten met de tijdelijke
voorzieningen, heeft de Wijkraad SV Brandevoort geholpen de toilet-wasruimte functioneel op te knappen. Zoals het hoort zijn nu
de urinoirs met een schaamschot afgescheiden zodat ook meisjes van het afsluitbare toilet gebruik kunnen maken. Er is warm water
aangelegd, nieuwe wasbakken met planchet en
spiegel aangebracht en de versleten vloer die
niet meer hygiënisch te houden was voorzien
van pvc-vloer. Uiteraard zullen de gebruikte
materialen zoveel mogelijk hergebruikt worden bij de nieuwe accommodatie, maar voorlopig kunnen ze weer even in een nette was-/
toiletruimte terecht. Dit geldt overigens ook
voor de anderen die van de noodvoorziening
gebruikmaken zoals onder anderen de bouwers van de jeugdcarnavalswagen.
www.wijkraad.brandevoort.org
www.twitter.com/WRBrandevoort n
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brandweer
anton van de goor
Van vakantie hebben we de afgelopen maanden niet kunnen spreken bij de brandweer.
Het was weer een drukke en bewogen tijd.
Dertien uitrukken, diverse extra oefeningen
in verband met afsluiting oefenjaar en kwaliteitstesten.
Ook dit jaar hebben we weer meegedaan met
de kwaliteitstesten. Vorig jaar zijn we eerste
geworden in onze klasse en daardoor naar
klasse 3 gepromoveerd, dus dit jaar was klasse
3 best wel spannend moet ik bekennen.
De inzet was in het kasteel van Gemert, alwaar een klein brandje was uitgebroken. Er
waren geen mensen meer binnen, maar nog
wel dieren: drie konijnen en een hond hebben
we met succes gered van het oefenvuur. Op
het eerste gezicht geen moeilijke inzet, maar
door de oude bouw zaten er toch wel wat
puntjes waar we een hard hoofd in hadden.
Het wordt toch steeds moeilijker en er wordt
op andere dingen gelet en ook harder bestraft
als je sommige puntjes niet op de spreekwoordelijke i hebt staan, maar ook dit jaar
hebben we weer goed gepresteerd: we zijn
tweede geworden en daardoor promoveren
we dit jaar weer. Dus volgend jaar mogen we
in klasse 2 aan de slag.
Als je tweede wordt, dan scoor je op de individuele teams binnen de ploeg ook goed. Onze
chauffeuse, Inge, is voor het derde jaar achtereen als beste pompbediende van de klasse uit
de bus gekomen en ook de nummers drie en
vier, Patricia en Roland, waren de beste in de
klasse.We hebben dan ook een gezellig feestje
gevierd na de prijsuitreiking.

Maar ook de meldingen zijn door gegaan, zo ik
al zei: dertien meldingen. Wederom een bosbrand in Stiphout, de ladderwagen is nog naar
Geldrop geweest voor een schoorsteenbrand,
wat tevens de laatste uitruk van onze ladderwagen is geweest. Hij is inmiddels verkocht en
wat ik een aantal maanden geleden al aangaf:
hij wordt niet vervangen. We zullen dan ook,
als we een redvoertuig nodig hebben, assistentie krijgen van de collega’s uit GeldropMierlo of Helmond-centrum.
Het wegdek op de Schootense Dreef hebben we ontdaan van benzine, olie en koelvloeistof nadat er een klein eenzijdig ongeval
had plaatsgevonden. Een wat meer bijzondere
melding was een persoon te water op de
Brandevoortse Dreef. Wij konden dan ook
niet bedenken waar het was, tot we er aankwamen: er bleek een man van zijn scootmobiel in de sloot gevallen te zijn op de rotonde
Brandevoortse Dreef/Geldropseweg. Samen
met de collega’s van Helmond-centrum en de
ambulancedienst hebben we de man uit de
sloot gehaald zodat hij voor onderzoek naar
het ziekenhuis kon.
Wat ik al vertelde, is dat we een aantal extra
oefeningen gedraaid hebben voor de wedstrijden, maar ook dan kan de pieper gaan.
We waren al terug, maar stonden nog onder
de douche toen we eruit moesten voor een
autobrand op de Brandevoortse Dreef (ter
hoogte van de Klarenbeemden).
Snel afdrogen en dus half nat het pak in. Terwijl wij de kazerne uitreden, kwamen net de
eerste collega’s van thuis de bocht om. De autobrand bleek mee te vallen. De bestuurder

had motorproblemen, waardoor er een hoop
rook vrij was gekomen. Een oplettende buurtbewoner heeft daarop 112 gebeld, waarop wij
weer zijn gealarmeerd.
En dan hebben we het noodweer nog… Veel
voorspeld, maar relatief weinig gekomen, zoals zo vaak pakken we in Helmond net het
staartje mee. Zo ook de 28e juni.
Rond de klok van 20.00 uur is er regiobreed
de procedure ‘extreem weer’ in werking gezet, wat inhoudt dat alle (hoofd)kazernes van
de eenentwintig gemeentes worden bezet
door een zogenaamde kazernecoördinator.
Deze neemt de meldingen, voor in ons geval
voor Helmond, aan en verspreidt deze over
de Helmondse eenheden.
In twee uur tijd hebben we met de ploeg van
Brandevoort zes meldingen weggewerkt. Diverse bomen hebben we van de fietspaden
en wegen verwijderd door ze in grote stukken te zagen. Dat er met een storm niet alleen
problemen zijn met bomen, daar zijn we ook
achter gekomen. Op de terugweg naar de kazerne, moesten we op de Schootense Dreef
ineens een uitwijkmanoeuvre maken. Het bewegwijzeringbord dat daar aan een lantaarn
hangt, was door de windstoten gedraaid en
een beetje losgekomen, wat ervoor zorgde
dat hij 180 graden was gedraaid en drie meter
gezakt was. Dit resulteerde in een bord dat op
twee meter boven de weg en dik twee meter
over de weg heen stak; iets waarop je je bus of
vrachtwagen dus best wel in de kreukels kunt
rijden. Het bord hebben we gedraaid, zodat
het gevaar geweken was en het gemeentepiket
heeft voor de verdere afhandeling gezorgd. n

uitnodiging voor alle jeugd in brandevoort
stuurgroep jeugd
Inrichting sportterreinen aan de
Kaldersedijk
Jullie hebben misschien al via chill-house,
voetbalclub, scouting, wijkagent of de jongerenwerker gehoord dat er bij de voetbalvelden een hoop staat te gebeuren. Er is al een
fietscrossbaan en de nieuwe blokhut van de
scouting is gekomen, maar er is nog een groot
stuk terrein over dat ook ingericht gaat worden.
Inspraak!
Hier willen wij graag samen met jullie plannen

voor maken. Dus ben jij graag buiten actief
met voetbal, skaten, basketbal, gezellig bijbuurten met leeftijdsgenoten enzovoort, maar mis
je nog een fijne plek om dit te doen?
Wanneer?
Grijp dan nu je kans en kom op woensdag 12
oktober om 19.00 naar de blokhut van scouting, Brandevoort 13a. Tijdens deze avond willen we samen met jullie brainstormen over de
inrichting van het terrein: wat wil je er gaan
doen, wat heb je daar voor nodig en hoe moet
het eruit komen te zien. Dat weten jullie na-

melijk beter dan wij! Na deze avond kunnen
we dan een goed plan maken dat wij met onder andere de commissies Spelen en Groen
en Sport en Bewegen, TenneT en de gemeente
gaan uitwerken. De Stuurgroep Jeugd Brandevoort hoopt in ieder geval dat er heel veel
jongeren uit Brandevoort op woensdag 12 oktober vanaf 19.00 uur naar de deze inspraakavond zullen komen!
Jullie zullen nog wel vaker van de Stuurgroep
Jeugd Brandevoort horen en wij hopelijk ook
van jullie. Heb je nog vragen? Dan kun je een
email sturen naar: sandrageleijns@onsmail.nl n
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het
woord
is
aan
de reporters van de obs
naomi doomen, ryan hectors, tim joosten, lola pennekamp en fenne de jong
foto: bas van duursen
Schoolregels
Wij, Lola Pennekamp en Naomi Doomen, gaan
jullie iets vertellen over de nieuwe schoolregels van dit jaar. We hebben dit jaar weer iets
nieuws erbij gekregen.We hebben dit jaar pictogrammen over de belangrijkste regels gekregen. Het gaat over veiligheid, respectvol en
samen verantwoordelijk zijn. De pictogrammen zijn verspreid over de hele school zodat
kinderen zich het beter kunnen herinneren.
We moeten ons er ook goed aan houden. Bij
het buitenspelen kan het wel eens misgaan…
Je kunt een grote straf of een kleine straf krijgen. Als je een kleine straf hebt, komt je naam
in een boekje en dan moet je soms even op
de trap zitten en dan mag je daarna weer gaan
spelen. Dat is bijvoorbeeld als je tussen de
fietsenrekken speelt.
Een grote straf krijg je als je geweld tegen een
ander gebruikt of niet bij de juf of meester
komt als dat gevraagd wordt. Dan wordt je
naam in een boekje geschreven en dan moet
je bij de conciërge een verslag gaan schrijven
over wat er is gebeurd.
De vakken in groep 8!
In groep 8 hebben we heel veel vakken. Sommige vakken heel saai en de andere leuk. De
meesten vinden rekenen, begrijpend lezen en
verkeer saai. Sommige kinderen vinden juist
gym heel erg saai. Ze vinden het onnodig. Bij
rekenen en bij taal zijn er levelwerkers. Pim,
Tim en Renier hebben voor rekenen levelwerk. Het ene is moeilijker dan het andere.
Renier en Nienke hebben voor taal levelwerk.
Renier zit op woensdag ook in de Plusklas.

Bij het rekenen hebben we telkens een dictee op het digibord. Dat houdt in dat er een
PowerPoint-presentatie wordt gemaakt waar
sommen in staan. Dit gaat vaak op tijd. Sommige kinderen vinden het heel moeilijk. De andere vinden het juist heel makkelijk. Bij bijna
alle vakken is er de A, B en C groep. Dit zijn
niveaus.
Huiswerk groep 8
Iedere maandag krijgen wij huiswerk. Soms
moet je best wel veel doen. Gemiddeld besteed je anderhalf uur aan je huiswerk per
week. Het is ook al wel eens gebeurd dat we
zomaar in de week iets voor school moesten
meenemen. Een poster voor een tekenopdracht, een krantenartikel. Het is wel leuk dat
je huiswerk krijgt zeggen sommige kinderen,
maar weer andere kinderen zeggen dat het
stom is. We hadden laatst een heel rekenpakket moeten maken. Het is ook maar goed dat
we een agenda hebben, want als je alles zou
moeten onthouden zou dat wel vervelend zijn.
Die agenda’s staan ook best wel vol dus, maar
dat hadden jullie vast wel begrepen.
Onze mening (Lola en Naomi) is: We vinden
het wel leuk maar soms wel een beetje veel,
want we hadden laatst wel veel huiswerk.
De gymlessen
We hebben nu in groep 8 bloklessen met gym.
De laatste keer hadden we op vrijdag les van
half 9 tot 10 uur. En we zweten en zweten
ons kapot. Iedereen moest douchen. Iedereen deed het ook. Het was ook echt nodig.
De helft van de les bestaat uit spel en de an-

dere helft uit vaardigheden/toestellen. Ik vind
dat ook fijner dan vorig jaar. En we doen ook
leuke dingen.
Een interview met Fenne de Jong:
Wat vind je van het huiswerk?
Fenne vindt het heel erg veel.
Waarom vind je het zo veel?
Omdat we in groep 7 alleen leerwerk kregen
en nu veel maakwerk krijgen.
Wat vind je leuker, maak- of leerwerk?
Fenne vindt het maakwerk leuker.
Waarom vind je het maakwerk leuker?
Omdat ik het leren heel saai vind en maakwerk heb je eerder af.
Wat vind je van de nieuwe regels van de wc’s?
Iedere groep heeft een eigen wc waar ze verantwoordelijk voor zijn.
Ik vind ze echt heel, heel stom en vervelend
omdat: de bril staat altijd omhoog als de jongens hebben geplast en we moeten het zelf
opruimen als je ernaast hebt geplast. Dat vind
ik vies.
Wat vind je van Meneer Bas?
Ik vind hem streng maar hij is ook wel heel
erg aardig.
Wat vind je van de nieuwe felle gele hesjes
waarin de leerkrachten surveilleren?
Ik vind ze er heel raar uitzien, maar het is wel
fijn zodat je dan een leerkracht goed kan herkennen.
Oké, heel erg bedankt Fenne voor jouw antwoorden.
Groetjes Naomi Doomen, Ryan Hectors, Tim
Joosten, Lola Pennekamp en Fenne de Jong. n
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Zaterdag 29 oktober 2011

Op Jacht naar de

Weerwolf

Halloween in Brandevoort - Lampionoptocht
De weerwolf is ontwaakt in Brandevoort. Hij doolt door de straten om de plek in zijn
jachtgebied terug te vinden. Op zaterdag 29 oktober, tijdens de lampionnenoptocht,
kunnen de kinderen op zoek naar de weerwolf. Help mee en bedenk iets waarmee je
hem kan verjagen: een lampion, enge verkledingen, geluiden, etc.
Doe mee met de optocht en maak kans op mooie prijzen.

Hoeveel weerwolven kunnen we vinden en kunnen we ze ook verjagen?

Schrijf je in voor de Halloween Kids Party
en de Lampionoptocht!

Woon je langs de route? Help ons de weerwolf
verjagen en versier je huis in Halloween stijl.
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www.halloween.brandevoort.org
Volg ons op Twitter: @HLLWBrandevoort
ww w. b r a nd e vo o r t e r c o ur a nt.nl

op jacht naar de weerwolf
marc dekkers
29 oktober 2011, Halloween in
Brandevoort
Vele jaren geleden leefden in de weilanden
en bossen van Brandevoort allerlei dieren en
naar ons verteld is, ook weerwolven. Nu hebben wij sinds enkele weken weerwolvensporen gevonden en als je goed luistert, kun je
hen ’s nachts ook horen huilen. Ze zoeken hun
oude stek, maar kunnen die niet vinden omdat
hun weilanden nu zijn volgebouwd met huizen.
Op 29 oktober, tijdens de lampionoptocht,
vragen wij aan alle kinderen van Brandevoort
ons te helpen met het zoeken en verjagen van
deze weerwolven. Hiervoor hebben we licht
nodig (lampionnen), enge verkledingen, geluiden, et cetera. Wij vragen jullie zelf iets te bedenken waarmee we deze weerwolven kunnen verjagen en natuurlijk zijn er ook weer
heel mooie prijzen te winnen. Hoeveel weerwolven zouden we kunnen vinden en kunnen
we ze ook verjagen? Durf jij het aan om ons
daarmee te helpen?
Versier je huis, tuin of het plantsoen in halloweenstijl
De lampionoptocht is mede een succes doordat bewoners die aan de route wonen hun
huizen en tuinen versieren. Bewoners slaan
ook de handen ineen om de hele straat of
plantsoen om te toveren in halloweenstijl.
Wij vragen daarom aan alle mensen die aan
de route wonen ons ook dit jaar te helpen
door hun huizen te versieren. Wij denken dat
de weerwolven daardoor worden afgeschrikt.
De route start bij de Brandevoortse Hoeve
en gaat via Brandevoortse Dreef (voetpad),
voetpad naar Roselmanserf, Roselmanserf,
Bruistenserf, Godschalkserf, Karthuizerserf,
Vroenkenserf, Stepekolk-Oost, Melvert, Biesveldje, via voetpad naar Schutsboom, Antoniusbosje, Antoniusweg, Iekendonksevoort,
Tuinsvoort, Baudevoort, Schutsboom, Meienvoort, Ricoutsvoort, Moerdonksvoort, De
Langekker, Den Ossekamp, Stepekolk-Oost,
Louwerserf, Roselmanserf, via pad naar voetpad Brandevoortse Dreef en eindigt in de
Brandevoortse Hoeve.
Programma
Het programma start om 16.00 uur met een
Kids Knutsel Party (voorinschrijving). Kinderen kunnen deelnemen aan de workshop
pompoen uithollen of lampion maken. Ze kunnen knutselen, kleuren, worden geschminkt of
kunnen hun nagels laten versieren.Vanaf 17.30
uur tot aan de start van de lampionnenoptocht is er een Griezel-Pré-Party waar ook
aan de inwendige mens is gedacht. Om 18.30
uur gaat de grote lampionoptocht van start.
Om 20.15 uur is de Halloween Afterparty met
de prijsuitreiking. Nieuw dit jaar is het House
of Horror dat je tijdens de Afterparty op eigen

risico de kunt bezoeken.Tot 21.30 uur kunnen
we nagriezelen.
Prijzen
Met de hulp van bewoners is Halloween Brandevoort een groot evenement geworden. Wij
belonen jullie ijver graag en daarom worden
er leuke prijzen vergeven. Er zijn prijzen voor
de mooist versierde straat, het mooist versierde huis, de leukste zelfgemaakte lampion,
de origineelste verkleding voor meisjes, jongens en groepen. De prijsuitreiking vindt aansluitend aan de tocht plaats.
Parkeren
Halloween Brandevoort is een drukbezocht
evenement. De parkeergelegenheid bij en in
de omgeving van de Brandevoortse Hoeve is
beperkt. Om logistieke problemen te voorkomen doen wij een oproep om zoveel mogelijk
te voet, met de fiets, step, driewieler, maar in
ieder geval NIET met de auto te komen.
Vrijwilligers
Wij kunnen nog vrijwilligers gebruiken die
mee willen werken om dit geweldige evenement in goede banen te leiden - nu en in de
toekomst. Lijkt het je leuk om de handjes uit
de mouwen te steken of bijvoorbeeld een
leuke act op te voeren, dan zien wij je reactie
graag tegemoet via halloween@brandevoort.
org.

de lampionoptocht en ontvangen dan iets lekkers, limonade en een leuke verrassing. Bij inschrijving krijg je een polsbandje dat gedragen
moet worden tijdens de lampionoptocht.
Deelnemen aan de Halloween Kids Knutsel Party met workshop pompoen uithollen
of lampion maken kan voor e5,- per kind, te
voldoen bij inschrijving. Kinderen krijgen ook
een lekkernij en limonade. Deelname is alleen
mogelijk onder begeleiding van een ouder. Het
aantal plaatsen voor de Kids Knutsel Party is
beperkt, dus wees er snel bij!
Inschrijven kan op 5 oktober van 08.15 tot
08.45 uur op de verschillende scholen in
Brandevoort: De Vendelier in de Schutsboom
en Stepekolk, OBS Brandevoort aan De
Plaetse en Laan door de Veste (ook montessorischool). Inschrijven is ook mogelijk van
5 oktober tot en met 23 oktober op de Brandevoortse Hoeve. Kijk voor meer informatie
op onze site www.halloween.brandevoort.org.
Tot griezels, organisatie Halloween Brandevoort
Met dank aan: B4Print, Bakkerij ’t Bakkertje, Beauty Salon
SuuZ, Brandevoorter Courant, Brandevoort in Actie, Brandevoort.
nu, Brandevoortse Hoeve, Cafetaria & IJssalon Brandevoort, Comee Communicatie & Events, Cupcakes, De Brug Active, Ellen
Deelen BloemCrea, Houtse Bazar, Intertoys Mierlo, Kapsalon
de Veste, Kim Beniers nagel-&piercingsalon, La Pagonda Tuinen,
Maus & Co, Plus Supermarkt, Threvon, Van Rijssingen Diepvries,

Deelname en inschrijving
Kinderen kunnen voor e2,- deelnemen aan

Winkeliersvereniging Brandevoort, Wout van Vlerken Electro
World. n
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fotografen fotoclub brandevoort
brengen emoties in beeld
henk roosenboom
foto: jan prins
Elk kwartaal krijgen de leden van Fotoclub
Brandevoort een opdracht. Hen wordt dan
gevraagd een foto over een specifiek onderwerp te maken en te presenteren tijdens
een clubavond. De foto die door de leden
het mooist gevonden wordt, mag in de Brandevoorter Courant komen, voor elke fotograaf
een bijzondere eer! De bedoeling is zo in een
sportieve sfeer het technisch kunnen en vooral de creativiteit van de leden te stimuleren.
Zo werd in april 2011 als opdracht verstrekt:
kies een emotie en breng deze tot uitdrukking
in een foto. De leden kregen daarbij als toe-

lichting dat er zes basisemoties zijn: verdriet,
angst, woede vreugde, afschuw en verbazing.
Deze basisemoties zijn universeel en aangeboren. Mensen over heel de wereld lachen als ze
vreugde ervaren en niemand heeft ze dat hoeven leren. Daarnaast zijn er emoties die deels
aangeleerd zijn en per cultuur kunnen verschillen. Denk bijvoorbeeld aan bewondering,
afgunst, hoop, verwijt, liefde, trots, spijt, haat,
schuldgevoel, of minachting. Een foto kan een
bepaalde emotie oproepen, zoals vertedering
over de foto van je kleinkind of schaamte over
de foto’s van dat feestje vorige week.

Met een foto kun je ook emotie uitdrukken.
Letterlijk, als je bijvoorbeeld angst of verbazing
in een eenvoudig portret weet te leggen. De
kijker zal de emotie herkennen. Voor andere
emoties zijn meer middelen nodig om ze tot
uitdrukking te brengen. Hoe breng je verwijt
in beeld? En hoe doe je dat met schaamte?
Op de clubavond van 22 juni werden de resultaten besproken en de winnende foto aangewezen. Het bleek bijgaande zwart-wit foto
te zijn geworden, gemaakt door Jan Prins. De
titel van de foto is Lief, en dat zegt genoeg... n
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hazenwinkel

historische schatkamer van brandevoort
giel pollemans, cora brouwer
foto’s: giel pollemans
Voordat de bouwers in Hazenwinkel aan de
slag kunnen, is er archeologisch onderzoek
verricht. Eerder waren hiervoor al proefsleuven gegraven en naar aanleiding van de
resultaten daarvan werd deze plek uitgekozen. Op zaterdag 17 september konden belangstellenden de resultaten bekijken en kon
zelfs het opgravingsterrein betreden worden.
De onderzoekers gaven tekst en uitleg bij de
vondsten.
Het blijkt dat in de tijd voor het begin van
onze jaartelling, in de ijzertijd, dit deel van de
wijk tamelijk druk was bevolkt. Net als in een
ander deel van Brandevoort stonden er op
een klein stukje grond tamelijk veel woningen
en bijgebouwen. Er zijn twaalf hoofdgebouwen
en diverse bijgebouwen als schuren, en waterputten aangetroffen die in een tamelijke beschutte compositie bij elkaar waren geplaatst.
Van deze bouwsels zijn in de gele zandlaag de
paalgaten van de huizen goed herkenbaar. Dit
waren structuren die dienst deden als woonhuis en werkplaats. In de grotere kon vee
worden gehouden. In een totaaloverzicht op
de tekening hiernaast is een indruk van deze
kleine gemeenschap te vinden.
En in Hazenwinkel hebben de Romeinen aan
de rand van de bebouwing een kaarsrechte
weg aangelegd voor een goede doorstroming.
Van die weg zijn de greppels aangetroffen
waaruit de ondergrond voor de weg werd
geschept.
Als we deze projectie mogen geloven, dan
zou je denken dat de Romeinen sneller door
hun wijk konden doorstromen dan wij tegenwoordig over de Brandevoortse Dreef. Maar
dat even terzijde, want hieraan ligt geen wetenschappelijk onderzoek ten grondslag.
In een vitrine was een overzicht uitgestald van
de vondsten die de archeologen en vrijwilligers de laatste tijd hebben opgegraven. Delen
van glazen armbanden, potscherven en vuurstenen schrapers en wat typische grondsoorten van 2000 jaar geleden konden bewonderd
worden. Die armbanden waren trouwens
opvallend klein, zodat het gebruik ervan niet
helemaal duidelijk is. Een volwassene zou ze
nooit om de pols hebben kunnen dragen.
Naar de gebruiken van vroegere Brandevoorters en typisch Brandevoorter manieren van
leven moet nog verder onderzoek gebeuren.
Wellicht kunnen we u over een poosje een
exposé geven hoe dat geweest is. Intussen weten de toekomstige bewoners dat ze op historische grond zullen wonen. En welke vinexwijkbewoner kan dat zeggen? n
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winkelkroniek brandevoort (deel 7)
wim dobma
foto: vincent knoops
Hopelijk zijn alle lezers van de BC weer veilig
teruggekeerd in Brandevoort, na hun meer of
minder avontuurlijke vakantie-escapades. De
scholen zijn weer begonnen en de ouders van
de schoolkinderen hebben dus maar thuis te
zijn om hun kroost te brengen en te halen.
Gepensioneerden, toch een behoorlijk deel
van de Brandevoorter bevolking, kunnen het
zich veroorloven om buiten de gangbare vakantieperioden om, op reis te gaan voor zover ze niet op hun kleinkinderen hoeven te
passen.
De bouwvakkers zijn ook weer begonnen om
Brandevoort verder af te bouwen, zodat het
winkelbestand uitgebreid kan worden. Björn
Voogt van makelaarskantoor VP&A wist te
melden dat de onderhandelingen met een kledingzaak zich in een vergevorderd stadium bevinden en dat er in Blok 6, waar de Jumbo supermarkt komt, ook een reisbureau komt, een
onderdeel van Thomas Cook. Blok 6 nadert
zijn voltooiing, men is tot de bovenste etage
gevorderd en voor de winter invalt, moet dit
blok overkapt zijn.
De komst van een speelgoedzaak, die opereert onder de naam Top 1 Toys, is bijna definitief. De gegadigde voor een dierenspeciaalzaak is afgehaakt; er wordt naar een nieuwe
kandidaat gezocht.
In april 2012 wordt het pand van Jumbo
bouwkundig opgeleverd, daarna kan men met

de inrichting starten en in mei-juni wordt de
opening verwacht. Er wordt nog onderhandeld met een groentezaak en als er alsnog aan
bepaalde voorwaarden wordt voldaan, komt
er ook een slager.
Verder laat de heer Voogt weten dat er diverse nieuwe gegadigden belangstelling hebben
voor het huren van een winkel. Bovendien zijn
er op hoog niveau besprekingen om de gemeentelijke eisen, waaraan winkeliers moeten
voldoen in Brandevoort - bijvoorbeeld voor
het maken van reclame buiten het winkelpand
- misschien wat te kunnen versoepelen, Dit
alles om in de naaste toekomst tot een mooi
en vooral gezellig winkelcentrum te kunnen
komen.
Woensdag 24 augustus heeft bakkerij ’t Bakkertje zijn deuren geopend. Bedrijfsleider is
Theo Dirks. Theo heeft nog drie broers, allen
werkzaam bij familiebedrijf ’t Bakketje, en de
taken zijn verdeeld over de broers. Die drie
broers werken allemaal ’s nachts, want ’s ochtends moeten de winkels bevoorraad worden
met brood en banket.
Maandag 30 augustus, de eerste ‘gewone’ dag
na de hectische opening, was de drukte boven
verwachting. Een onderwerp waar in de BC
van juni ook al aandacht is besteed, is de wijze
waarop de winkels zich mogen profileren. Er
is een ‘schoonheidscommissie’ die bepaalt wat
wel en niet mag. Een reclamebord van vijftig bij

vijftig centimeter is nog wel toegestaan, maar
andere uithangborden of vlaggen bijvoorbeeld
zijn uit den boze. Een lid van genoemde commissie - niet eens woonachtig in Brandevoort
- was onlangs bij het Kruidvat binnengelopen
om een volgens hem ontoelaatbare vorm
van reclame te laten verwijderen. De secretaresse van de winkeliersvereniging, Jet Uijen,
pleitte in de BC van juni al voor meer vrijheid
omtrent de profilering van de winkels in De
Veste. Een echtpaar, fietsend langs de gracht,
ter weerszijden waarvan de winkels zich bevinden, vroeg zich af waar het winkelcentrum
van Brandevoort was, terwijl het zich er middenin bevond!
Mensen die zelden of nooit in De Veste komen, moeten toch De Veste visueel kunnen
onderscheiden van de andere woonwijken in
Brandevoort. De schoonheidscommissie wil
uiteraard geen kermistoestanden, maar aangezien de winkeliers vrij hoge huren moeten
betalen, moeten ze omzet maken en dus in
staat worden gesteld om potentiële klanten
aan te trekken. Aangezien de gemeente er belang bij heeft om Brandevoort af te bouwen
zoals gepland is, zal de gemeente toch mee
moeten werken aan het aantrekken van zoveel mogelijk toekomstige bewoners en een
goed geoutilleerde middenstand is daarbij een
onmisbare schakel. n
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column
In Helmond zijn we ernstig into automotive.
Daar worden we keer op keer mee om de
oren geslagen. En in september hadden we
ook nog een Europese Mobiliteitsweek te
vieren. Nou, we hebben ons uitbundige mobiliteitsfeest bijna achter de rug. Onze enige
uitvalsbasis naar Eindhoven, de Brandevoortse
Dreef, werd afgesloten. En waarom? Omdat er
met typisch Helmondse voortvarendheid van
alles tegelijk moest worden aangepakt.
De gemeente had het op de website over milde verkeershinder.Tja, dat blijft natuurlijk altijd
een kwestie van smaak. Dus dan maar weer
eens de toeristische route over Mierlo nemen naar de grote stad, die gelukkig een stuk
sneller is sinds we over de bypass beschikken.
Alhoewel, de buurgemeenten hebben ook tal
van gele omleidingsrouteborden geplaatst. Of
we konden genieten van ons boerenachterland door voor de richting Nuenen te kiezen.
Ik hou echt van de natuur en deze B-wegen,
maar de bomen komen soms wel erg dichtbij
met al die passerende bolides. En oké, voor
de milieubewustere bewoners onder ons, op
mijn bakfiets het centrum in door de Krollaan kon ook nog (net). Niet over het fietspad
langs het spoor, want dat werd geasfalteerd.
Jammer alleen dat de automobilisten zich
ook als lemmingen door deze straat stortten.
Stond ik daar met mijn tweewieler in de file.
En dan gaan ze ook nog de voegovergangen
in de spoorbak dichtsmeren. Dat zijn de overblijfselen van die rare ribbels. Een buitengewoon acuut probleem, want ze liggen er pas
vijf jaar of daaromtrent. En dat doe je dan natuurlijk evenmin in de zomer, want dan is de
overlast een stuk minder.
Was het nou echt niet mogelijk geweest de
Brandevoortse Dreef open te laten totdat de
Neervoortse Dreef af was en aangesloten op
de Helmondweg? Of is dat weer te praktisch
gedacht? Want waarom makkelijk doen als het
ook moeilijk kan, nietwaar? Ben benieuwd wat
het vallen van het blad nog meer gaat brengen! n
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zevende golfdag brandevoort
wederom een succesvol evenement
twann van schijndel
foto: frank malipaard

Voor de zevende opeenvolgende keer is op
Golfclub de Gulbergen de Golfdag Brandevoort georganiseerd. En met succes!
Maar liefst zestig deelnemers verdeeld over
dertig teams (vijftien flights) deden mee aan
het evenement en streden per team om de
felbegeerde wisseltrofee van Golfdag Brandevoort. De dag begon traditioneel met koffie
en cake in het clubhuis. Na de introductie en
de jaarlijks terugkerende groepsfoto, kon de
wedstrijd beginnen middels een Gun Shot om
13.00 uur exact.
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De weersverwachtingen waren aanvankelijk
somber, maar na een zonnige en ietwat winderige dag met een enkele regenbui, kwamen
de eerste flights om 18.00 uur binnen om te
genieten van een welverdiende borrel. Na het
tellen van de punten werden tegen 19.30 uur
de prijzen uitgereikt; toch altijd een spannend
moment. Het bepalen van de winnaar was dit
jaar geen gemakkelijke klus. Maar liefst twee
teams hadden als team de beste score, te weten 42. Aan de hand van de stroke index op beide negen holes werd een toewijzing gemaakt.
Uiteindelijk werd het team Hockey Dames
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(Edwin de Brauer en Albert Heuver) win naar
van de eerste prijs, de wisseltrofee die zij volgend jaar moeten verdedigen. De welverdiende tweede prijs ging naar Frits van der Linden
en Koen Janssen. Zij namen deel onder de
teamnaam Netjes. Beide heren speelden voor
de eerste keer mee met de Golfdag Brandevoort. Joke Bekx en Harold van Gaal, team
Gekozen Duo, gingen met de derde prijs naar
huis. Al met al een spannende strijd; de teams
deden nauwelijks voor elkaar onder.
Zoals ook voorafgaande jaren, waren er tevens prijzen voor de Longest Drive heren en
dames. Deze zijn gewonnen door respectievelijk Dick van Beusekom en Marlou Joosten.
Beiden sloegen op hole 9 indrukwekkende
afstanden.
De Neary wordt traditioneel uitgereikt aan de
heer of dame die vanaf de afslag (hole 5) het
dichts bij de hole, maar op de green, de bal
kan neerleggen. De prijs voor de Neary heren
werd gewonnen door Ivo Tonk. Zijn slag was
maar drie meter verwijderd van de hole. Helaas is ook dit jaar de Neary voor de dames
niet geslagen en dus ook niet uitgereikt. Wederom blijft deze prijs in de kast liggen voor
2012.
Dit jaar mocht Golfdag Brandevoort zich verheugen op veel nieuwkomers, zowel heren
als dames. In totaal waren er tien nieuwkomers, geweldig! De beste nieuwkomer werd
beloond met een fraaie prijs: de rookie prijs.
Voor de heren was de beste nieuwkomer Albert Heuver, voor de dames Wendie de Preter.
De poedelprijs, voor het team dat het minste
geluk in slaggemiddelde had, werd team De
Buurmannen, Marco de Hondt en Roland Koster. Zij hebben deze gulle prijs met alle egards
in ontvangst genomen. Volgend jaar weer een
nieuwe kans!
Na de prijsuitreiking, waar alle winnaars door
de fotograaf op de gevoelige plaat zijn vastgelegd, werd in golfrestaurant De Hooghe
Bergh genoten van een goed verzorgd barbecuebuffet. De ervaringen werden uitgewisseld; alle hoogte- en dieptepunten. Al met al
eindigde deze zevende Golfdag Brandevoort
rond 21.00 uur en iedereen verliet moe, maar
voldaan het clubhuis.
Ook dit jaar kunnen we terugkijken op een
zeer geslaagde dag. Uiteraard is dit te danken aan alle enthousiaste deelnemers en dito
sponsoren. Dus op naar de achtste editie van
Golfdag Brandevoort in 2012. In principe staat
deze gepland op 16 september, dus noteer
deze datum alvast in je agenda.

Het is zeker ook de moeite waard om de website www.golfdagbrandevoort.nl te bezoeken.
De foto’s die gemaakt zijn tijdens deze golfdag
door Frank Malipaard kunnen aldaar binnenkort worden bekeken. Via de website blijf je
op de hoogte van de golfdag 2012. Aarzel niet
om in te schrijven. Er vindt een handicapverrekening plaats zodat ervaren golfers en beginnelingen met GVB evenveel kans hebben.
Hiernaast loopt de organisatie met het idee

rond, om in 2012 gelijktijdig met de Golfdag
Brandevoort een golfclinic te organiseren voor
Brandevoorders zonder GVB (Golf Vaardigheids Bewijs), met een echte wedstrijd van
negen holes op de OldCourse van Golfclub
De Gulbergen. En aansluitend dan eveneens
de borrel en barbecue in het clubhuis met
alle andere deelnemers van de Golfdag Brandevoort. De organisatie wil hierbij alle sponsoren bedanken die hebben bijgedragen aan

deze fantastische dag. Onze dank gaat uit naar:
Rabobank Helmond, RSW Accountants, Driessen HRM_
Payroll, Pullman Cocagne, Van Liempd Verzekeringen &
Hypotheken, Avero Achmea, Joosten Architecten, ITW/
Cader, Woonveste, DecoArt Snoeks, Avero Achmea, Buro
Paperclip, Plus Hans Van Aerle, Golfrestaurant De Hooghe Bergh, Threvon Internetservices, Spons, Startpagina
Brandevoort, Viewpoint, De Brauwer taxatie en advies,
Golfschool Jules Franse, FM fotografie, Aspara Massage
en Brandevoorter Courant. n

demi swinkels

naar interland kunstrolschaatsen
emmy pero
Kunstrolschaatsen is een sport waar pit in zit!
Daar weten twaalf jonge inwoners uit Brandevoort alles van. Wekelijks komen zij één of
meerdere keren per week naar sporthal De
Weijer in Mierlo om bij rolschaatsvereniging
Olympia te rolschaatsen. Rolschaatsen lijkt
op kunstschaatsen, maar dan met wieltjes
onder de schaatsen. Kunstrolschaatsen is een
veelzijdige sport, er zijn verschillende disciplines: technisch rijden, figuurrijden, dansen en
showrijden (kerstshow). Als er met rolschaatsen begonnen wordt, is er vooral aandacht
voor het technische gedeelte oftewel de basis: voor- en achteruit schaatsen, het bekende
pootje-over en de eerste kleine sprongetjes
komen al aan bod. Na verloop van tijd, als
de basistechniek beheerst wordt, worden de
sprongen moeilijker. Een rittberger, een spot,
een axel worden dan getraind, een uitdaging
voor de rolschaatsende leden! Deze sprongen
zijn hetzelfde als bij het ijsschaatsen.
Interland
Enkele leden uit Brandevoort rijden wedstrijden, zowel op nationaal als internationaal niveau. Demi Swinkels heeft het afgelopen jaar
vele prijzen in de wacht weten te slepen. In
juli werd Demi zelfs tweemaal gekroond tot
Nederlands kampioen (figuren en combinatie). Door haar goede prestaties is Demi,
samen met clubgenootje Melissa Verdonk,
geselecteerd voor de interland, die op 20 tot
en met 22 oktober wordt gehouden in Weil,
Duitsland. Demi laat haar kür op muziek zien
aan een internationale jury. Een kür bestaat
uit verschillende onderdelen, zoals diverse
sprongen (enkele of dubbele), pirouettes en
een passenserie. In Nederland heeft Demi bewezen dat zij aan de top staat, nu zal zij internationaal laten zien wat zij waard is!
Heb je interesse in de rolschaatssport, neem
dan telefonisch contact op met 06 435 790
96. Op woensdagmiddag vanaf 16.30 uur begint de les voor de nieuwe leden. Je bent van
harte welkom. Meer informatie over kunstrolschaatsen vind je op www.rvolympia.nl. n
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s.c.o.u.t.s.
erik wishaupt
Voor wie niet op de open dag geweest is, voor
wie nog niet is binnengelopen in onze nieuwe
blokhut en voor wie af wil van zijn vooroordelen over ‘de padvinderij’: hier volgt het antwoord! Een antwoord dat bestaat uit vijf elementen (S.C.O.U.T.S.): Samen, Code, Outdoor,
Uitdaging, Team en Spel. Iedere scoutinggroep
heeft zijn eigen karakter en geeft invulling aan
scouting op zijn eigen manier. Hoe gaat dat in
zijn werk bij Scouting Brandevoort?
Samen - Dat staat voor de verbondenheid
met elkaar en met de omgeving, de maatschappij. Scouting Brandevoort is een groep
mensen die verbondenheid met elkaar vindt
in een plezierige vrijetijdsbesteding, maar ook
verbondenheid zoekt in de wijk. Dat blijkt
uit bijdragen aan activiteiten zoals: de Brandevoorterdag, Dickensnight, Kennedymars,

schoonmaakacties, Jantje Beton, om er maar
een aantal te noemen.
Code - In een moderne scoutinggroep als die
van Brandevoort geven de leden en vrijwilligers vooral ook zèlf invulling aan organisatie
en het geboden spel. In de loop van de geschiedenis zijn kernwaarden van scouting overeind
gebleven, maar het karakter wordt bepaald
door mensen uit de wijk. Zo staat scouting
ook in Brandevoort midden in de wijk.
Outdoor - Avontuur in de natuur, Scouting
Brandevoort wil zich nadrukkelijk ook bezighouden met leren en spelen in de natuur.
Niet alleen wordt het buitenterrein om de
blokhut gebruikt, ook de natuur in de wijk,
natuurgebieden in de regio, en in de buurt van
een kampterrein zijn favoriete plekken. Dat is

ook reden om samenwerking te zoeken met
natuur- en milieu-organisaties om de buitenruimte rond de blokhut in te richten, te onderhouden en voor educatie van de jeugd van
Brandevoort beschikbaar te maken.
Uitdaging - Dit element staat voor de persoonlijke ontwikkeling. Van de jongste tot de
oudste scout, ze worden begeleid bij de ervaringen die ze opdoen, de stappen die ze maken in hun eigen ontwikkeling. Zo heeft onze
oudste jeugdspeltak, de Explorers, deze zomer een trekkend kamp in de Eifel beleefd. Ze
zorgden daarbij vaak zelf voor onderdak. Leden van de jongste speltak, de Bevers, hadden
hun eerste logeerpartijtje in de blokhut. Voor
veel van hen was dat al spannend genoeg!
Team - Wat we aanpakken, wat we beleven; het
liefste doen we dat in teamverband. Waar het
in ‘t dagelijkse leven lastig is een plek te veroveren, of voor een ander verleidelijk is vooral zijn eigen weg te gaan, daar bouwt scouting
aan teams. Bij het ontwikkelen van activiteiten
houdt de leiding van Scouting Brandevoort rekening met dit aspect. Ieder jaar na het kamp
is het ook mooi te ervaren hoe een speltak
terugkomt als een hechtere groep. Ieders bijdrage wordt gerespecteerd en ieder zet zich
ook graag in voor het team.
Spel - Het scoutingspel en creativiteit helpen
ons het beste uit onze scouts te halen. De invulling van het spel is vooral afhankelijk van
wat de leiding meebrengt en dat is bij Scouting Brandevoort heel wat. Het leidingteam
is divers van leeftijd, van achtergrond en van
herkomst, net als de samenstelling van de wijk.
Het team vult elkaar aan en staat open voor
nieuwe ideeën en biedt daarmee genoeg mogelijkheden voor jonge mensen om zich te
ontwikkelen. n

stichting
gezondheidscentrum
brandevoort
Stichting
Gezondheidscentrum
Brandevoort (SGCB) zoekt een lid
voor de Cliëntenraad (m/v)
De Cliëntenraad praat mee over de gang van
zaken binnen de organisatie en behartigt de
belangen van cliënten. De Cliëntenraad bestaat uit mensen met een brede belangstelling,
die elkaar aanvullen. Wij zoeken een enthousiaste kandidaat met interesse in de gezond-

heidszorg en met affiniteit met de zorg binnen
het Gezondheidscentrum Brandevoort. Een
medische achtergrond is niet noodzakelijk.
Wij bieden u de mogelijkheid om samen met
de andere leden van de Cliëntenraad invloed
uit te oefenen op ontwikkelingen binnen het
Gezondheidscentrum in een positieve en betrokken sfeer.
Met vragen kunt u terecht bij Merijn Mulders, voorzitter Cliëntenraad telefoon:

06 421 379 64 of Maartje Baur, telefoon: 06
475 700 25, lid Cliëntenraad. U kunt uiteraard ook een brief met motivatie mailen naar:
clientenraad@sgcb.nl.Via dit e-mailadres kunt
u ook een informatiepakket opvragen. Gezien
de huidige samenstelling van de Cliëntenraad
hebben wij een lichte voorkeur voor een
mannelijke kandidaat. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk veertien dagen na plaatsing
van deze oproep. n
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kindervakantieweek
yvon cremers
werkgroep kvw brandevoort
Het Record van Brandevoort!
Bij het bedenken van het thema voor de derde Kindervakantieweek hadden we niet kunnen vermoeden zoveel records te verbreken:
800 deelnemers, 660 vrijwilligers, 800 kilo
friet, 1.600 liter limonade, 52 kilo saté, 30 kilo
edelstenen gevonden, 45.000 strijkkralen, 63
hutten in het bos gebouwd, 1.000 bamboestokken voor de grootste piramide, 16 bussen
met kids en vrijwilligers op weg naar Irrland
en duizenden Legostenen. Dit is slechts een
greep uit alle records. Want de hele week was
een aaneenschakeling van de leukste spelletjes, de coolste danspasjes, de meest blije
gezichten maar ook met het slechtste weer
(donderdag) ooit! Met behulp van de medewerkers van ‘t BrandPunt, onze mannen van
het materiaalteam en veel vrijwilligers, hebben
we dit weten om te buigen en hebben we in
een recordtempo het Midzomeravondfeest
naar binnen verplaatst! Maar het spectaculairste record was natuurlijk het koekhappen op
vrijdagmiddag!

dag deden er 1.052 kinderen en vrijwilligers
mee aan de Kindervakantieweek, nog minder
dan het ‘oude’ record dat al jaren op 1.126
happers stond. Maar wat gebeurde er? De
Plaetse stroomde voller en voller, 900 mensen zijn ons komen helpen om het record te
verbreken! Met 1.952 koekhappers hebben
we een heus record! Om het record te vieren werd de door de kinderen ingestudeerde
dans op het Kindervakantieweeklied massaal
uitgevoerd. Een record aan kippenvel en blije
gezichten. Toepasselijker hadden we de week
niet af kunnen sluiten! Om het record te claimen hebben we alle papieren en bewijzen opgestuurd naar Guinness World Records. We
wachten nog op de officiële bevestiging.
Tenslotte onze dank aan het record aantal
vrijwilligers die hebben geholpen om de week
tot een succes te maken én veel dank aan
onze sponsors zonder wie we geen enkel record hadden kunnen vestigen:
Rabobank Helmond, Cafetaria Brandevoort, Spring Kinderopvang, Brandevoort Totaal, Bruynzeel-Sakura, De Brandevoortse

Onvoorstelbaar, wat een opkomst. Wij als organisatie waren inmiddels aardig nerveus geworden of we het zouden gaan redden. Een
aantal jaar had er niemand een poging gedaan
om het record koekhappen te verbreken,
maar inmiddels bleek het zo hot te zijn dat
nieuwe pogingen elkaar snel opvolgden en
dat het oude record de voorgaande maanden een aantal keer was gesneuveld. Op vrij-

Hoeve, Fiat Autobedrijf Van Deursen, C1000 Brouns MierloHout, Keurslager Chris en Hanneke Vogels, Rooijakkers Party &
Events, kleine-wensen.nl, Bakkerij ’t Bakkertje, Administratiekantoor Van Broers & Co., Albert Heijn Brandevoort, ASWA Keukens,
Auto Alting, Autotaalglas Helmond, Bambello, Bekx Assuran-

& Inspiration, Garagebedrijf G. van den Akker, I Fratelli, Jumper
de Diersuper, Kalliste Wocom, Kleurzand, Klusmeester, Koninklijke Peijnenburg, La Pagonda Tuinen, Land van Oz, LuQi, Mars,
Matchfirst BV, Maus en Co, Meeùs Helmond, Mosman Autoschade, Multiprint, Panhuizen Graveerindustrie, Pannenkoekenhuis De Clown, RJ Bouw, Samsam kinderschoenen Enzo, Saris &
Van Den Biezenbos Advocaten, Schaart Financieel Advies, Sound
& Light Technoly, Speeltuin Helmond West, Sportcentrum Hennes, Sported, Startpagina Brandevoort, Tandartspraktijk Brandevoort, TTP Concepts, UwDJ.nl, Van de Graft Accountants, Van
Rijsingen Diepvries Helmond, Van der Wegen Intern Transport,
Villa Vrolijk, Wijnhuis Helmond, Zapato Schoenen, Zwemschool
Drie Essen, De Nieuwe Ark.

Onze speciale dank gaat uit naar: Stichting
Brandevoort in Actie, ’t BrandPunt, OBS Brandevoort, De Vendelier, Mondomijn, Scouting Brandevoort, IVN Helmond, Brandweer Helmond post
Brandevoort, Dierenrijk, SSBB en SV Brandevoort,
Doeland Van Gogh Mierlo, zanger Dave Joosten,
Cara’s own, Raaymakers houthandel bv, Steengoed
Benelux bv, Kinderspeelland, Vrijwilligers Centrale
Helmond, Partyservice Luc Verbakel, Meulendijks
Drankenhandel, de dames van de keukenbrigade,
de mannen van het geluid, de koekhapjury en
onze fotograaf Jan Dijstelbloem voor alle prachtige foto’s die ook te bewonderen zijn op onze site
www.kvwbrandevoort.nl.

tiën, Bloem Autisme begeleiding, Bloemmarie, Boutique4MORE,
Bouwbedrijf P. De Rooij & Zn., Brandevoorter Courant, Buro
Ben van Lieshout, Busmaatschappij Twintours Van Berlo & Ver-

Tot volgend jaar! KVW Brandevoort te leuk
om te missen! n

berne, De Brug Active, Electroworld, Wout van Vlerken, Flowers
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circusshow de vendelier
marc dekkers
foto: jan dijsselbloem
Basisschool De Vendelier bestond afgelopen
schooljaar tien jaar en dat mag groots gevierd
worden. Donderdag 30 juni organiseerden zij
De grote Vendelier Circusshow in ‘t BrandPunt.
‘s Ochtends gingen veel kinderen verkleed
naar school. Een beetje spannend vinden ze
het wel… de boterhammetjes van het ontbijt
zijn niet allemaal opgegeten. Sommige kinderen kletsen hun ouders de oren van het hoofd
en andere kinderen zijn opvallend stil. Vanaf
de meivakantie hebben zij er hard voor getraind. Thuis, in de klas en op het schoolplein.
En 30 juni was het dan zover: De grote Vendelier Circusshow.
De sporthal van ‘t BrandPunt is omgetoverd
tot een schitterend circus. Met een piste,
showverlichting, muziek en lange rode velours
coulissen, zelfs drie enorm grote tribunes
staan klaar voor het publiek. Er staan twee
voorstellingen op het programma. ‘s Ochtends verzorgen de kinderen van de Schutsboom een voorstelling en ‘s middags de klassen van de Stepekolk.
Al vroeg staan ouders, opa’s en oma’s in lange
rijen voor de deur. Ze worden verwelkomd
door een acrobaat op stelten die misschien
wel drie meter hoog is. De circusdirecteur
staat aan de deur en controleert de kaartjes.
De tribunes stromen snel vol. Meer dan 450
ouders en grootouders en 375 kinderen zijn
aanwezig bij de eerste voorstelling. Directeur
Boudewijn verwelkomt iedereen en geeft de
microfoon snel over aan Tom. Tom is vandaag
de ‘echte’ directeur. Enige maanden geleden
heeft hij tijdens De Vendeliers Veiling geboden
om een dag directeur van de school te mogen zijn. Tom heeft speciaal deze dag hiervoor
uitgekozen.
De klassen staan te popelen om te beginnen
met hun optreden. Eén voor één worden ze
omgeroepen om zich klaar te maken achter
de coulissen. Als eerste start de grote paardenshow. Vijfentwintig paarden draven door
de circuspiste en de stalmeester houdt ze
keurig in toom. Daarna volgt de Oosterse
show met buikdansers, slangenbezweerders
met slangen van wel vijfentwintig kilo, fakirs
die over gebroken glas en over 800 graden
Celsius hete kolen lopen.Vervolgens staat het
publiek versteld over de kunsten van balanceurs. Zij balanceren op een grote bal en op
eenwielers, zij dansen op een koord en balanceren met borden. Het is daarna de beurt
aan de limbodansers, de jongleurs, de Friese
hengsten en de mimespelers.Vervolgens komt
de Chinese show nummer 97 en de Egyptische menselijke piramide. De clowns maken
daarna het publiek aan het lachen met hun
rare kunstjes.
Het publiek wordt opgeschrikt door luid gebrul. Het zijn de wilde dieren. Olifanten, leeu-

wen, tijgers en apen lopen de piste in. Heel gevaarlijk, want ze zitten niet in kooien. Gelukkig
houdt de leeuwentemmer ze rustig. Grommend en blazend vertonen ze allerlei kunstjes.
Acrobaten laten spectaculaire flikflaks en een
zijwaartse koprol zien. De goochelaars doen
trucs met touwen en gooien met onzichtbare
ballen. Zeer bekende balletdansers uit Rusland presenteren Het Zwanenmeer en draaien
sierlijk met hun hoepels. Het publiek vindt het
geweldig. Wat een mooie show! Alle kinderen
van de Schutsboom krijgen een groot applaus.
Aan het begin van de middag staat de tweede
voorstelling op het programma. Het is nu de
beurt aan alle kinderen van de Stepekolk.
Ook voor hen stromen honderden ouders,
opa’s en oma’s het circus binnen. Wederom

heet Tom ‘de circusdirecteur’ iedereen van
harte welkom. De show gaat beginnen. De
acts worden professioneel uitgevoerd. Je kan
zien dat de kinderen veel hebben geoefend
en dat ze er plezier in hebben. Wellicht gaat
één van de kinderen later wel het echte circus
in, je weet maar nooit. Ook de kinderen van
de Stepekolk krijgen een luid en welverdiend
applaus!
De Vendelier kan trots zijn op zijn tienjarig
bestaan en kan nog trotser zijn op alle kinderen en leerkrachten die samen met de
Circusschool een fantastische show hebben
voorbereid, georganiseerd en gepresenteerd.
De Vendelier proficiat, op naar het volgende
jubileum! n
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chill-house is weer gestart
De eerste chillavonden zijn al weer achter
de rug en de eerste activiteit is ook al geweest: de cocktailparty voor het voortgezet
onderwijs. We hopen dat jullie dit jaar weer
gezellig langskomen op de vrijdagavonden in
’t BrandPunt! Nog even een reminder voor
de leerlingen van de groepen 8: denk je eraan
om je aan te melden via onze website, zodat
wij zo snel mogelijk een pasje voor je kunnen maken?
Hou onze website www.chill-house.nl goed
in de gaten. Daarop kun je zien wanneer er
iets voor groep 8 te doen is en wanneer voor
het voortgezet onderwijs.Verder vind je daar
foto’s, alle activiteiten en nieuws, ook als er
onverhoopt een avond niet door kan gaan,
zetten we dat meteen op de website, zodat
jullie niet voor niets komen. Heb je zelf nog
leuke ideeën voor een activiteit, laat het ons
weten, we proberen die altijd in te plannen.
Chill House is op zoek naar nieuwe vrijwilligers
Om de vrijdagavonden te kunnen begeleiden,
hebben we vrijwilligers nodig. Dus heb je af
en toe een vrijdagavond niets te doen, overweeg dan eens om een avond bij ons mee

te draaien. Je hoeft er echt niet wekelijks
te staan, sommige vrijwilligers draaien zo’n
beetje om de week, anderen één keer per
zes weken. Je kunt zelf aangeven wanneer

je wel of niet kunt en in de planning wordt
daar goed rekening mee gehouden. Wil je
meer informatie dan kun je ook even mailen:
chill-house@brandevoort.org. n

nieuws van het
carolus borromeus college
Het moment dat het Carolus Borromeus College samen met de ivo-mavo zich gaat vestigen in De Marke komt steeds dichterbij. We
willen u middels regelmatige berichtgeving in
de Brandevoorter Courant op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Zowel wat betreft
de nieuwbouw als ontwikkelingen binnen de
school.
Wethouder mevrouw Van Mierlo
voor de klas in de slimste regio
van de wereld!
De leerlingen hoorden van wethouder Van
Mierlo hoe speciaal deze titel is. De wethouder legde uit dat zij leren en wonen in de
slimste regio van de wereld. En benadrukte
dat zij in deze regio met een bètatechnische
carrière altijd aan het werk kunnen. In haar
speech gaf zij aan waarom deze regio de
slimste regio is geworden en welke slimme
bedrijven er allemaal zijn in de gemeente

Helmond. Daarna liet zij via internet een
challenge zien waar alle kinderen (op school
of individueel) aan mee kunnen doen: echte
problemen, van echte bedrijven uit de regio… Het is de bedoeling dat kinderen zelf
een oplossing insturen en (via Facebook,
Hyves et cetera) zoveel mogelijk stemmen
proberen te krijgen voor hun oplossing. De
challenge is te benaderen via brainport.nl,
doorklikken op een button, naar een apart
onderdeel van BrainTrigger. Er staan drie
challenges op (eenzaamheid verminderen
bij ouderen, van poep naar warmte en slim
snoeiafval verzamelen). De eerste slimme
ideeën kwamen al in het gesprek. Het invullen van de echte challenge moeten de
leerlingen zelf (thuis, of in de klas) doen.
De wethouder nam een ansichtkaart mee
waarop deze challenges voor leerlingen nog
eens worden uitgelegd.

Nieuwbouw
In de vakantie is door de architecten doorgewerkt om in september het voorlopige ontwerp te kunnen presenteren. Na goedkeuring
van dit ontwerp zal het definitieve ontwerp
worden gemaakt. Deze dient in december
aan de stuurgroep ter goedkeuring te worden
voorgelegd. In de Brandevoorter Courant van
oktober zullen we u hier meer over vertellen
en vooral laten zien. De komende maanden
wordt er op het bouwterrein een bord geplaatst met de aankondiging dat de school zich
hier gaat vestigen.
Heeft u ze ook zien hangen in Brandevoort?
Alle geslaagden ontvingen een vlag met daarop de naam van het Carolus Borromeus College met het woord geslaagd. Ook in uw wijk
wonen leerlingen die dit jaar hun diploma behaald hebben op onze school. Op deze plaats
feliciteren wij hen nogmaals en wensen hen
veel succes met hun vervolgopleiding. n
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gezondheidscentrum
verpleegkundig specialist in opleiding

victor kaiser

De komende twee jaar zal in de huisartsenpraktijk in Brandevoort een verpleegkundig
specialist worden opgeleid. Het is de bedoeling
dat deze na de opleiding deels zal gaan werken
op de Centrale Huisartsen Post. Verpleegkundig specialist is een vrij nieuwe functie in de
eerstelijns gezondheidszorg. Hij/zij zal uiteindelijk zelfstandig patiënten zien en behandelen.
De functie is bedoeld ter ontlasting van de
huisartsen en zal zich met name toeleggen op
de kleinere kwalen. Daartoe is een tweejarig
opleidingstraject via de Fontys Hogeschool opgezet en zullen wij in onze praktijk het praktijkdeel voor onze rekening nemen. In de praktijk
betekent dat met name in de eerste fase de
patiënt zowel door de verpleegkundig specialist gezien zal worden EN met de huisarts samen. De verpleegkundig specialist die bij ons
werkzaam is, zal zich in onderstaand stukje aan
de patiënten in Brandevoort voorstellen. We
hopen dat u als patiënt uw medewerking wil
verlenen aan deze nieuwe uitdaging.
Namens de huisartsen,Victor Kaiser, huisarts
Dag bewoners van Brandevoort
Ik ben Roeland Kelia, geboren op 13 juli 1977
te Nijmegen en vind het leuk, maar ook zinvol
mij voor te kunnen stellen.
Gedurende mijn kindertijd heb ik het meren-

deel van de jaren in Wijchen gewoond. Dit is
een dorp onder de rook van Nijmegen. Vanwege het werk van één van mijn ouders en
enthousiaste emigratieplannen heb ik enkele
jaren in het Midden-Oosten en Zuid-Amerika
gewoond. Op dit moment woon ik met mijn
vriendin Marloes in Meerlo, een klein pittoresk
dorpje bij Venray. Hier kan ik na een drukke dag
heerlijk met de hond ontspannen in de bossen.
Via de mavo en het middelbaar beroepsonderwijs ben ik in 1997 als student terechtgekomen op de hogeschool van Nijmegen, alwaar
ik de studie verpleegkunde heb afgerond. Ik
ben hierna enkele jaren werkzaam geweest als
verpleegkundige in het Academisch Ziekenhuis
Radboud te Nijmegen. Zowel tijdens mijn studie verpleegkunde als na mijn diplomering, heb
ik hier met veel plezier op verschillende afdelingen gewerkt.
Naast de vakinhoud werd mijn interesse gewekt voor het coachen en begeleiden van leerlingen. Ik heb toen besloten mij in te schrijven
voor de post-hbo-opleiding ‘Leraar Verpleegkunde’. Met dit diploma op zak heb ik een tijdje
een gecombineerde baan gehad, waarin ik deels
als verpleegkundige en deels als praktijkdocent
binnen het ziekenhuis werkte. Na enige jaren
gewerkt te hebben in het ziekenhuis, was ik
toch benieuwd naar een ander werkveld binnen de gezondheidszorg en besloot een switch
te maken naar de psychiatrie. Binnen dit werk-

veld heb ik, naast wat flexwerk op een opnameen een resocialisatieafdeling, voornamelijk gewerkt op de afdeling orthopsychiatrie. Op deze
afdeling werden kinderen en jongeren opgenomen met ernstige gedragsproblemen gecombineerd met psychiatrische problematiek. De
afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als
opleidingsfunctionaris de Sint Maartenskliniek
te Nijmegen. In het begin nog gecombineerd
met mijn werk in de psychiatrie. Later volledig
in de rol van opleider.
Toch merkte ik de laatste tijd dat ik de zorginhoud miste.Toen de functie van verpleegkundig
specialist voor de spoedpost voorbijkwam heb
ik na goede beraadslaging besloten te gaan solliciteren voor deze functie. Hierdoor zal ik de
komende twee jaren mijn leerperiode doorbrengen binnen Gezondheidscentrum Brandevoort en dit zal langzaam uitgebreid worden
met het werken op de spoedpost. Het betreft
een duale studie op hbo-master niveau, waarbij
het leren binnenschools gecombineerd wordt
met het leren in de praktijk. Aan het eind van
de studie is het de bedoeling dat ik de huisarts
kan ondersteunen door zelfstandig spreekuur
te houden met betrekking tot de kleinere gezondheidsklachten. Naast het leren en werken
hoop ik toch ook nog voldoende tijd te hebben voor enkele hobby’s: sporten en meubels
maken. n
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de aansteker
rebekka kuijten
foto: ugur ozdemir
Brandevoort bestaat al weer tien jaar en kent inmiddels een bruisend sociaal leven. Verschillende
groepen en clubs hebben een vaste plaats in de
gemeenschap verworven. Er is altijd iemand die
het vuurtje heeft aangewakkerd of aangestoken.
Kortom: De Aansteker. In deze rubriek zetten we
die pionier in het zonnetje.
Groot, groter, grootst…
In de eerste week van de zomervakantie vond alweer de derde editie plaats van
de Kindervakantieweek Brandevoort. Het
wordt ieder jaar groter: meer kinderen, meer
begeleiders, meer sponsoren. Yvon Cremers
stond aan de wieg van een van de grootste
evenementen in de wijk. In februari 2008 gaat
ze samen met Claire van Lente naar een bijeenkomst van de Stichting Brandevoort in
Actie in ‘t BrandPunt. Yvon: “We zagen een
oproep in de Brandevoorter Courant en hebben ons aangemeld. Wij waren de enigen!
Die avond hebben we dus met Jan Drouen
en Martien Bogers zitten praten over hoe we
dit konden organiseren.” Yvon woont al elf
jaar in Brandevoort en is moeder van twee
kinderen, Tijn en Sterre. Ze is eind 2007 gestopt met werken om thuis wat meer rust
te krijgen. Haar man Dan heeft het druk met
zijn eigen bedrijf. “Ik had de leukste baan van
de wereld als docent bij het ROC, maar ik
wilde niet meer al dat geregel en gesjouw.
Dus heb ik ontslag genomen. Toen had ik wel
tijd om er wat bij te doen, ik ben graag bezig
en het begon al snel te kriebelen,” vertelt ze.
Genoeg animo
Yvon en Claire benaderen samen met Mariëlle Terwisse en Angelique Tabor Francien
van de Ven en met z’n vijven gaan ze aan de
slag. Ze kennen elkaar van de Kindervakantieweek in ’t Hout en ze barsten van de ideeën. “Maar onze eerste taak was peilen of er
wel behoefte aan was. Uit onze enquête op
de basisscholen bleek er voldoende animo
te zijn, maar we hadden nog geen idee waar
we op konden rekenen.” In september 2008
start de kersverse werkgroep van achttien
mensen (zeven in het bestuur en elf commissieleden) met de voorbereidingen voor
de eerste Kindervakantieweek in 2009. Zelf
zouden ze al blij zijn met 200 aanmeldingen,
Jan Drouen zet in op 400. Groot is dus de
verrassing als het er 450 worden, plus 250
vrijwilligers. Die eerste keer is zo’n succes
dat er in 2010 zelfs 680 kinderen komen, met
430 vrijwilligers. “In 2011 vroegen we ons
daarom ook af: waar gaat dit naar toe? Moeten we een maximum stellen aan het aantal
inschrijvingen? Op maandagavond zaten we
al over de 400 en dat was altijd de rustigste
dag. Gelukkig werden het er ‘maar’ 800. En
er hadden zich toen ook al 400 vrijwilligers
gemeld, maar dat was nog lang niet genoeg,”
vertelt Yvon.

Vrijwillig of gedwongen
Ze is blij met al die enthousiaste vrijwilligers,
maar het is ieder jaar de grootste uitdaging om
er genoeg te vinden. “Naast ouders helpen er
daarom ook veel maatschappelijke stagiaires
mee, en die willen we serieus beoordelen voor
hun opleiding.Afgelopen jaar waren er in totaal
zo’n honderd jeugdvrijwilligers. De Kindervakantieweek Brandevoort is voor de vrijwilligerscentrale Helmond het grootste evenement
na het kasteel van Sinterklaas. We merken dat
kinderen die naar de middelbare school gaan,
het toch leuk vinden om nog steeds deel uit te
maken van de Kindervakantieweek. Ze willen
heel graag meehelpen en dat is natuurlijk fijn.
Maar voor groepsleiding hebben we toch ook
de ouders nodig, en dat blijft lastig. Afgelopen
jaar heb ik daarom een best pittig stuk voor
de BC geschreven en gelukkig hebben we daar
veel positieve reacties op gekregen.Vaak willen
mensen wel helpen, maar vergeten ze zich op
tijd op te geven. Uiteindelijk hadden we onze
660 vrijwilligers helemaal compleet.” Maar het
indelen van de groepen en het vinden van al
die mensen, daar zit enorm veel werk in. En de
vraag of ouders uiteindelijk verplicht moeten
worden om te helpen, blijft spelen.
Trots
De organisatie van de Kindervakantieweek
bestaat uit acht bestuursleden, die allemaal
een commissie leiden. In totaal zijn er tweeëntwintig mensen het hele jaar bezig met de
Kindervakantieweek. “Bijna iedereen blijft, en
dat is een goed teken. Het is ook een leuke
club. Ik weet nog niet precies wie er volgend
jaar doorgaan, we zoeken in ieder geval een
nieuwe voorzitter. Voor mezelf hoop ik dat ik
het dit jaar ook iets rustiger aan kan doen.
Het afgelopen jaar was het tijdens de piek-

maanden meer dan een fulltime baan; het
moet wel leuk blijven. En eigenlijk hebben we
gewoon een kantoorruimte nodig, want vanuit huis werken is niet altijd handig. Het moet
steeds professioneler. Maar het is goed als er
na drie jaar wat verschuivingen plaats vinden
in het bestuur, dat heeft zeker voordelen.” Het
eindfeest voor de vrijwilligers is voor Yvon de
kroon op het werk. “Iedereen is dan zo trots,
we krijgen van veel mensen complimenten
over hoe goed het geregeld was en ze zien
ook wel dat er veel werk is verzet. We krijgen
spontaan aanmeldingen om mee te helpen. Ik
vind het fijn om dat groepsgevoel te zien.”
Nieuwe tradities
September is de tijd van evalueren en nieuwe
plannen maken. Lachend vertelt Yvon: “Het
eerste jaar hadden we de evaluatie gepland op
de zaterdagochtend na het feest. Dat was niet
zo handig!” Ze vindt het belangrijk om tradities te creëren, maar natuurlijk denkt het bestuur na over wat er anders moet. “De bussen
om al die kinderen naar Irrland te brengen is
een heel grote kostenpost. En: wat is het maximum aantal kinderen dat je aan kunt, en hoe
zorgen we dat ouders helpen? Hoe kunnen
we de kinderen uit groep 7 en 8 meer betrekken? Hoe gaan we om met de jeugdvrijwilligers en stagiaires? En dan hebben we het nog
niet over sponsoring, of catering. ’t BrandPunt
is natuurlijk een schitterend wijkgebouw waar
we graag komen, maar vooral in de keuken is
de ruimte beperkt. Wat als we nog meer koffiekannen nodig hebben?” In 2012 valt onze
zomervakantie vroeg en Yvon verwacht dat er
veel mensen zullen zijn die meteen de koffers
pakken. Toch is de groei er zeker nog niet uit.
De helft van alle basisschoolleerlingen deed in
2011 mee, wie weet wat 2012 brengt. n
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Brandevoort bestaat al weer tal van jaren en veel
wijkbewoners hebben hier hun droomplek gevonden.Waarom juist Brandevoort, waarom deze woning en waarom deze straat? Medebewoners geven een inkijkje in hun woning, hun keuzes en hun
leven in Brandevoort. Herken je je in hun verhaal
of juist niet? Wat zou er in de wijk nodig verbeterd
of aangepakt moeten worden?
Oproep
De redactie is voor deze rubriek al in tal van
huizen gastvrij ontvangen. Bewoners die meewerkten aan deze rubriek kregen vele leuke
reacties van buren, kennissen, familieleden en
soms gewoon bij de buurtsuper... Want wie
wil er na een wijkwandeling of -fietstocht nu
niet weten hoe dat huis er van binnen uitziet? Bijvoorbeeld om zelf ideeën op te doen.
Wij zijn voortdurend op zoek naar wijkbewoners voor deze rubriek! Meld u aan via
www.brandevoortercourant.nl.
Deze maand: zonnemanshoeve 21
Na alle koophuizen in Kijkje thuis ga ik deze
maand op bezoek bij één van de huurwoningen die Brandevoort rijk is: Zonmanshoeve
21. Een huis waar de bewoners een passie
hebben. Met hun drie honden (Engelse springer spaniëls) Lance, Chad en Tristan gaan ze
naar schoonheidswedstrijden, in binnen- en
buitenland. En de vele prijzen in huis bewijzen
dat deze honden tot de top behoren. We zijn
op bezoek bij Paul Koolen (47 jaar), Annemie
Notten (44 jaar) en niet te vergeten hond
Joep. Voor het raam prijkt een mooie geboorteslinger en ik word hartelijk ontvangen met
koffie en beschuit met muisjes. Er zijn maar
liefst vijf kleintjes geboren en moederhond
Amy logeert hier nu ook.
Ik had gelezen dat ze een kennel hadden
(www.vdjorishoeve.nl), dus mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Deze honden zijn rustig
en gewend aan mensen. Niet vreemd dat ze
deze honden inschakelen als therapiehonden
voor een Bladels verpleeghuis. En de puppies zijn schattig. Begrijpelijk dat deze kleine
showhondjes over een aantal weken al een
nieuw huis hebben. Echt afscheid hoeven Paul
en Annemie niet te nemen. Geregeld komen
broers en zussen en straks ook deze kids met
de eigenaars op bezoek, bijvoorbeeld op de

een kijkje thuis in

brandevoort
patricia teuns
foto: michel asselman

jaarlijkse reünie die ze organiseren. Annemie
en Paul hebben vrij uitzicht op een grasveld,
waar eerst nog maïs stond. Nog even, want
over een paar jaar zullen ook daar woningen
staan. De heg in hun kleine voortuin is net
hoog genoeg, zodat hun nieuwsgierige rakkers
niet de hele dag voor de grote ramen staan.
Veel van de woningen in de wijk staan vol met
speelgoed, dit huis is echt ingericht voor de
honden. In de woonkamer naast de bank staat
de bench en is een ruimte afgezet voor puppies. Aangrenzend tref je de open keuken en
een afgesloten hondvriendelijke achtertuin.
Aangezien Paul een spierziekte heeft, zijn de
slaapkamer en badkamer ook beneden. In de
open keuken staat een grote prijzenkast, evenals in de gang. Op de eerste verdieping hebben
ze nog twee slaapkamers, twee berghokken
en er is nog een berghok op zolder.

naar een wijkevenement. Wel zijn ze geregeld
te vinden in de bossen rondom Luchen bij
Mierlo. “Daar kun je heerlijk wandelen. Het
zou gezellig zijn als er Brandevoorters meegaan, “ zegt Annemie. “Een verbeterpunt? Er
mogen hier best wel meer hondenveldjes komen, waar de honden lekker los kunnen lopen.
Rondom deze straat zijn al drie kinderspeelveldjes te vinden, wellicht een idee om er één
voor de honden in te richten. Er zijn immers
al zo veel honden in Brandevoort!”
Paul en Annemie, bedankt voor de gezellige
ochtend. n

Beiden komen uit Maastricht. Ze hebben elkaar leren kennen bij rolstoeltennis.Aangezien
het bij gezellig kletsen bleef, heeft de moeder
van Annemie het programma All you Need is
Love ingeschakeld. Een geslaagd zetje. Hoe
ze hier terechtkwamen? Door het werk van
Paul, van VGZ Maastricht naar VGZ Eindhoven,
waar hij nu parttime werkt als administratief
medewerker. Waarom Helmond? “De keuze
voor speciaal ingerichte woningen is in deze
regio beperkt en de wachtlijsten zijn lang. We
kregen eerst een huis in Brouwhuis en hebben daar met veel plezier gewoond.” Doordat
het huis niet meer voldeed, zijn ze zes jaar geleden in deze woning komen wonen. Ze vinden het een heerlijk huis. Het enige minpunt
is dat de ramen niet open kunnen, waardoor
het heel warm in huis kan worden. Veel contacten en binding met deze wijk hebben ze
niet. Veel mensen werken overdag en door de
honden en de vele shows gaan ze niet vaak
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vestijn
mindel van de laar
Op donderdag 15 september was het weer
zover. Op de derde donderdag van september vieren we namelijk altijd leid(st)erdag van
de kinderopvang. Het hele jaar door brengen
we allemaal zonder moeite ons kindje naar
Vestein, om te spelen en slapen bij de Twinkels, Muziekantjes, Toeters en Bellen, Bobo’s,
de Toppers, Topstars, Vips of een ochtend of
middag te spelen bij Jip en Janneke. Zonder
ons bezwaard te voelen, want we weten dat
de kindjes in goede handen zijn. Naast de be-

dankjes elke dag, die heel belangrijk zijn en
ouders vooral ook moeten volhouden, bedanken we één keer per jaar de mensen op het
dagverblijf met een mooi zelfgemaakt kunstwerk. Dit jaar hebben de kinderen allemaal
een prachtige bloem gemaakt, die gezamenlijk
voor een aantal heel mooie boeketten hebben gezorgd en de hal kleur hebben gegeven.
Een kleine attentie, een bosje voor thuis, kregen de leid(st)ers mee om thuis wat kleur te
geven. Want het lijkt zo normaal, je kind een

paar keer per week afgeven op Vestein om
zelf te kunnen gaan werken. Maar het is enkel
zo normaal geworden omdat de organisatie
daar zo perfect op orde is. De leid(st)ers zijn
allemaal supergemotiveerd en lief voor onze
kinderen. Dus daar willen we alle leid(st)ers
bijzonder voor bedanken. Met een kunstwerk
van de kinderen, een kleine attentie voor de
leid(st)ers en ook dit stukje in de Courant, zodat heel de wijk weet hoezeer wij jullie waarderen. n

mondomijn
IMV lessen (Instrumentale Muzikale Vorming) voor kinderen vanaf
zeven jaar
Het komende schooljaar biedt Mondomijn
lessen muziekoriëntatie. Alle kinderen van
Mondomijn, of een andere school in Brandevoort, mogen deelnemen aan de cursus.
Het start vanaf 31 augustus, maar je kunt
tussentijds instromen. Inschrijven is dus altijd
mogelijk.
Muziekoriëntatie (vijfendertig lessen op
woensdagmiddag van 12.30 tot 13.00 uur
lunch, 13.00 tot 14.00 uur les). Wil je wel iets
doen met muziek? Dan is IMV (Instrumentale

Muzikale Vorming) zeker iets voor jou! In de
lessen leer je spelenderwijs noten lezen en
ritmes gebruiken. Ook maak je kennis met
allerlei muziekinstrumenten. Je kunt er aan
voelen en er zelfs even op spelen. We maken
er een feest van, terwijl je ook nog iets leert!
Aan het einde van de cursus kun je natuurlijk laten zien en horen wat je allemaal hebt
geleerd.
Kosten
De kosten bedragen e195,- voor vijfendertig
lessen, inclusief lunch. Kinderen die via Mondomijn deelnemen krijgen korting. Voor hen
bedragen de kosten e185,- voor vijfendertig

lessen, inclusief lunch. Dit bedrag wordt automatisch geïncasseerd door Korein Kinderplein BV. Heb je aan het eind van het jaar een
leuk instrument gekozen? Mondomijn biedt
als vervolg op deze cursus ook lessen voor
een aantal instrumenten.
Wilt u dat uw kind hieraan deelneemt?
Dan kunt u het inschrijfformulier invullen op
de website van Korein;
www.koreinkinderplein.nl - activiteiten - speciale naschoolse activiteiten - inschrijfformulier. Hier staan ook de voorwaarden. Wij hopen uw kind(eren) bij de muziekoriëntatie te
mogen begroeten! n

vrijwilliger worden voor home-start en
doorstart
De zomervakantie is weer voorbij. Vaak is dit
een periode waarin men gaat bedenken “Wat
zal ik na de vakantie eens gaan doen.” Bij een
sportvereniging, naar de volksuniversiteit of
iets heel anders. Als deze gedachten bij u spelen dan is vrijwilliger worden bij Humanitas
mogelijk iets om ook eens over na te denken.
Home-Start en Doorstart stellen u in staat
om uw ervaring in te zetten om gezinnen te
ondersteunen. Wij bieden u gelegenheid een
uitgebreide training te volgen waarin zaken
aan de orde komen als communicatie, verschillende culturen, waarden en normen, en
internetgebruik bij jongeren.

laagdrempeligheid, gelijkwaardigheid en vertrouwen. Wij denken dat ouders met de juiste
ondersteuning zelf in staat zijn om oplossingen te vinden voor hun opvoedingsvragen. De
ondersteuning kan eruit bestaan een luisterend oor te bieden, aandacht en tijd te bieden, maar ook praktisch met het gezin actief
te zijn. Bijvoorbeeld naar het voetbalveld met
de kinderen of de speeltuin, samen een boekje
lezen of de bibliotheek bezoeken. Op een ongedwongen manier neemt het zelfvertrouwen
van ouders en kinderen toe, verbeteren vaardigheden van opvoeders en groeit hun sociale
netwerk.

Het verschil tussen beide programma’s zit
hem met name in de leeftijdsopbouw van de
kinderen. Bij Home-Start is in het gezin tenminste een kind zes jaar of jonger, Doorstart
is gericht op kinderen tussen zeven en vijftien
jaar oud. De ondersteuning is gebaseerd op

Om onze vrijwilligersgroep uit te breiden zijn
wij op zoek naar mensen die zich een dagdeel per week voor Humanitas Home-Start
of Doorstart willen inzetten. Voor Doorstart
is het van belang dat vrijwilligers ook buiten
schooltijden gezinnen en kinderen kunnen

ondersteunen. Vrijwilliger worden kan als u
zelf ervaring heeft met het opvoeden van kinderen, een dagdeel per week tijd heeft, goed
kunt luisteren en belangstelling heeft voor anderen.
Graag willen we u persoonlijk meer informatie geven. Dit geldt voor personen die zich
willen inzetten voor dit programma als vrijwilliger, maar ook gezinnen die een steuntje in
de rug nodig hebben, kunnen hierop reageren.
Heeft u interesse, neem dan contact op met:
Jeanne Vroemen, Coördinator Doorstart, Joland Widdershoven en Valerie Spijkers, Coördinatoren Home-Start. Telefoon: 06 831 639
91 of 53 73 23.
E-mail:
doorstart.helmond@humanitas.nl,
home-start.helmond@humanitas.nl.
Kijk ook eens op de website : www.humanitas.
nl/afdeling/helmond. n
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cursussen excel en windows in
oktober van start

computerclub brandevoort

Op woensdag 12 en donderdag 13 oktober
start Computerclub Brandevoort met een
nieuwe reeks computercursussen. Per cursus
zijn slechts 8 plaatsen beschikbaar, dus schrijf
u snel in.
Windows Vista
Bij voldoende belangstelling starten wij op
woensdag 12 oktober voor de laatste keer
met de basiscursus Windows Vista. In het
nieuwe seizoen zal de overstap naar Windows
7 worden gemaakt. De cursus is speciaal gericht op senioren, die op een eenvoudige manier wegwijs worden gemaakt in het werken
met Windows Vista. De cursus is verdeeld
over zes lessen van telkens circa anderhalf

uur (aanvang 14.00 uur) en wordt gegeven in
´t BrandPunt. De kosten bedragen e75,- inclusief lesmateriaal. De data van deze cursus
zijn zes opeenvolgende woensdagmiddagen,
dus 12, 19 en 26 oktober en 2, 9 en 16 november.
Excel 2007
Op donderdag 13 oktober wordt de aftrap
gegeven voor de cursus Excel 2007. Voor dit
populaire spreadsheetprogramma dat onderdeel uitmaakt van het Office-pakket, zijn de
cursusdata donderdag 13, 20 en 27 oktober
en 3, 10 en 17 november. Ook hier gaat het
om zes maal anderhalf uur, kosten e75,- inclusief lesmateriaal en locatie ´t BrandPunt. Let

op: deze cursus vindt plaats in de avonduren
(start om 20.00 uur) en is voor iedereen die
de basis van Excel onder de knie wil krijgen.
Inschrijven
U kunt via onderstaand telefoonnummer of
e-mailadres kenbaar maken als u wilt deelnemen aan een van deze cursussen. Het aantal
plaatsen is beperkt! Definitieve inschrijving
vindt plaats op donderdagavond 6 oktober
om 20.00 uur in ´t BrandPunt. Wij zijn dan
tevens aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en u kunt het cursusmateriaal inzien. E-mail: computerclub@onsbrabantnet.nl
Telefoon: 66 29 14 (dhr. L.Vrolings) n

gezocht

hulp voor het sinterklaasfeest op 20 november!
commissie sinterklaas
Voor de intocht van Sinterklaas zoeken we
nog een aantal enthousiaste vrijwilligers die
op de dag van de intocht in Brandevoort
mee kunnen helpen met de opbouw en/of
afbouw van de Markthal. ’s Morgens moeten
er allerlei activiteiten uitgevoerd worden om
de Markthal klaar te maken voor de ontvangst van Sinterklaas. Aan het eind van de
dag moet ook alles natuurlijk weer netjes
worden opgeruimd. Als je interesse hebt om
mee te helpen, stuur dan een mailtje naar:
sinterklaas@Brandevoort.org.
Wij hopen op veel reacties! n

loterij jeugdwagen brandevoort
We danken de inwoners van Brandevoort
dat ze in groten getale loten hebben gekocht. Met dit geld gaan we weer aan de
slag met de jeugd om voor carnaval 2012
een prachtwagen te bouwen. De trekking
van de loterij is geweest bij het fierljeppen
op 3 juli onder begeleiding van 500 men-

sen die nog aanwezig waren op dit feest.
Op www.jeugdwagenbrandevoort.nl staan
de getrokken loten online. Hieronder staan
ook de getrokken nummers van de loterij:
101 groen - 118 blauw - 145 blauw - 162
blauw - 203 groen - 238 blauw - 301 blauw
- 506 groen - 527 groen - 541 blauw - 626

blauw - 632 groen - 652 groen - 670 groen 705 groen - 770 blauw - 8 blauw - 911 blauw
- 969 blauw
De prijzen zijn af te halen bij René Maréchal,
Schutsboom 50, telefoon: 06 361 431 09, of
mail naar info@beautynails.nu. n
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ontwikkeling van het spo
verloopt voorspoedig
De stand van zaken na een lange (iets te natte) zomer is als volgt. Het kunstgrasveld met
loopcircuit is aanbesteed en er zal nog dit najaar aangevangen worden met de aanleg zodat
er, naar verwachting, vrij snel in 2012 gebruik
van kan worden gemaakt. Het kunstgrasveld
zal onder andere door de Sport Vereniging
Brandevoort dankbaar gebruikt gaan worden
als wedstrijd- en trainingsveld. SV Brandevoort kent dus vanaf halverwege de tweede
helft van het seizoen een kunstgrasveld als
hoofdveld!
Op de bijgevoegde tekening is aangegeven
hoe het veld en het loopcircuit gesitueerd zijn
ten opzichte van het huidige hoofdveld en de
Ecozone. Het loopcircuit is 400 meter lang en
heeft daarmee de afmeting van een atletiekbaan. De verwachting is dat vele individuele

lopers en lopersgroepen de weg naar het circuit zullen vinden.
Ook de multifunctionele accommodatie heeft
zich ontwikkeld. Inmiddels is de architectenselectie achter de rug. De opdracht is gegund
aan Visser en Bouwman, een architectenbureau uit ‘s-Hertogenbosch, dat eerder ook de
accommodatie voor sportvereniging OJC in
Rosmalen ontwikkelde. Het eerste schetsontwerp van de ‘tweede huiskamer van Brandevoort’ is in deze editie van de Brandevoorter
Courant te zien. Inmiddels zijn ook gesprekken
gevoerd met alle gebruikers en zijn ieders
specifieke wensen en eisen geïnventariseerd.
De architect heeft daarvan ook nieuwe schetsen gemaakt die bij het ter perse gaan van
deze uitgave helaas nog niet beschikbaar waren. Het is een authentiek ontwerp geworden
waarvan overigens opgemerkt moet worden

dat dit nog geen definitief ontwerp is. Het
pand zal door diverse ‘bewoners’ zo optimaal
mogelijk gebruikt gaan worden. Dat betekent
dat er verschillende functies naast en door
elkaar zullen lopen zonder dat groeperingen
last van elkaar hebben. Vooralsnog wordt
voorzien dat er een aantal hoofdgebruikers
van het pand zullen zijn: verenigde sporters,
ongebonden sporters, de buitenschoolse opvang, de jeugd en senioren in Brandevoort.
Dit gebouw moet een trefpunt worden voor
alle verenigde en ongebonden sporters in de
wijk en is daarna(ast) beschikbaar voor maatschappelijke- en overige bijeenkomsten. Het
gebouw kent in ontwerp drie gebruikerslagen: in het souterrain de kleedkamers voor
de sporters, op de begane grond een kantine/
bar, spreekruimtes, bestuurskamer, keuken en
opslag. Daarnaast is het de bedoeling dat de

verzorg.
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ort- en beweegpark
roland koster
ruimte kan worden opgedeeld om diverse,
gelijktijdige activiteiten mogelijk te maken. Tot
slot is er een verrassend element voorzien in
de nok van het gebouw: een multifunctionele
ruimte waar bijvoorbeeld bso- en jeugdactiviteiten plaats kunnen vinden. Alle functies worden zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd.

Er is alles in het werk gesteld om er een zo
aangenaam mogelijke verblijfsruimte van te
maken. Zo is er ook aan de buitenzijde rekening gehouden met diverse terrassen, inclusief
open haard en een statribune.
Om het pand heen is voorzien dat er diverse
sport- en beweegactiviteiten beoefend kun-

nen worden zoals volleybal, jeu de boules,
diverse bal- en netsporten en fitness. Al met
al zijn de nieuwe accommodatie én het kunstgrasveld een aanwinst voor Brandevoort. In
de komende edities van deze Courant houden
we u uiteraard graag op de hoogte van de ontwikkelingen! n
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politie
patricia van dijk - patrick de vogel

Parkeeroverlast! Het wordt door veel bewoners
van Brandevoort als één van de grootste problemen in de wijk ervaren. Onlangs kwam het, na
hondenpoep, in een onderzoek van een student
van de politie Helmond als ergernis nummer
twee uit de bus in de Stepekolk. In De Veste klagen bewoners al jaren steen en been over auto’s
die op de stoep en buiten de parkeervakken
staan. En eigenlijk geldt dat voor heel Brandevoort: bij de basisschool, op de Bastions, in de
straten en op de rotondes. Overal staan auto’s
verkeerd geparkeerd. Dat dit hinderlijk is, mag
duidelijk zijn, maar het is ook gevaarlijk. Verkeer
moet uitwijken en het uitzicht op kruispunten
wordt geblokkeerd. Een ongeluk zit dan in een
klein hoekje.
En het allerergste? Dat we dit probleem waarschijnlijk met zijn allen samen veroorzaken. Als
uw buurtbrigadiers kunnen wij niet anders dan
concluderen dat het gros van de verkeerd geparkeerde auto’s van buurtbewoners zelf is. Het
overgrote deel van de bewoners is in het bezit
van twee auto’s. En die wil je natuurlijk zo dicht
mogelijk voor de deur hebben staan. Liever dat,
dan een minuutje lopen om hem in een parkeervak te zetten. Dan zetten we hem liever op de
groenstrook of het trottoir!
En het probleem speelt in deze wijk. Dat blijkt
wel uit het onderzoek ‘Buurtsignaal’ dat onze

aspirant Eva Manders deed in de eerste maanden van 2011. Het was vooral gericht op de (on)
veiligheidsgevoelens van bewoners uit de wijk.
Door middel van verschillende interviews met
bewoners en gesprekken met betrokken ketenpartners zijn de meest voorkomende ‘buurtsignalen’ in kaart gebracht.
Op nummer één stond hondenpoep, maar op
twee volgde parkeeroverlast. Overigens vinden
wij als buurtbrigadiers dat je rustig kunt stellen
dat je het als wijk behoorlijk goed doet, als dit
de twee grootste problemen zijn, maar toch, het
is wel een probleem dat hardnekkig is gebleken.
Het is dan ook niet de eerste keer dat we op
deze plek aandacht vragen voor dit probleem,
hopelijk wel de laatste. De komende tijd gaan
we u vragen uzelf eens diep in de spiegel aan
te kijken. Parkeert u uw auto altijd netjes op de
daarvoor aangewezen plekken? Parkeervakken,
opritten of de daarvoor ingerichte binnenhoven?
Zo nee, denk dan eens na over de gevolgen die
fout parkeren kan hebben. Als buurtbrigadiers
hebben we al heel wat levensgevaarlijke situaties
gezien. Zelfs rond de basisscholen waar de jeugd
het uitzicht bij het oversteken totaal ontnomen
wordt, omdat er perse voor de ingang geparkeerd moet worden. Juist die kleinsten moeten
we met zijn allen toch beschermen?
De komende tijd gaan wij hier extra aandacht

aan besteden. Dat doen we eerst nog door u
te waarschuwen. Zien we een verkeerd geparkeerde auto dan laten we een briefje achter de
ruitenwisser achter: dit had ook een boete kunnen zijn! Vanaf 1 oktober gaan we ook daadwerkelijk handhaven.Wat dat betekent? Simpel: vanaf
dat moment is het ook een boete die u achter
de ruitenwisser vindt!
Nogmaals: we doen dit niet om te pesten, maar
juist omdat het parkeergedrag in Brandevoort
echt een probleem is. Mensen klagen erover en
het levert gevaarlijke situaties op. Dat moeten
we, met zijn allen, niet willen! n
Het nummer één probleem uit het onderzoek ‘Buurtsignaal’ van Eva Manders, blijkt
ook een hardnekkig probleem. Samen met de
wijkcoördinator van de gemeente is gekeken
naar de indeling van uitlaatstroken in de wijk.
De conclusie luidt dat er ruim voldoende
hondenuitlaatstroken aanwezig zijn in de wijk,
maar dat deze niet voor iedere bewoner op
een ideale plek gelegen zijn. De gemeente
heeft aangegeven hier niets aan te kunnen
veranderen. Ook hier geldt dus: hondenbezitters dienen zelf hun verantwoording te nemen indien zij hun hond buiten de daarvoor
bestemde uitlaatstroken uitlaten.
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tv carolus haalt

masterkampioenschap
barry van den reek

Het mix team tot en met tien jaar van Bo van
Gog, Imke Barenbrug, Valerie Verhaegen, Guus
Beijnsberger en Kai Dijkstra haalde op zaterdag 25 juni het masterkampioenschap regio

Zuid binnen. Dit betekent dat zij kampioen
in hun klasse zijn van Brabant en Limburg!
De uitnodiging voor deze kampioenschappen
volgde op het kampioenschap in de KLNTB-

competitie 1e klasse van het district. Op een
regenachtige dag werden de finales in Heeswijk-Dinther gespeeld voor het masterkampioenschap. De eerste ronde won Carolus met
3-0 door mooie singlepartijen van Bo van Gog
en Kai Dijkstra. De mix die Guus Beijnsberger en Imke Barenbrug speelden, werd in een
bloedstollende derde set tiebreak gewonnen.
Met deze overwinning was Carolus een ronde
door en stond in de finale die later die dag
werd gespeeld! In deze finaleronde speelde
Kai Dijkstra een goede partij en haalde de
winst makkelijk binnen, de mixpartij van Guus
Beijnsberger en Valerie Verhaegen werd in
twee sets gewonnen, nog maar één puntje was
nodig voor het kampioenschap en dat deed
Bo van Gog. In een single partij van tweeënhalf uur haalde ze de winst, in de derde set
tiebreak, binnen. De trotse trainer Johan Wannemakers en alle ouders waren natuurlijk van
de partij om dit geweldige kampioenschap te
vieren. n

wie helpt ons aan 6 paar voetbalschoenen
maat 43 voor onze voetbalteams in gambia
In november gaan we weer naar Gambia.
Dat doen we al een aantal jaren en alles
wat we doen is te volgen op onze website
www.gambiaenpolen.nl. Dit jaar gaan er 106
dozen per container vooruit en deze arriveren in Gambia als wij daar zijn.
In de dozen cadeaus voor zo’n 1400 personen,

ziekenhuizen, oogziekenhuis, voetbalteams,
schooltjes enzovoort. Om al die goederen bij
elkaar te krijgen worden we geholpen door
vele particulieren en bedrijven.
Eigenlijk hebben we alles voor onze volgende
reis, alleen zijn we nog naarstig op zoek naar

zes paar (gebruikte) voetbalschoenen maat
43. Als iemand ons aan één of meerdere paren kan helpen, bel ons dan en we komen ze
graag ophalen. Als we terug zijn in december
staan alle foto’s weer op onze website. Reacties graag op: emajmols@onsbrabantnet.nl
of telefonisch 84 74 79 of 06 267 422 25. n

sv brandevoorts eerste voetbalkamp
In het weekend van 25 en 26 juni zijn de
E- en D-teams van SV-Brandevoort op voetbalkamp geweest. Acht teams met in totaal
vijfenvijftig kinderen liepen via een speurtocht naar de prachtige locatie De Sprinkhorst in Mierlo. Daar stonden allerlei leuke,
uitdagende buitenspelen voor ze klaar. De
teams streden sportief met elkaar, ook in
de quiz die erop volgde. Natuurlijk ontbrak
ook het kampvuur ‘s avonds en een voetbaltoernooi de volgende dag niet. Met razend
enthousiaste kinderen en begeleiders werd
het een geweldig leuk kampweekend.
De vernieuwende voetbalvereniging SV
Brandevoort heeft een Twitteraccount:
@evenementSVB, zodat de ouders en belangstellenden thuis de belevenissen lekker
konden (en nog steeds kunnen) volgen door
het bekijken van de berichtjes en foto’s. n
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in gesprek met brood- en banketbakker
theo dirks van bakkerij ‘t bakkertje in brandevoort

marga dobma
foto: vincent knoops

Theo Dirks is geboren in Helmond op 15 juni
1976. Zijn vader is, evenals zijn grootvader,
bakker en doet dit zijn hele beroepsmatige
leven. Moeder werkte, naast de zorg voor
haar gezin, in de bakkerswinkel. De familie
Dirks telt, naast vader en moeder vier zonen
van wie Theo de jongste is. Het is wel uniek
te noemen dat zowel Ad, Frans-Jozef, Antony
en Theo samen het familiebedrijf Bakkerij ’t
Bakkertje runnen. Bovendien kunnen we wat
chauvinistisch stellen: ook een Brandevoorter bedrijf, want alle broers wonen in Brandevoort. Omdat Theo, mede namens zijn broers
meewerkt aan dit interview belichten we hier
zijn loopbaan.

Theo gaat naar de basisschool en daarna
naar de mavo in Helmond. Na zijn mavodiploma, gaat hij, bijna als vanzelfsprekend, naar
de bakkersopleiding in Eindhoven. Hij volgt
de bakkersopleiding niet alleen vanwege het
beroep van zijn vader en broers, maar zeker
ook omdat hij bakker een leuk beroep vindt
en ook de opleiding dus wel ziet zitten.
Na een opleiding van vijf jaar, en een middenstandsopleiding in de avonduren, gaat hij, na
het behalen van beide diploma’s, op zoek naar
een baan. Deze vindt hij bij een collega-bakkerswinkel in Helmond. Het is goed om praktijkervaring op te doen bij een ander bedrijf
dan dat van je eigen familie. Hier blijft hij vier

jaar met plezier en gaat daarna bij zijn vader
in de zaak werken. Dat wil zeggen: ’s nachts
al het brood en banket, gebak enzovoort maken voor de verkoop. Deze producten zijn
bedoeld voor drie bakkerszaken die zijn gevestigd in Helmond ’t Hout, aan de Steenweg
en in de Geyssendorfferstraat. Hij is op dat
moment een jaar of twintig.
De laatste tien jaar doet hij in het familiebedrijf, waarin ook zijn drie broers werkzaam
zijn, eigenlijk allerlei soorten werkzaamheden.
Zoals, om er maar een paar te noemen: het
maken/bakken van de producten, het doen
van de boekhouding, de algemene inkopen
voor de zaken verzorgen, kortom: eigenlijk
alles wat met het voeren van een behoorlijk
omvangrijk familiebedrijf te maken heeft.
De werkzaamheden van de onderneming zijn
als volgt ingedeeld:Theo’s drie broers werken
allemaal ’s nachts, dat wil zeggen: zij maken
alle producten. Theo zelf besteedt zijn werkzame uren overdag aan alle andere voorkomende werkzaamheden. Theo’s vader (al de
tweede generatie werkzaam in het familiebedrijf) is op dit moment tachtig jaar en maar
wat trots op zijn bedrijf.
Theo leert zijn vrouw, Jessica Spees, negen
jaar geleden kennen tijdens het stappen in
Helmond. Het klikt meteen en na een jaar
of twee trouwen ze en vestigen zich, eerst
in Mierlo Hout. Daarna, in 2007, komen ze
terecht in Brandevoort aan de Keddenshoeve
2. Brandevoort kennen ze natuurlijk al, omdat ze afkomstig zijn uit Helmond en er ook
wonen. Hun zoon Quinten wordt geboren
op 1 mei 2005 en dochter Indy op 21 augustus 2006. Jessica is van beroep schoonheidsspecialiste en heeft net, vorige maand haar
Quindy’s beauty salon aan de Keddenshoeve
2 geopend.(www.quindys.nl).
De bakkerszaak in De Veste is, zoals de
meeste bewoners al wel zullen weten, officieel geopend op woensdag 24 augustus.
Het is een prachtige, lichte en ruime zaak en
Theo hoopt natuurlijk dat de bewoners zullen komen kijken en genieten van de heerlijke zelfgemaakte producten die er worden
verkocht. De zaak is ook online te bezoeken
op www.bakkertje.nl.
Zowel Jessica als Theo vinden Brandevoort
een supermooie, kinderrijke wijk met heel
enthousiaste bewoners waar heel veel georganiseerd wordt. Uiteraard hoopt Theo,
samen met zijn familie, dat ook hun nieuwe
aanwinst in Brandevoort uitgebouwd zal
worden tot een begrip in de wijk. Een bakkerszaak die zelfs een prijs heeft gewonnen
voor de lekkerste worstenbroodjes.
De redactie bedankt Theo voor dit interview
en wenst hem en zijn vrouw veel geluk en
gezondheid en vooral goede zaken! n
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rabobank levert
geldautomaat op

de redactie
foto: ugur ozdemir

Eindelijk, na een eindeloos ingewikkelde rondgang langs instanties en bouwkundige hobbels,
heeft de Rabobank haar geldautomaat boven
de parkeergarage van De Plaetse geopend. En
wel geheel in stijl van de wijk is de automaat
ingemetseld in het bouwwerk dat dient als
toegang tot de garage, die onder de automaat
is gelegen.
Met deze automaat heeft de wijk voorlopig
voldoende mogelijkheden om aan geld te komen en te consumeren. Laten we hopen dat
de automaat net op tijd is en dat bewoners
met de opening van de tweede serie winkels,
zich economisch goed thuis voelen in het centrum van de wijk en hun dagelijkse en noodzakelijke boodschappen alleen nog maar in de
eigen wijk zullen doen. n

oproep
Scouting Brandevoort zoekt vrijwilligers die
deel uit willen maken van ons team dat zich
bezighoudt met het onderhoud van het scoutingterrein. Scouting Brandevoort heeft een

fraai onderkomen met een heel mooie tuin.
Deze heeft echter onderhoud nodig. Het streven is om iedere dinsdagavond vanaf ongeveer
19.00 uur in de tuin te werken: gras maaien,

schoffelen, snoeien enzovoorts. Reacties naar:
secretaris@scoutingbrandevoort.nl. n

brandjes
Zwangerschaps Yoga in Brandevoort,
een nieuw te starten groep vanaf september. Ook in de Hatha-Yoga groepen zijn
nog diverse plaatsen vrij in Brandevoort.
Vanaf oktober start een nieuwe Yoga groep
in Miero, Sporthal de Weijer. Meer informatie
vindt je via: www.studio-toermalijn.nl
info@studio-toermalijn.nl of 06 23 50
00 22
Het Nationaal MS Fonds zoekt 330
collectanten in Helmond. De collecteweek is van 21 tot en met 26 november.
Je kunt zelf bepalen op welke avond je collecteert en kunt aangeven waar je het liefst
wilt collecteren. Wilt u meer informatie?
Theo de Haas, telefoon: 0492-31 91 98 of
www.mscollecte.nl
In de week van 2 tot en met 8 oktober vindt
de landelijke collecte van de Dierenbescherming plaats. De opbrengsten zijn
hard nodig om de dierennoodhulp te kunnen blijven garanderen. Meedoen? Je kunt
aangeven hoeveel uur je beschikbaar bent.
Twee uur is al voldoende. Naar aanleiding
van de door jou opgegeven uren word je ingedeeld in één of meerdere looproutes. Info:
collecte@dierenbeschermingbrabantzo.nl of telefoon: 088 811 35 00.

Het Annatheater draait uitsluitend
op vrijwilligers. Daarvan zijn er nooit
genoeg, en we kunnen dus weer nieuwe
mensen gebruiken. Je kunt je op allerlei
terreinen inzetten en werkt tamelijk zelfstandig in een gezellig team, waarin voor
iedereen ruimte en waardering is. Je bepaalt
zelf wanneer en hoeveel je wilt werken.
Info: Lavínia Germano, 0492-54 75 73 of
info@annatheater.nl
Volleyballers (recreanten) gezocht
in Brandevoort! De sportvrienden op dinsdagavond in Sportzaal De Veste zoeken
nieuwe leden. Al enkele jaren wordt er met
veel gezelligheid volleybal gespeeld tussen
20.00 en 22.00 uur. Wegens vertrek van enkele mensen zoeken we nieuwe leden. We
zijn recreanten, spelen dus geen competitie,
maar gewoon voor de lol. Heb je een beetje
balgevoel en lijkt het je leuk om volleybal te
spelen? Meld je dan nu aan: Marcel Mulders,
marcel.mulders@office.ziggo.nl
of
06 534 125 43.
Zaalvoetballers gezocht in Brandevoort! De sportvrienden op dinsdagavond
in Sportzaal De Veste zoeken nieuwe leden.
Al enkele jaren wordt er met veel gezelligheid zaalvoetbal gespeeld tussen 20.00 en

22.00 uur. Wegens vertrek van enkele mensen zoeken we nieuwe leden. We zijn recreanten, spelen dus geen competitie, maar
gewoon voor de lol. Heb je een beetje balgevoel en lijkt het je leuk om zaalvoetbal te
spelen? Meld je dan nu aan: Marcel Mulders,
marcel.mulders@office.ziggo.nl
of
06 534 125 43.
Wij zijn op zoek naar een lieve oppasmoeder voor onze zoon van 8 jaar voor
de maandag en dinsdag. Het betreft voorschoolse-, tussenschoolse- en naschoolse
opvang. Ben jij degene die in Brandevoort
woont en heb je interesse? Bel of mail
dan voor een afspraak. Telefoon: 049254 55 81 of 06 499 728 11 of e-mail
medebrouwer@hotmail.com
Naai- en kniplessen, kleding maken op
maat. Perfecte pasvorm en voor iedereen
betaalbaar. Kleine groepen, ervaren lerares.
Telefoon: 0492-54 33 87.
Wij zijn op zoek naar een oppas voor
onze 2 dochters van 9 en 11 jaar. Het betreft
wekelijks op dinsdag en/of donderdag van
14.30 tot 17.45 uur. Indien u geïnteresseerd
bent of vragen heeft horen wij dat graag via:
hvkr69@gmail.com.
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ons dankwoord aan de wijk
Op zaterdag 27 augustus 2011 zijn wij
als familie van Willy Voss in een vreselijke
nachtmerrie beland. Willy ging die middag
rond 14.00 uur een stukje fietsen, maar is
niet meer thuis gekomen. De zoektocht
startte die avond om 18.30 uur. Vanaf dat
moment stond ons leven in het teken van
de zoektocht. Gesteund door velen hebben wij een week lang al onze energie gestoken in de zoektocht. Op zondag 4 september is Willy om 9.15 uur gevonden in
de bossen van Lierop.
Na een week vol spanning, radeloosheid
en onbegrip werd het nieuws dat Willy
was overleden ineens definitief. De onzekerheid werd vervangen door intens verdriet. Ook gedurende deze week zijn wij
gesteund door heel veel mensen. Een speciaal woord van dank willen wij uitspreken

aan de bewoners van onze wijk Brandevoort. We hebben ontzettend veel reacties
gekregen en we zijn door diverse mensen
geholpen. Het is heel bijzonder om te ervaren dat zoveel mensen met je meeleven.
Onze dank komt tot uiting in het volgende
gedicht.

Momenten van liefde, tederheid en trouw
Momenten van afscheid, verdriet en rouw
Momenten, zwaar, bijna niet door te komen
Waardoor je voor altijd weg zou willen dromen
Dan wordt er een hand op je schouder gelegd
Dat is het moment, waarbij niets wordt gezegd
Je krijgt weer de kracht om verder te gaan
Gesteund en gelouterd, in dit woelig bestaan

Momenten
Momenten die zijn er elk uur, elke dag
Een moment met een traan, een moment met
een lach
Een moment van verrukking, door bomen die
bloeien
Door vlinders, die samen in het zonnetje stoeien
Een moment, als een kind zegt: “Ik vind je zo
lief ”
Met stralende oogjes, spontaan en naïef

De crematie heeft plaats gevonden op zaterdag 10 september 2011. Wij pakken ons
leven weer op en zullen altijd blijven denken aan al die ‘handen die op onze schouders zijn gelegd’.
Bedankt!
Thea Voss
Patrick en Annelies, Floris en Mathijs
Dave en Laurien, Rosalie, Mariloe, Lizanne
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de september puzzel
De junipuzzel is gewonnen door Lesley van de Kerkhof. Proficiat! Deze maand een nieuwe puzzel Niet te maken.
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 1 oktober. Succes!

Niet te maken
Welk woord kun je niet maken met de letters van het onderstaande woord?
Je mag iedere letter maar één keer gebruiken.

WINKELCENTRUM
Enkel • Treinen • Klein • Krenten • Teen • Reuk • Weten • Muil • Kelner • Lenen • Cent • Linker • Kienen
Mennen • Ruilen • Kleiner • Kennel • Wielen • Kuil • Melken

rondje brandevoort
roelof jan bouwknegt
foto: marc dekkers
Zondag 18 september was een aantal enthousiaste Brandevoorters al vroeg in de weer om
Rondje Brandevoort buiten en binnen op te
bouwen. Het zonnetje liet zich al vroeg zien,
geheel tegen alle voorspellingen in. Tegen tien
uur druppelden de eerste deelnemers wijkhuis ‘t BrandPunt binnen.
Uiteindelijk hebben 145 lopers meegelopen
met editie 2011 van Rondje Brandevoort
waarvan 67 aan de jeugdloop en 78 aan de
volwassenenloop. Om elf uur gingen onze
jongste lopers van start voor de 250 meter.
Onze spreekstalmeester Eric praatte enthousiast het evenement aan elkaar en reikte aan
alle jeugdlopers een welverdiende medaille

uit, gesponsord door Eric van Oss Privégitaarschool. Daarna gingen de lopers voor de volwassenenloop van start waaronder een aantal
kinderen. Het nieuwe parcours met een ronde van tweeënhalve kilometer viel in de smaak
bij de deelnemers.
De vijftien kilometer werd bij de dames gewonnen door Regina Faber (winnares 2010)
en bij de heren door Patrick Beks (winnaar
van alle voorgaande edities). Budovereniging De Hechte Band stond in totaal met 36
deelnemers aan de start. In een goed gevuld
BrandPunt kregen beide winnaars een fraaie
bokaal. Daarna was het tijd voor de tombola,
mogelijk gemaakt door de volgende sponso-

ren: Choc-N-Ice, Bloemmarie, Cafetaria Brandevoort,
Freestyle kapsalon en bakkerij ’t Bakkertje.

Graag willen we al onze vrijwilligers bedanken dankzij wie Rondje Brandevoort 2011
een succes is geworden: Berrie, Lucien, Corrie, Thieu, Fred, Eric, Martin en Roelof Jan. Als
laatste willen wij graag Albert Heijn bedanken
voor het beschikbaar stellen van lunchpakketten voor onze vrijwilligers.
Graag tot ziens bij editie 2012 van Rondje
Brandevoort. n
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brandevoort neemt
afscheid van
robert hazenberg,
manager van het sgcb
marga dobma
foto: ugur ozdemir

Na jarenlang werkzaam te zijn geweest als fysiotherapeut wordt Robert Hazenberg op 1
juni 2008 gedetacheerd als manager van de
Stichting Gezondheidscentrum Brandevoort
(SGCB). Hij verwacht aan het werk te gaan
in een mooi gezondheidscentrum waarin alle
disciplines bereid zijn goed samen te werken,
als dat bij de aanvang van zijn werk al niet het
geval is. Aangezien hij tot die tijd nooit in een
dergelijke baan heeft gewerkt, is het voor hem
dan ook echt een nieuwe uitdaging. Hij staat
er vanaf de eerste dag dan ook open en onbevangen in.
Mede dankzij Robert zijn er op het moment
van zijn afscheid heel wat zaken geregeld. Het
gezondheidscentrum staat op dit moment redelijk op de kaart. Die samenwerking tussen
de disciplines is naar Roberts mening in de tijd
dat hij hier werkzaam was nog verder toegenomen dan wel uitgebouwd. Verder vindt hij
dat het op poten zetten en de samenwerking
met de cliëntenraad inmiddels heel geslaagd
is. De opzet van het onderzoek door de cliëntenraad is gestart maar moet nog verder
worden uitgewerkt om daarna in de praktijk
te worden omgezet.
Ook heeft hij de contacten gelegd voor de
actie Brandevoort in beweging. Deze actie is
inmiddels goed en positief op de kaart is gezet

en loopt nog steeds in samenwerking met De
Vendelier en OBS. Ook de website van het
GSCB met alles wat daarbij hoort, moet nog
eens goed onder de loep genomen worden.
Enkele zaken moeten nog verder worden
aangepakt: onder andere hoe de disciplines
omgaan met bepaalde diagnoses, bijvoorbeeld
omgaan met depressies.
Wat hij wel jammer vindt, is dat de relatie
met de zorgverzekeraar niet verder onder de
loep genomen is omdat hier ook afspraken
gemaakt moeten worden over de aanpak en
kwaliteit van de zorg. Hij hoopt dat het centrum dient als eerste stap richting zorg voor
de Brandevoorters. Tot nu toe is het gezondheidscentrum heel erg bezig geweest met zich
te profileren naar de wijk toe. Robert vindt
de taak van een centrummanager liggen in
het zijn van een verbindingsschakel tussen de
disciplines, de wijkbewoners en het bestuur
van het centrum en tussen de bewoners (lees
Cliëntenraad) en het centrum.
Voor zijn nieuwe uitdaging, het mede opzetten
van een nieuw gezondheidscentrum in de wijk
Meerhoven in Eindhoven, werd hij benaderd
door zijn huidige werkgever (SGE, Stichting
Gezondheidscentrum Eindhoven). Deze vraag
kwam voor hem heel onverwacht en het heeft
hem zeker enige tijd gekost om hierop een

antwoord te kunnen geven, temeer daar het
hem in Brandevoort zo goed bevalt. Zelfs
nu, op de valreep van zijn afscheid, gaat hij
weg met zeer gemengde gevoelens. Hij zal
de Brandevoorters allemaal erg missen. De
nieuwbouw van het nieuwe zorgcentrum in
Meerhoven, dat nu is gevestigd in een noodgebouw zal hij vanaf de tekentafel begeleiden en
hij heeft daardoor de mogelijkheid vanuit alle
invalshoeken zijn visie te geven. Hij zal ook de
taak van de huidige manager moeten overnemen en ook hierin ziet hij een uitdaging om
dat weer vloeiend en productief te laten verlopen. De bouw en zeker het clustersysteem
van werken zoals het hier in Brandevoort
verloopt, vindt hij efficiënt en daarom zal hij
ook proberen dit in zijn nieuwe job te gaan
invoeren. Zijn opvolger in Brandevoort wenst
hij heel veel succes. Maar vindt natuurlijk wel
dat ieder dat op eigen wijze moet doen. Wel
hoopt hij dat deze opvolger bij zijn/haar werkzaamheden het patiëntenbelang van de Brandevoorter niet uit het oog zal verliezen.
De redactie van de BC bedankt Robert Hazenberg, mede namens vele Brandevoorters,
voor de fijne en positieve invulling van zijn
taak als manager van de SGCB en wensen
hem alle goeds voor de toekomst voor zowel
zijn privé-leven als in zijn nieuwe baan. n
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PAROCHIENIEUWS VAN DE HEILIGE DAMIAAN DE VEUSTER
vanuit de parochiekerk
Sint Lucia, mierlo-hout
voor de wijken: St. Anna, Brandevoort, Helmond West,
Mierlo-Hout, Suytkade
Hoofdstraat 157, 5706 AL Helmond.
J.M.M. v.d. Laar, pastoor/deken
telefoon: 52 29 30
e-mail: pastorie@st-lucia.nl
website: www.st-lucia.nl
banknummer parochiebijdrage: 171027507.
banknummer restauratiefonds: 123872340.
spreekuur: dinsdag 9.30 uur - 10.00 uur
donderdag 18.00 uur - 18.30 uur
of via de e-mail: pastorie@st-lucia.nl
WEBSITE:
Voor meer informatie over onze parochie en voor
andere actuele berichten bezoek eens onze website:
www.st-lucia.nl/www.damiaanhelmond.nl

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

Uit de agenda:
2 nov 19.00u Luciakerk, Allerzielen
5 nov 19.00u Luciakerk,Voorbereidingsviering
Vormelingen
8 nov 20.00u Pastorie Hoofdstraat 157 Doopinformatie
20 nov Luciakerk Vieringen van het Vormsel
10 dec 19.00u Luciakerk Naviering Vormsel
EERSTE COMMUNIE 2012
De informatie avond voor de Eerste Communie zal
zijn op DONDERDAG 22 MAART 2012 om 20.00u
in de Luciakerk.
De voorbereidingsviering van de Eerste Communie zal zijn op Palmzondag 1 april 10.15u in de
Luciakerk
De vieringen van de EERSTE COMMUNIE zijn
gepland op
ZONDAG 3 juni 10.15u St. Odulfusschool
ZONDAG 3 juni 12.00u Overige scholen
ZONDAG 10 juni 10.15u De Vendelier
ZONDAG 10 juni 12.00u ’t Baken en de Joris
j.v.d. laar, pastoor/deken

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

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.
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gezinsfietstocht brandevoort
een deelnemer
foto: henny martens
Op zondagmorgen, de enige ochtend dat we
uitslapen, worden we wakker van de regen.
Wat vervelend, juist de dag dat we ingeschreven hebben voor de jaarlijkse gezinsfietstocht
van Brandevoort. Nou ja, we blijven optimistisch en draaien ons nog een keer om. Dan
toch maar na het ontbijt onze kuiten gesmeerd,
fietsband opgepompt en regenjas gepakt
en met ons groepje Baudevoorters richting
‘t BrandPunt gefietst. Onderweg al opbiechtend tegen elkaar dat onze fietsen er nog zo
goed uitzien, omdat ze toch iets te weinig uit
de garage komen, melden we ons puffend bij
de organisatie.Volgens hun informatie blijft het
die middag droog en met de routebeschrijving
en andere fietsproviand, trappen we vol goede
moed de wijk uit met de woorden follow de
leader achter de kopman aan.
Eenmaal in het bos van Stiphout aangekomen,
wordt het al wat stiller in de groep; we moeten goed opletten waar we fietsen, want er is
veel water gevallen die afgelopen nacht dus de
bospaden zijn erg glibberig. Na aan wat mooie
stukken Brabants landschap voorbij te zijn gefietst, komen we in Lieshout aan. Volgens de
routebeschrijving fietsen we langs het gezelligste terras van Brabant. Onze groep vond dat
we dat natuurlijk zelf wel zouden uittesten en
meteen namen we het buitenterras in beslag.
De serveerster was wat onhandig met ‘de
goudgele jongens’ en door haar geknoei hield
onze kopman er een mooie Bavaria-polo aan
over.Vielen we toch nog in de prijzen!
Inmiddels kwamen alle andere groepen voorbij gefietst (wij lagen dus voorop) dus besloten we maar om weer te vertrekken. Eindelijk
na een paar kilometer de grote stoppost. Hier
werd goed voor de inwendige mens gezorgd
en moesten we nog wat vragen beantwoor-

den. Nou ja, die waren ook niet makkelijk, we
zien het wel wat het wordt, we kwamen toch
voor de gezelligheid, niet dan?
Nou trappen maar weer, even nog een fotoshot en volgens de organisatie zijn we al over
de helft. Het zonnetje brak wat door en na
wat geoeiiii en geaaaauww zijn we weer terug op onze gemiddeld hoge snelheid. Langs
wat maïsvelden en in de verte kasteel Croy
in zicht, waren we even het spoor bijster. De
kopman werd ingehaald en de vrouwen namen het over en al heel snel kwamen we op
bekend terrein in de Warande, en toen hebben we er een eindspurt ingegooid naar Brandevoort.
Ooooh, wat zullen we blij zijn als we ons

harde zadel kunnen verruilen voor een zachte
zetel in ‘t BrandPunt. Eindelijk om kwart voor
vijf zijn we bij het eindpunt, helaas net niet de
snelste tijd volgens de organisatie, maar er
is nog hoop met de beker naar huis te fietsen! Onder het genot van bier en bitterballen
wachten we in spanning op de prijsuitreiking.
Tot onze verbazing vallen we niet in de mooie
prijzen, die de organisatie weer in petto heeft.
Maar ja, we hebben een sportieve en gezellige
zondagmiddag gehad en met de woorden ‘als
gemaar lol het’, fietsen we, na nog een laatste
stop bij Cafetaria Brandevoort, moe en voldaan naar huis.
Wij danken de organisatie voor de geweldige
fietstocht en tot volgend jaar. n

waterpret na noodweer

saskia sannen
foto: saskia sannen

Op 23 augustus was het noodweer in vele delen van ons land en ook boven Brandevoort
ging het tekeer wat resulteerde in heerlijk waterpret aan bijvoorbeeld het Karthuizerserf. n
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winkeliersvereniging brandevoort
werkt aan de toekomst
winkeliersvereniging brandevoort

Als winkeliersvereniging hebben we aan het
begin van het jaar de balans opgemaakt omtrent onze situatie in Brandevoort. We kunnen concluderen dat we enerzijds in een
luxepositie zitten omtrent randvoorwaarden,
maar nog niet het optimale uit de markt (kunnen) halen. Om de toekomst goed tegemoet
te treden, realiseren wij ons dat wij vanuit een
duidelijke visie te werk moeten gaan, waarbij
de gemeente Helmond nauw betrokken is.
Ons eerste uitgangspunt is een win/win situatie tussen de winkeliers in Brandevoort en
haar bewoners. We realiseren ons dat we op

alle fronten nog geen compleet winkelcentrum zijn waarbij je enerzijds kunt denken aan
uitstraling en anderzijds aan compleetheid van
aanbod. In onze droom zien we onze klanten plezierig boodschappen doen, waarna ze
even een kopje koffie gaan drinken, wat kleren
uitzoeken een pakketje verzenden et cetera.
Kortom: even in een paar uurtjes tijd alles regelen wat ze nodig hebben en dit vooral op
een leuke en gezellige manier kunnen doen.
Als we dit gevoel bij de mensen kunnen realiseren ziet de bewoner van Brandevoort niet
eens meer de noodzaak om zijn zaken buiten
Brandevoort te regelen. We gaan we dan ook
echte zuigkracht bereiken op de klant buiten
Brandevoort.
We hebben nu gelukkig een bakker, maar zijn
ook op zoek naar een slager, groentewinkel,
speelgoedzaak, kinderboetiek enzovoort.

Daarnaast zijn parkeergelegenheid, uitstalling
(winkeluitstalling is alles wat direct voor de
deur van een winkel op straat wordt geplaatst,
maar geen uithangbord is), decoratie en evenementen zeer belangrijk. Het betreft dus een
integrale aanpak waarbij visie en beleid van
gemeente en winkeliersvereniging goed op
elkaar afgestemd dienen te zijn. De gemeente
ziet hier ook de noodzaak van in en wil ook
van Brandevoort een succes maken door een
goed ondernemersklimaat te creëren.
Vanuit een pilot zijn we momenteel bezig
met een samenwerkingsverband tussen de
gemeente en de winkeliersverenigingen van
Helmond, waarbij we parallel zelf al contact
onderhouden over bijvoorbeeld uitstallingbeleid, zondagsopeningen en evenementen. We
weten dat Keulen en Aken niet op één dag zijn
gebouwd, dus zeker Brandevoort niet. n

muziekfeest
Aanstaande zondag, 25 september, van 13.30
tot 22.00 uur organiseert wijkvereniging de
Hoeves een muziekfeest met diverse artiesten waaronder het bekende duo Request uit

Brandevoort. Iedereen is van harte welkom,
de toegang is gratis en voor de kinderen
hebben wij diverse attracties. Dit feest vindt
plaats in een tent aan de Emontshoeve waar

wij veel mensen hopen te begroeten. Voor
meer informatie of vragen kunt u contact
opnemen met Partyservice Luc Verbakel, telefoon 06 227 104 94. n

de cliëntenraad bedankt
robert hazenberg
de leden van de cliëntenraad scgb
In de afgelopen periode werd de Cliëntenraad officieel op de hoogte gebracht van het
naderend vertrek van de huidige manager
van het gezondheidscentrum Brandevoort,
Robert Hazenberg. De Cliëntenraad betreurt zijn vertrek, daar wij met de heer
Hazenberg een zeer prettige en constructieve samenwerkingsrelatie onderhielden.
Roberts evenwichtige, enthousiaste en bin-

dende persoonlijkheid, heeft het centrum in
de afgelopen jaren continuïteit en stabiliteit
geboden en tegelijkertijd gestimuleerd tot
ontwikkeling en vernieuwing op het vlak
van de eerstelijnsgezondheidszorg. Roberts
persoonlijke en warme stijl van met mensen omgaan, maakt dat hij mensen gemakkelijk bindt, waardoor hij zich met recht een
mensenmanager mag noemen. Hoewel het

klanttevredenheidsonderzoek over het gezondheidscentrum uitermate positief was,
is er in de komende jaren nog genoeg te
doen binnen de Stichting Gezondheidscentra Brandevoort. Desalniettemin begrijpt de
Raad de persoonlijke keuze van de heer Hazenberg en wensen wij hem natuurlijk het
allerbeste in zijn verdere carrière. Robert
het ga je goed! n
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even de wijk uit
Workshop Zingen is leuk
Jazz vocal group Antwood Affair uit Mierlo
biedt aan de workshop: Zingen is leuk. Wil je
eens proberen of jij ook kunt zingen of wil je
je talent meten met dat van anderen? Of je
nu jong of oud, man of vrouw bent, iedereen
is welkom !
Deze muzikale happening vindt plaats op vrijdag 7 oktober om 20.00 uur in MFA ’t Loesje
in Mierlo en wordt geleid door niemand minder dan Lizzy Kean, een bekende en ervaren
zangpedagoge. Lizzie Kean is al van jongs af
aan bezig met muziek. Na een klassieke opleiding op piano en altviool heeft ze zich na
haar achttiende gericht op theater. Sinds 1983
is ze freelance theatermaker, muzikant, singer/
songwriter, vocal coach/trainer, docent zang/
drama, arrangeur, vertaler en bedenker van
concepten voor bedrijven en projecten. In de
workshop Zingen is leuk zal ook aandacht geschonken worden aan luisteren en reageren,
en aan een nummer uit het hoofd leren.
Bij binnenkomst vragen we je e3,- te betalen,
hiervoor krijg je de workshop plus een drankje en een hapje. En: deze avond zal afgesloten
worden met een spetterende, muzikale verrassing! Begint het al te kriebelen en wil je dit
niet missen? Geef je nu op bij yd.vanmulken@
home.nl onder vermelding van je naam, leeftijd, telefoonnummer en/of e-mailadres en of
je ervaring hebt met zingen. Of bel voor meer
informatie naar Eric Bogers, tel.: 06 246 868
78 of 55 28 03.
Expositie Ans Duin in Open Galerie
Helmond
Van 13 juli tot en met 12 oktober worden in
Open Galerie Helmond aan de Molenstraat

121 schilderijen van kunstenares Ans Duin
geëxposeerd.
De Kunstenaar
Sinds enkele jaren schildert de in Almere wonende Ans Duin met veel passie haar landschappen en abstracte werken. Hierbij gebruikt zij voornamelijk acrylverf, olieverf en
gemengde technieken. Ze wordt geïnspireerd
door de natuur en het Nederlandse landschap,
maar haar kleurrijke werken nodigen ook uit
tot eigen interpretatie. In Almere exposeert
mevrouw Duin al succesvol. Ze heeft besloten
dit uit te breiden naar Noord-Brabant, waarbij
haar keuze onder andere is gevallen op Open
Galerie Helmond.

SPEELGOEDBEURS SPE(E)L-O-THEEK UKKIE
Op maandag 31 oktober wordt de jaarlijkse
speelgoedbeurs gehouden in Zaal Den Heuvel. Heeft u op zolder of in de garage speelgoed, puzzels, spelletjes, fietsen, et cetera staan
waar uw (klein-)kinderen niet meer mee spelen, bied het dan aan op de speelgoedbeurs,
wellicht vindt het op deze manier een nieuwe
eigenaar. Het voordeel van deze beurs is dat
u geen overtollig speelgoed meer heeft staan
en andere kinderen zijn door de aankoop
weer blij met uw speelgoed. Wilt u speelgoed
verkopen, of wilt u meer informatie over de
speelgoedbeurs, neem dan contact op met
Jacqueline Veltkamp (54 20 90) of Ingrid Verrijt
(66 52 00).
Entree speelgoedbeurs
Helaas is Speel-o-theek Ukkie dit jaar genoodzaakt om een entreeprijs te vragen aan
de bezoekers van de speelgoedbeurs. De entreeprijs bedraagt e1,-.

De Galerie
Open Galerie Helmond is een initiatief van Illumia Art. De galerie biedt een laagdrempelig
platform waar kunstenaars met verschillende
disciplines en achtergronden hun werk tentoon stellen.

OPENINGSTIJDEN en ABONNEMENT
Nog geen lid van de Spe(e)l-o-theek? Loop
dan eens vrijblijvend binnen tijdens de openingstijden (woensdag 9.30-11.00 uur, donderdag 19.15-20.15 uur en vrijdag 9.30-11.00
uur). Eén van de medewerksters zal u een
rondleiding geven en een uitleggen wat er allemaal mogelijk is. Telefonisch is de Spe(e)l-otheek te bereiken op 06 285 845 06 (alleen
tijdens de openingstijden). De Spe(e)l-o-theek
is gevestigd in ’t Patronaat, Heer van Scherpenzeelweg 14 te Mierlo. Een abonnement
voor een heel jaar kost slechts e13,50 (de
maanden die verstreken zijn, worden in mindering gebracht). n
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Deze Elzasser specialiteit is een neefje van de pizza.
Hij kan dan ook goed met pizza- of focacciadeeg worden gemaakt.
Flammkuchen
Ingrediënten:
mix voor focaccia
1 grote ui
100 gram ontbijspek
1 klein potje crème fraiche
boter
peper
nootmuskaat
Bereidingswijze:
Snijd de ui in dunne ringen en fruit die zachtjes uit
in de boter. Bak het ontbijtspek langzaam uit in een
droge pan. Maak het deeg volgens de aanwijzingen op
de verpakking. Rol het deeg zo dun mogelijk uit en leg
het op een ingevette bakplaat. Smeer de crème fraiche op het deeg en beleg het met de uien en het spek.
Strooi er vervolgens nog wat peper en nootmuskaat
over. Afbakken op 250º (ongeveer 15 minuten).
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kleurplaat pagina

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

We hebben weer een leuke actuele kleurplaat gevon-

den voor jullie en wij hopen dat jullie er weer iets
moois van maken. Dus leef je uit en lever hem in op:
Biezenlaan 18 vóór 2 oktober 2011.

o o k t e d o w n l o a d e n v i a w w w. b r a n d e v o o r t e rc o u r a n t . n l
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1.
2.
3.

Tess Hille 10 jaar
Emma van Mierlo 6 jaar
Sem van Bommel 4 jaar
De prijzen worden naar jullie huisadres opgestuurd.

* De kleurplaten kunnen we deze keer
niet afdrukken zoals ze zijn ingestuurd,
omdat ze zijn verregend door het onstuimige weer. Wij willen de
winnaars niet teleurstellen en drukken
daarom de kleurplaten toch zoals ze zijn.
Excuses voor deze gang van zaken.

De prijzen worden aangeboden door

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

de kleurplaat
uitslagenpagina van brandevoort

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

1
2 3
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September
September
Datum Organisatie
Organisatie
Datum
25sept
sept SBIA
SBIA
25

activiteitenkalender 2011
Activiteit
Activiteit
SingleCafé
Café
Single

Tijd
Contactpersoon
Tijd
Contactpersoon
14.00––18.00
18.00 ’t’tBrandPunt
BrandPunt
432013
14.00
432013

Oktober
Oktober
Datum Organisatie
Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
Datum
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
01okt
okt Brand.
Brand.Courant
Courant Sluiting
Sluitinginlevering
inleveringnrnr88 18.00
18.00uur
uur
Brouwer
663650
C.C.Brouwer
663650
01
04okt
okt MAIN
MAIN
Thuisininjejehuis
huis
19.30––22.30
22.30 ’t’tBrandPunt
BrandPunt
432013
04
Thuis
19.30
432013
05okt
okt New
NewGrace
Grace
Modeshowen
eninfomrkt
infomrkt 19.00
19.00uur
uur
BrandPunt
432013
05
Modeshow
’t’tBrandPunt
432013
10okt
okt MAIN
MAIN
Omgaanmet
metgeld
geld
19-21.00uur
uur ’t’tBrandPunt
BrandPunt
432013
10
Omgaan
19-21.00
432013
12okt
okt St.
St.Jeugd
JeugdBrvrt
Brvrt Inspraak
Inspraaksport
sportScouting
Scouting 19.00
19.00uur
uur
Geleijns
432013
12
S.S.Geleijns
432013
12okt
okt Boutique
Boutique4more
4more Modeshow
Modeshow
20-22.30uu ’t’tBrandPunt
BrandPunt
432013
12
20-22.30
432013
12okt
okt Comp
Compclub
clubBrBr Windows
WindowsVista
Vista
14.00uur
uur
BrandPunt
432013
12
14.00
’t’tBrandPunt
432013
13
okt
Comp
club
Br
Excel
2007
20.00
uur
’t
BrandPunt
432013
13 okt
Comp club Br
Excel 2007
20.00 uur
’t BrandPunt
432013
14okt
okt SBIA
SBIA
SingleCafé
Café
20.30- -0.30
0.30uu ’t’tBrandPunt
BrandPunt
432013
14
Single
20.30
432013
19okt
okt Comp
Compclub
clubBrBr Windows
WindowsVista
Vista
14.00uur
uur
BrandPunt
432013
19
14.00
’t’tBrandPunt
432013
20okt
okt Comp
Compclub
clubBrBr Excel
Excel2007
2007
20.00uur
uur
BrandPunt
432013
20
20.00
’t’tBrandPunt
432013
21okt
okt Brand
BrandCourant
Courant Distributie
Distributienrnr88
18.00uur
uur
Princen
665781
21
18.00
P.P.Princen
665781
26okt
okt Comp
Compclub
clubBrBr Windows
WindowsVista
Vista
14.00uur
uur
BrandPunt
432013
26
14.00
’t’tBrandPunt
432013
27okt
okt Comp
Compclub
clubBrBr Excel
Excel2007
2007
20.00uur
uur
BrandPunt
432013
27
20.00
’t’tBrandPunt
432013
29okt
okt Halloween
HalloweenBrBr Halloween
Halloweenoptocht
optocht
17.30uur
uur
BrandPunt
432013
29
17.30
’t’tBrandPunt
432013
29
okt
SBIA
Beierse
bieravond
20.30
uur
’t
BrandPunt
432013
29 okt
SBIA
Beierse bieravond
20.30 uur
’t BrandPunt
432013
30okt
okt SBIA
SBIA
SeniorenHarmonie
HarmonieHel.
Hel.
BrandPunt
432013
30
Senioren
’t’tBrandPunt
432013
Bron: :Brandevoorter
Brandevoorterkalender,
kalender,Startpagina
Startpaginawww.brandevoort.nu.
www.brandevoort.nu.Wijzigingen
Wijzigingenvoorbehouden.
voorbehouden.
Bron
uiterste inleverdatum kopij brandevoorter courant oktobernummer
1 oktober
beheer wijkhuis ’t brandpunt
u kunt op twee manieren een ruimte in wijkhuis ’t BrandPunt bespreken:
e-mail: beheerder@brandpunt.info • telefoon 43 20 13
adres: biezenlaan 29, 5708 zd helmond-brandevoort
commissies,vertegenwoordigers en hun mailadressen
wijkraad
’t brandpunt
commissie buurtpreventie
chilll-house
stichting dickensnight brandevoort
commissie speelvoorz./groen
commissie webmasters
brandevoort in actie
brandevoorterdag
scouting brandevoort
fotoclub brandevoort
startpagina brandevoort
commissie kindervakantieweek
cs de brandeliers
bridgeclub ‘t brandpunt
winkeliersvereniging brandevoort
clientenraad stichting gezondheidscentrum brandevoort
sv brandevoort
stichting sport en bewegen brandevoort
brandeleros
computerclub
basketball black shots
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franklin van de laar
fons bosman
rené deelen
sandra geleijns
jet de laat
henk noort
herbert von reth
fons bosman
jan drouen
peter van den endert
secretariaat
herbert von reth
yvon cremers
audrey tijssen
irma van den hurk

roland koster
louis vrolings
audrey tijssen-geboers
ivo senssen
erik van eert

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

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

belangrijke wijkinformatie

Activiteitenkalender2011
2011
Activiteitenkalender

belangrijke telefoonnummers

ALARMNUMMER
dierenambulance/dierenbescherming

112
51 39 71

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

0800 - 9009
59 48 94
59 55 55

ziekenhuis elkerliek helmond
welzijn brandevoort
gezondheidscentrum brandevoort, de plaetse 98 - 5708 zj helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
huisartsen brandevoort
spoedlijn huisarsten
spoed avond / weekend
dr. kaiser en dr. veldhuizen
dr. keuning en dr. smeulders
fax
bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
apotheek brandevoort
de zorgboog - kruiswerk, consultatiebureau, diëtiste en dagbehandeling
logopedie - renate jacobs
podotherapie van iersel / de greef
haptotherapiepraktijk brandevoort 
fysiotherapie de veste (ook manuele therapie)
orthopedagogenpraktijk brandevoort - drs. fannie heesakkers-van ansem
psychologiepraktijk brandevoort - drs. k. itz-seckl
maatschappelijke werk levgroep 
kristen bouten en nienke crijns
logopedie - callista lichtendahl
verloskundigen
“brandevoort” - leen van leuken, marinda van de rijt & linda van vroenhoven
“helmond” l. daamen, m. daamen - de jong, w. van melis-van hout, l. backx
margo van de bunt - le loux
haptotherapie - john kivits
kraamzorg homecare
kraamzorg de zorgboog, telefoonnummer zorgcentrale 
mee helmond - ondersteuning bij leven met een beperking
moeders voor moeders - sandra rondeel
praktijk voor adem- en ontspanningstherapie - carlijn bamberger 
remedial teaching - susanne kuijken
remedial teacher - hannie verhofstad
tandarts - h. koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur
praktijk voor mondhygiëne - l. schouten
natuurgeneeskundig therapeute - hélène corbijn
jongerenwerker swh helmond-west & brandevoort - jochem zwerus
scholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang
o.b.s. brandevoort, de plaetse 150
laan door de veste 98
de vendelier, schutsboom 67, stepekolk - oost 53 
mondomijn, laan door de veste 1000
kinderopvang korein, vaartsestraat 3
peuterspeelzaal ot & sien, moerdonksvoort 1
peuterspeelzaal jip & janneke, koolstraat 3
kinderopvang vestein, koolstraat 3
kinderopvang ’t trommeltje, iekendonksevoort 49
dik trom kinderopvang 0-4 jarige, moerdonksvoort 1
dik trom buitenschoolse opvang “de rebellenclub”, moerdonksvoort 1
gastouderburo spring, windmolenstraat 1
gastouderburo flex
crea-extra, opvang voor kinderen met een autisme spectrum stoornis
kinderopvang humanitas, gastoudercentrale
kinderdagverblijf villa vrolijk, geldropseweg 43
hoevestein kinderdagverblijf, herenlaan 200 (onderdeel openbaar kindcentrum brandevoort)
hoevestein buitenschoolse opvang, vaartsestraat 3 (onderdeel openbaar kindcentrum brandevoort)

50 47 04
0900 - 8861
50 47 05
50 47 06
50 47 03
37 00 44
0900 - 899 86 36
50 47 10
50 47 20
50 47 25
50 47 30
59 95 64
52 46 53
53 91 04
59 89 89
06 - 54 35 57 69
50 47 12
53 28 00
66 38 99
06 - 49 22 55 50
0900 - 206 44 44
0900 - 899 86 36
32 80 00
51 49 11
66 47 22
33 26 83
52 79 77
31 99 51
66 46 44
06 - 47 66 41 94
06-42967343
66 78 57
66 29 62
52 04 34
66 28 94
66 28 94
06 - 50 86 38 03
43 24 30
43 24 30
52 11 18
33 51 92
33 51 92
088 - 208 82 08
06 - 24 47 71 78
06 - 33 08 65 34
045 - 561 53 40
32 04 05
66 62 11
06 - 15 83 13 52
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