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Sinds 1 november is Marlies Dekker als
manager werkzaam bij de Stichting Gezondheidscentrum Brandevoort. Ze heeft
veel zin in haar nieuwe uitdaging en hoopt
nieuwe projecten op te kunnen zetten
samen met de Brandevoorters en het
SGCB. Op dit moment maakt ze een inventarisatie van wat er zoal gebeurd is en
van wat er nog aan taken loopt.
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Al een uur na de opening was de drukte
even groot als in alle voorgaande jaren: met
de inzet van parkeerwachters, afzettingen,
linten en een efficiënte opstelling schreden
bewoners en bezoekers langs zanggroepen, marktkramen en nog heel veel meer.
Met uitzondering van de Lindt, waren alle
gebruikelijke straten, pleinen en plekken in
bezit genomen, tijdens Dickensnight.
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Donderdag 5 januari wordt de nieuwe
keurslagerij geopend in Brandevoort! Eigenaar, Chris Vogels, heeft jaren ervaring
in verschillende slagerijen. Sinds 2008
woont hij in Brandevoort en na stevige onderhandelingen gaat hij nu van start met
zijn eigen winkel.
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Bij SV Brandevoort waren de Aanstekers
twee mensen, William Kuypers en Regé
van Duijnhoven. Ze hebben voor, tijdens
en na de oprichting in het seizoen 20082009 al hun knowhow, energie en daadkracht ingezet om een florerende voetbalclub in Brandevoort op poten te zetten.
Anderhalf jaar geleden is Roland Koster
voorzitter geworden.
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De BC heeft een nieuwe hoofdredacteur. Met ingang van 1
januari 2012 stopt de huidige hoordredacteur, Giel Pollemans,
met zijn werkzaamheden bij de Brandevoorter Courant. Cora
Brouwer neemt zijn werk over. “Het is een goed moment om
weer iets anders te gaan doen en het werk voor de Courant over
te laten aan de werkgroep.”
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De redactie
foto: Marc Dekkers

De eerste handelingen voor de uitbreiding
van Brandevoort naar Brandevoort II zijn verricht: het gebouw van de middelbare school
Carolus Barromeus krijgt gestalte. De aankondiging van de bouw is meer dan levensgroot te zien aan de Brandevoortse Dreef.
Plannen voor bouw in De Marke liggen concreter op de tekentafel. En de overgang voor
de onderdoorgang ligt er. Nu nog de tunnels,
zodat we geen belemmering meer ervaren
om aan de overkant te komen. In feite ligt er
nu in 2011 een goede basis voor de ontwikkelingen van de komende jaren. Een vooruitzicht dat goed past bij de start van 2012.
Dit jaar kan het begin zijn voor een nieuwe
periode van uitbreiding en de basis leggen
voor de voltooiing van Brandevoort.
En de ontwikkelingen gaan door: bewoners
communiceren niet alleen meer via onze
Courant, maar zoeken meer en meer de
virtuele kant van het bestaan op. Naast de
gewone alledaagse direct waarneembare
gang van zaken, ziet onze digitale redactie
een andere vorm van omgang met elkaar
ontstaan. Dit gaan we de komende tijd voor
u volgen; de Courant mag immers niets missen.
In de cloud
Nog vlak voor het nieuwe jaar starten we

de rubriek Brandevoort in de ‘wolk’. In deze
Courant van december doen wij voor de eerste keer verslag van de berichten in de cloud
van Brandevoort. Afhankelijk van de inhoud
en het niveau van de berichtgeving in deze
digitale wolk, zal de Brandevoorter Wolk een
serieuze rubriek worden. Iedere dag en ieder moment van de dag vloeit deze informatie over in actie en reactie. Het is de vraag
wat de hedendaagse informatievoorziening
bij het gros van de mensen teweeg brengt.
Dickensnight
Dickens was weer meer dan eens een origineel en diep verwarmend feest. Een feest
dat onderstreepte dat Brandevoort een ideale wijk is en de juiste entourage heeft om
meer dan eens een traditioneel feestgedruis
intensief mee te maken.
Het winterfeest op de Neerhei ontbreekt
wel en zou komende jaar weer terug moeten
komen. Het is een prima onderbreking van
een lange kerstvakantie, die de winterse dagen een ander cachet geeft. Hopelijk pakken de organisatoren de uitdaging op.
Vertrek hoofdredacteur
Na meer dan tien jaar trouwe dienst heeft
Giel Pollemans zijn activiteiten voor de Courant beëindigd. Elders in dit blad geeft hij

aan dat de BC voor hem een ultiem middel is geweest om de wijk Brandevoort voor
ons allen visueel te laten bestaan. Nou dat
is gelukt, vinden wij. Gelukkig blijft Giel nog
betrokken bij de redactie, echter veel meer
op afstand. Wij zullen uiteraard het wijkblad
in leven houden en verder laten uitgroeien.
Wij bedanken Giel van harte voor zijn inzet
en hopen dat hij regelmatig zijn betrokkenheid in de vorm van een artikel of foto laat
blijken. Cora Brouwer is al lang uitgebreid
betrokken bij de Courant en neemt zijn
hoofdredacteurschap over. Wij wensen haar
veel succes en inspiratie bij de volgende tien
jaar redactiewerk.
Nieuwjaar
Een bijzonder goed Nieuwjaar gewenst.
Een jaar waarin de wijk zich uitbreidt en een
jaar waarin de wijk op stap gaat naar een
nieuwe wending, die aan de andere kant van
het spoor, een periode en plek met mogelijkheden en verrassingen, die Brandevoort
tot een volwassen wijk zullen maken en een
zelfstandige status zullen opleveren. Hopelijk een ontwikkeling die de eigenheid en
uniciteit van de wijk intact zal laten. Wij van
de BC zullen oplettend blijven en voor u de
ontwikkelingen in geuren en kleuren blijven
aanleveren. •
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wijkhuis ‘t BrandPunt
nieuws

Maja Bunthof

Sluiting ‘t BrandPunt in verband met de kerstvakantie
’t BrandPunt is wegens de kerstvakantie gesloten van zaterdag 24 december 2011 tot
maandag 2 januari 2012.
8 januari - Uitreiking onderscheiding Brandevoorter 2011
en nieuwjaarsreceptie wijkraad
In de afgelopen tijd heeft u personen of
groeperingen kunnen voordragen voor de
titel Brandevoorter 2011. Van deze gelegenheid is volop gebruik gemaakt. De
jury, bestaande uit de heren Stienen en
Drouen en de dames Van Dijk, Klomp en
Tielemans, zullen uit de nominaties een
waardige Brandevoorter 2011 kiezen! Op
8 januari 2012 wordt bekend gemaakt wie
als Brandevoorter 2011 is gekozen. De
bekendmaking vindt plaats om 14.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd om de uitreiking bij te wonen.
Aansluitend aan de uitreiking van deze
onderscheiding houdt de Wijkraad Brandevoort haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
Deze start om 15.00 uur. Ook hierbij bent
u van harte welkom.
Carnaval in ’t BrandPunt
Brandevoort heeft een uitgebreid programma met carnaval. De organisatie is in handen
van de carnavalscommissie van Stichting
Brandevoort in Actie en CS De Brandeliers.
Kaarten voor de zwetsavonden en de zwetsmiddagen 50-plus zijn tijdens openingstij-

den verkrijgbaar aan de bar van wijkhuis
’t BrandPunt. Voor het kindercarnaval vindt
de voorverkoop plaats op 17 januari in
’t BrandPunt. Vanaf 18 januari zijn ook deze
kaarten ook aan de bar te verkrijgen. Voor
de overige activiteiten worden de kaarten op
dezelfde avond aan de zaal verkocht.
Stichting Brandevoort in actie organiseert:
Zwetsavonden 14, 21 en 28 januari 2012
aanvang 20.00 uur, entree e11,- max. 4
kaarten per persoon per avond, zaal open
19.30 uur

Zwetsmiddagen 50+
5 en 12 februari van 15.15 tot 20.30 uur,
entree e12,50 - inclusief kopje koffie en
warm buffet, zaal open 14.45 uur
Stichting Brandevoort in Actie en De Brandeliers:
Kindercarnaval 20 en 21 februari
van 14.00 tot 18.00 uur, entreeprijs voor kinderen e3,- inclusief ranja en lekkers, ouders
en andere carnavalsvierders e1,50
voorverkoop dinsdag 17 januari 2012 van
19.30 - 20.30 uur in wijkhuis ’t BrandPunt,
losse verkoop vanaf 18 januari aan de bar
van ’t BrandPunt (op 20 februari blijft de bar
open tot 20.00 uur, op 21 februari blijft de
bar open voor het sluitingsbal)

NIEUW! Tieneravond 17 februari 2012
vanaf 19.30 uur, entree e2,50 - donateurs
gratis
After optocht party 18 februari 2012
15.00 - 19.00 uur, entree gratis
Brandeliersbal 18 februari 2012
vanaf 20.30 uur, entree e5,- donateurs gratis - garderobe e0,50 (verplicht), zaal open
20.00 uur
Sluitingsbal 21 februari 2012
vanaf 19.30 uur, entree e5,- donateurs gratis - garderobe e0,50 (verplicht)
Haringhappen 22 februari
vanaf 20.30 uur, entree gratis
16 en 17 maart Vrijwilligersactie NL Doet
Ook in 2012 vindt er weer een landelijke
vrijwilligersdag plaats. Zelfs de koningin doet
weer mee om het vrijwilligerswerk onder de
aandacht te brengen. Voor meer informatie
kunt u kijken op www.nldoet.nl.
Activiteiten en informatie
Kijk op onze websites www.brandpunt.info
en www.brandevoortinactie.nl voor het actuele overzicht van activiteiten en meer informatie over ons wijkhuis.

CS De Brandeliers presenteert:
2 weekskes vurraf 4 februari 2012
aanvang 19.30 uur, entree e5,- donateurs
gratis - garderobe e0,50 (verplicht)
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Winkelkroniek Brandevoort
deel 10

Wim Dobma
foto: Cora Brouwer
De bewoners van Brandevoort hebben al een tijdje kunnen genieten
van de extra aankleding van het centrum door de mooie kerstverlichting in de bomen langs de gracht. De winkeliersvereniging heeft een
substantieel deel van de kosten voor haar rekening genomen, maar
daarnaast ook nog sponsoren gezocht en gevonden in de Wijkraad en
de Rabobank om het financiële plaatje rond te krijgen.

In de in totaal zesentwintig bomen zitten
maar liefst 15.600 led-lampjes. Toch vallen,
vanwege de led-verlichting, de kosten reuze
mee. Bij zeven branduren per dag zijn de totale kosten per dag maar e0,62.
Zo heeft ons centrum dus een mooie kerstverlichting. Het voelt aan als een ‘warm bad’,
wat de algehele feestelijke stemming natuurlijk ten goede komt en waar de bewoners nog tot in lengte van jaren van kunnen
genieten.
In Brandevoort wordt naarstig gezocht naar
ondernemers die de winkelpanden in De
Veste gaan betrekken. De winkels die er
in 2012 definitief komen zijn in ieder geval
Keurslager Vogels in Blok 7, waarover in
deze BC in het ondernemersinterview vrij uitvoerig verslag wordt gedaan en supermarkt
Jumbo in Blok 6.
De keurslagerij zal, zoals het er nu voorstaat,
op 5 januari zijn deuren openen en de supermarkt omstreeks 1 mei.
De heer Voogt van makelaarskantoor VP&A
noemde in november potentiële ondernemers zoals een groentezaak, een kaaswinkel
en een viszaak, maar kon nu geen concrete
toezeggingen doen; er wordt nog onderhandeld.
Volgens mevrouw Klomp van de gemeente
Helmond wordt het tempo waarin woningen
in Brandevoort worden gebouwd bijgesteld
van 300 woningen naar 150 woningen en
dit heeft uiteraard ook invloed op de verhuur
van winkelpanden.

Eerst worden de Blokken 6 en 7 aan de achterkant afgebouwd. Ook de wijk Brand wordt
eerst afgebouwd.
Het is de bedoeling dat in 2012 de twee
hoogspanningsleidingen worden samengevoegd. Zoals u eerder heeft kunnen lezen in
de BC of in andere media, wordt de 150kVleiding die het dichtst bij de wijk Stepekolk
staat, samengevoegd met de 380kV-leidingen die evenwijdig aan de Neerwal lopen. De
twee leidingen zullen volgens deskundigen
elkaar dusdanig beïnvloeden dat het magnetisch veld kleiner wordt in plaats van groter,
hetgeen door anderen weer wordt bestreden.
In ieder geval, als de twee leidingen zijn samengevoegd, zal worden begonnen met de
afbouw van de wijk Stepekolk.
Als vervolgens De Veste en Stepekolk klaar
zijn, wordt begonnen met de wijk Liverdonk
ten westen van Stepekolk-De Veste en ten
zuiden van de spoorlijn. Daar wordt in 2014
mee gestart. Daarna is pas de wijk De Marke
aan de beurt , ten noorden van de spoorlijn.
De bedoeling is dat telkens als er 70% van
de nieuwbouwpanden is verkocht, er gebouwd gaat worden. Afhankelijk van de ontwikkeling van de economie in de komende
jaren, kunnen genoemde getallen en percentages uiteraard fluctueren.
Behalve economische- kunnen ook natuurlijke ontwikkelingen de bouw of het gebruik
van woningen en winkelpanden beïnvloeden.
Zoals u op de televisie heeft kunnen zien of

in de krant heeft kunnen lezen, zullen er in
Heerlen winkels en appartementencomplexen worden afgebroken, omdat er kans
bestaat op instorting door het verzakken van
de ondergrond. Eerst was er sprake van het
instorten van oude mijngangen die onder
Heerlen doorlopen, daarna was er sprake
van het oplossen van kalk van een kalsteenlaag die zich boven de steenkoollagen bevindt.
De fundamenten van het appartementencomplex annex winkelgebouw rusten op een
zandlaag en een deel van dat zand zou verzakken om de holtes op te vullen die door
oplossing van een deel van de kalksteenlaag
zijn ontstaan. U zult zich afvragen: kan dat in
Brandevoort ook gebeuren? Die kans is zeer
klein. Ten eerste zijn hier geen oude mijngangen en ten tweede bevindt de kalksteenlaag
in het Helmondse zich op een diepte van
1500 tot 2000 meter. Een lichte aardbeving
zoals begin jaren negentig langs de Peelrandbreuk is in principe mogelijk; de Peelrandbreuk loopt van Roermond via Meyel en
Gemert naar Uden, waar hij het duidelijkst in
het landschap is te zien en vervolgens naar
Heesch en Oss.
Als het winkelcentrum in De Veste eenmaal
is afgebouwd en niet door mensenhanden
wordt afgebroken, zal het er over 100 of
200 jaar nog wel staan, want zware aardbevingen, tsunamis en wervelstormen komen
hier zelden of nooit voor. Alleen economische crises! •
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Wijkraad Brandevoort
Wat speelt er in de wijk

Franklin van de Laar

Herhalingsoproep: De wijkraad
heeft dringend extra mensen
nodig! Iets voor u?
De wijkraad Brandevoort praat namens onze
wijk mee met de gemeente Helmond over
de gang van zaken en ontwikkelingen binnen onze wijk op een breed aantal terreinen.
Het gaat hierbij onder andere over de belangen op het gebied van voorzieningen voor
de jeugd, maar ook senioren, of specifieke
voorzieningen voor sport, spelen en groen,
dit alles in een veilige leefomgeving en dito
infrastructuur. De belangrijkste taak hierbij is
het behartigen van de gemeenschappelijke
belangen van de inwoners van Brandevoort
en de ontwikkeling van onze wijk, voor nu en
ook in de toekomst.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen

die hier samen met ons verdere invulling aan
willen geven. Bent u:
• Gemotiveerd om de gemeenschappelijke
belangen van de bewoners van de wijk
Brandevoort te helpen behartigen?
• Bereid om acht tot tien uur per maand te
besteden aan vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van
adviezen en het uitvoeren van diverse taken?
• Bereid om activiteiten te (helpen) ontplooi
en om de mening van Brandevoort in kaart
te brengen?

oefenen op de inrichting van de wijk en daardoor mee te helpen aan de verbetering van
de leefbaarheid in de wijk. Met de nieuwe
gemeentelijke aanpak van wijkgericht werken worden die kansen groter, mits wij goed
voorbereid en beslagen ten ijs komen. Daarbij geldt nu eenmaal dat vele handen licht
werk maken.
Voor meer informatie over het werk van de
wijkraad kunt u terecht op www.wijkraad.
brandevoort.nu en telefonisch bij Franklin
van de Laar (voorzitter, 06 832 233 99).

Dan bieden wij u de mogelijkheid om de ontwikkelingen in de wijk van nabij te volgen én
bovendien de mogelijkheid om invloed uit te

De leefbaarheid van de wijk gaat ons allen
aan. We doen daarom opnieuw een dringend
beroep op u! •

KBO St. Lucia Mierlo-HoutBrandevoort
Diverse activiteiten staan gepland
Maandag 2 januari
De Nieuwjaars ontmoeting voor KBO-leden in
D’n Huisakker. Een gelegenheid elkaar te ontmoeten, het glas te heffen en met elkaar van
gedachten te wisselen. Aanvang 10.00 uur.
Zondag 5 februari 2012
12.00 uur: Carnavalsvereniging De Houtse
Kluppels organiseert een carnavaleske ouderenmiddag voor 65-plussers. Deze is voor
iedereen toegankelijk dus ook voor nietleden. U kunt hiervoor zaterdag 21 januari
2012 tussen 11.00 en 12.00 uur kaarten
afhalen in het café van De Geseldonk.

Zondag 5 en zondag 12 februari 2012
Organiseert Stichting Brandevoort in Actie twee zwetsmiddagen voor 50-plussers
in ’t BrandPunt. Deze middagen zijn mede
speciaal voor leden van KBO Mierlo-HoutBrandevoort en belangstellenden uit de omgeving. Beide middagen beginnen om 15.15
uur en de zaal is open vanaf 14.45 uur. U
wordt ontvangen met een kopje koffie en
rond de klok van zes wordt er een eenvoudige maaltijd geserveerd. Entreeprijs e12,50
incl. koffie en maaltijd. Het laatste optreden
staat gepland tot 19.45 uur en tot 20.30 uur

zorgen we voor gezellige muziek in de zaal.

17.35 uur van getuige geweest en heb de dader herkend. Vanwege onder andere het verzekeringstechnisch onderzoek zijn wij op zoek
naar getuige(n) die dit voorval ook heeft/

hebben zien gebeuren. Wij hopen dat u ons
verder kunt helpen. U kunt uw reactie mailen
naar info@brandevoortercourant. Alvast bedankt voor uw medewerking. •

Op 5 februari optredens van: Plus Minus,
Rob Scheepers (Sterksel), Dubbel Trubbel,
Andy Marcelissen en Berry Knapen.
Op 12 februari: Dubbel Trubbel, Jan Strik,
Spoit Elluf, Kitty Goverde en Berry Knapen.
Voorverkoop kaarten: na afloop van de kerstviering KBO bij Louis Vrolings
Dinsdag 13 december van 19.30 tot 20.30
uur in ’t BrandPunt. Vanaf 14 december aan
de bar in ’t BrandPunt, telefoon: 43 20 13. •

Oproep
Op zaterdag 12 november is onze BMW uit
de 1-serie, kleur wit, op drie plaatsen bekrast.
De gebeurtenis vond plaats op De Plaetse ter
hoogte van huisnummer 152. Ik ben hier om
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Scouting Brandevoort viert
tiende verjaardag!
Sandra Bierens

Op 14 november 2011 bestond Scouting Brandevoort tien jaar! Wat
begon met vier mensen aan een keukentafel is uitgegroeid tot een actieve, enthousiaste scoutinggroep met een prachtige blokhut. Een moment om bij stil te staan en tijd om dit verjaardagsfeest te vieren. Niet te
lang en niet te groot, want we willen vooruit. Elke week rekenen immers
140 jongens en meiden op weer een scoutingavontuur!

Het begin
Scouting Brandevoort begon zo’n twaalf jaar
geleden met een groepje Brandevoorters
aan een keukentafel. Mensen die vonden
dat kinderen in de nieuwe wijk Brandevoort
ook moeten kunnen scouten! Het groepje
ging aan de slag en vond een schilderachtige boerderij uit de negentiende eeuw aan
de Doornweg. De boerderij was al twee jaar
onbewoond en op het eerste gezicht volkomen ongeschikt voor kinderen; centrale verwarming ontbrak en alles was heel dringend
aan een grondige opknapbeurt toe. Gelukkig
boden ondernemers verenigd in De Ronde
Tafel de helpende hand. Enthousiast hebben zij de boerderij omgetoverd tot een plek
waar later heel veel Scouts een geweldige
tijd zouden beleven.
De leden
En toen was de scoutingboerderij gereed!
Een mooie locatie, enthousiaste leiding gevonden, maar geen kinderen… Gelukkig
was de eerste open dag op de boerderij een
succes. Het was mooi weer en met de hulp
van Scouting Mierlo heerste er al meteen
een leuke scoutingsfeer. Er schreven zich
zoveel kinderen in dat er direct een wachtlijst ontstond. Zo startten we in mei 2001
met vier enthousiaste leidinggevenden met
een groep voor zeven- tot tienjarigen: de
Esta’s. In 2002 kwamen daar de Scouts
en Bevers bij. Zij startten destijds met vijf
leden. In 2006 hebben de scoutingactiviteiten van Scouting Brandevoort een paar

maanden stilgelegen. Hoewel er heel veel
enthousiaste jeugdleden waren, ontbrak
het aan nieuwe leiding en bestuursleden.
Hulp van Scouting Regio Helmond en een
paar fanatieke ouders zorgden ervoor dat
het smeulende scoutingvuur weer begon te
branden. Begin 2007 startte een enthousiast vernieuwd leiding- en bestuursteam en
sinds die tijd is Scouting Brandevoort blijven
groeien.
De Scoutingboerderij
De Scoutingboerderij was gedurende tien
jaar de thuisbasis van Scouting Brandevoort.
Boer Van Lierop die tweeënzeventig jaar in
de boerderij woonde, bracht ons in de eerste jaren regelmatig een bezoek en leerde
de kinderen over zaaien en oogsten. We genoten van de heerlijke kersen van de twee
kersenbomen op het terrein. Hij vertelde ook
van de sprookjesboom aan de rand van het
erf. In deze enorme conifeer heeft menig
Scout geklommen en hutten gebouwd!
De laatste jaren deed de omgeving vrij
troosteloos aan. De gemeente kapte in
2009 vrijwel alle bomen op het terrein en
de graafmachines rukten op om het omliggende terrein bouwrijp te maken. Desalniettemin maakte Scouting Brandevoort in deze
periode een sterke groei door. In twee jaar
tijd groeide het ledenaantal van vijftig naar
zo’n 115 leden. Het groeiend aantal leden,
een krachtige lobby richting gemeente
Helmond en een actief jongerenbeleid van

deze gemeente, zorgden ervoor dat de gemeenteraad op 2 februari 2010 besloot dat
Brandevoort 13a voortaan de nieuwe stek
werd. In januari 2011 verhuisde de groep
naar deze prachtige nieuwe locatie in de
groenstrook die in mei feestelijk geopend
is.
Scouting
Brandevoort
aan
Brandevoort
Prachtiger kan het natuurlijk niet; Scouting
Brandevoort huist nu al bijna een jaar op
een geweldige locatie aan Brandevoort. De
groep is volwassen met een scoutingaanbod voor leden van vijf tot tachtig jaar. De
jongsten kunnen terecht bij de Bevers en de
oudsten bij de leiding, bestuur of Plusscouts.
Deze laatste groep bestaat uit volwassen leden die de groep ondersteunen. Ze spelen
een belangrijke rol bij het onderhoud van de
blokhut en ondersteuning van zomerkampen. Jongeren van vijftien tot achttien jaar
zijn welkom bij de in 2010 gestarte Explorers.
Op naar de twintigste verjaardag!
Met een geweldige groep jeugdleden, leiding, bestuur en Plusscouts en een prachtige blokhut zijn alle ingrediënten aanwezig voor een prachtige toekomst voor
deze groep. Zin om eens bij ons te kijken?
Dat kan! Kijk eens op onze website
www.scoutingbrandevoort.nl. •
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Nieuwe manager Stichting Gezondheidscentrum Brandevoort (SGCB)

Marlies de Bakker

Marga Dobma
foto: Ugur Ozdemir

Sinds 1 november is Marlies de Bakker bij Stichting Gezondheidscentra Brandevoort werkzaam als manager om de vertrekkende manager
Robert Hazenberg te vervangen.

Marlies de Bakker, 46 jaar, is geboren in
Veldhoven en na de basisschool gaat ze
naar het Van Maerlantlyceum in Eindhoven
(havo). Toen ze voor de keuze stond voor
een vervolgopleiding wist ze één ding zeker:
ze wilde gaan werken in de gezondheidszorg. Daarom koos ze voor de opleiding fy-

siotherapie in Den Bosch. Hier behaalt ze
in 1986 het diploma. Ze gaat dan waarnemen in verschillende praktijken waarna ze
terecht komt in verpleeg/verzorgingstehuis
Peppelrode in Eindhoven. Haar werkzaamheden hier vond ze heel plezierig. Door de
jaren heen is de zorgzwaarte van de cliën-

ten sterk toegenomen en de revalidatiemogelijkheden zijn hierdoor sterk afgenomen.
Tijd voor een nieuwe uitdaging. Ze ging een
nieuwe studie manueel therapie volgen en
kwam in 2002 te werken in Gezondheidscentrum Meerhoven. Hier heeft ze verschillende projecten opgezet waaronder een
ketenproject voor mensen met diabetes.
Toen ze hoorde dat er een plek vrijkwam als
manager van SGCB heeft ze hierop gesolliciteerd.
Marlies is dan ook met veel enthousiasme
met haar nieuwe werkzaamheden begonnen en ziet het als een uitdaging de ingezette taken van Robert Hazenberg voort te
zetten en, indien nodig, te vervolmaken.
Op dit moment maakt ze een inventarisatie
van wat er zoal is gebeurd en wat er nog
aan taken loopt. Verder denk ze na over
nieuwe plannen.
Ze vindt internetgebruik belangrijk in een
wijk als Brandevoort. Zij denkt bijvoorbeeld
aan het ontwikkelen van een cliëntvriendelijke website, het gebruik van sociale media
als Twitter en of Facebook en of het mogelijk is online een afspraak te maken. Het
is de bedoeling hierdoor te komen tot klantenbinding en het bieden van nog betere
service. Uiteraard komen de verschillende
doelgroepen in de wijk hierbij allemaal aan
bod. Dit alles vergt wel grondig vooronderzoek en ontwikkeling.
Het gestarte en lopende project ‘Lekker fit’
in samenwerking met de basisschool gaat
gewoon door. Verder maakt ze zich hard
voor het opstellen van plannen voor samenwerking tussen de verschillende disciplines
die aanwezig zijn in het SGCB, zoals het
maken van zorgprogramma’s voor depressie, diabetes en hart- en vaatziektes.
In december gaat ze, samen met alle disciplines, de brochure van het Gezondheidscentrum in de wijk huis aan huis verspreiden
om het Gezondheidscentrum onder de aandacht te brengen.
Mocht u de folder niet ontvangen dan is
deze altijd op te vragen bij het Gezondheidscentrum.
Marlies heeft veel zin in deze nieuwe uitdagingen. Ze hoopt nieuwe projecten op te
kunnen zetten samen met de Brandevoorters en het SGCB.
De redactie van de BC wenst Marlies de
Bakker veel succes! •
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Dineren op een vorstelijke
manier
Wil Fabrie

Vrijdag 25 november 2011 mochten wij als reüniegroep de spits afbijten
voor het veilingdiner. Toen we om 14.00 uur in ’t BrandPunt binnenkwamen voor de excursie in Brandevoort, was de tafel al prachtig gedekt.
Maakte de rondgang door Brandevoort al een heel overweldigende indruk, de terugkeer in ’t BrandPunt met de voltooide tafel was helemaal
schitterend. Na een welkomst-Prosecco werden we om 18.00 uur aan
tafel genodigd. Ik kan uitgebreid beschrijven hoe goed het was, maar ik
volsta met een reactie van een van de deelnemers:

“Het diner in ‘t BrandPunt was van topklasse: de aankleding was, al bij de start, overrompelend mooi. De bediening was van de
soort die je hoopt te krijgen als je een goed
restaurant binnengaat, maar die je bijna nergens meer tegenkomt. En het eten zelf was
(meer dan) verrukkelijk! Ook over de kwaliteit en de breedte van het assortiment van

de geboden dranken, niets dan lof. Kortom,
een genot om daar te mogen eten en dan
met zo’n gezelschap!”
Ik wil de dames die dit mogelijk hebben
gemaakt nogmaals heel hartelijk danken:
Mary-Ann, Marja en Anky, geweldig wat jullie gepresteerd hebben. Maar ook Fons heel
hartelijk bedankt voor de warme en deskun-

dige bediening. Mede door jouw manier van
bedienen werd dit een onvergetelijke avond!
De opbrengst van de avond gaat naar het
Sinterklaasfeest in Brandevoort. Ik kan ieder
gezelschap (van twaalf tot zestien personen)
aanbevelen om mee te bieden als er weer
een diner wordt geveild. Het is een ervaring
die je een vorstelijk gevoel geeft. •
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Wat hebben we het toch geweldig geregeld
hier in Brandevoort. Het beeldbeleid in de
openbare ruimte wordt consequent doorgevoerd, zodat er een prettige eenheid is ontstaan. Wij hebben onze eigen lantaarnpalen
en speciaal ontworpen straatnaamborden.
De gevelhoogtes zijn geregeld, de breedte
van de stoepen bepaald, ja zelfs over de
hoogte van de tuinheggen is nagedacht. We
zouden dus bijna kunnen stellen dat alhier
de perfectie is bereikt.
Maar zoals wij allen weten bestaat perfectie
natuurlijk niet. Bij UPC rijden we de Brandevoortse Dreef op die op de tweede rotonde plots Brandevoortsedreef blijkt te heten.
Maar dan wel weer Neervoortse Dreef. Aan
de Tyssenvoort hangt nog een treurig restje
bord met Tijssenvoort erop. En dan is er nog
de kwestie Louwerserf en Lauwersstraat,
heel logisch allemaal. De Plaetse met of
zonder hoofdletter D? Beide versies hangen schuin tegenover elkaar malkanders
spelling te betwisten.
Dus rijst hier het ernstige vermoeden van
sabotage. Dat er zich in het hele straatnaambordentraject een opstandige geest
bevindt, die eigenstandig het beleid heeft
ondermijnd. Die de strakke regels stiekem
zat is. En, weet u, dat kunnen wij eigenlijk
wel waarderen.
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Dickensnight
Giel Pollemans
foto: Rianne van Lierop, Marc Dekkers
Al een uur na de opening was de drukte even groot als in alle voorgaande jaren: met de inzet van parkeerwachters, afzettingen, linten en een
efficiëntere opstelling schreden bewoners en bezoekers langs zanggroepen, marktkramen en nog heel veel meer. Met uitzondering van
de Lindt, waren alle gebruikelijke straten, pleinen en plekken door de
Dickensactiviteiten in bezit genomen. De ganzen liepen doodgemoedereerd even snel als op het platteland door de horde mensen. De dorpsomroeper verhief zijn stem nog sterker dan ooit over de samengestroomde bezoekers heen en bracht de Brandevoorter gemeenschap
op de hoogte van de zogenaamde criminaliteit ten tijde van Dickens en
de positieve ontwikkelingen van vandaag de dag in de wijk.

De diverse zanggroepen waren op meerdere
plekken in De Veste met stemmige muziek
te beluisteren. Naar de mening van de reporter, waren de groepen anders van samenstelling en ook sterk afwijkend van oeuvre.
Ook de kinderkoren zorgen op hun eigen
manier weer voor een sfeervolle muzikale
omlijsting. Overal steeg de lucht van gebakken etenswaar omhoog: naast de worsten en
gebakken uien, kon je op meerdere plaatsen
goudkleurige wafels met kersen en slagroom

nuttigen, een paar meter verderop stond de
erwtensoep te dampen en weer iets verder
waren chocolademelk en glühwein in royale
porties voorradig. En om even op adem te
komen, kon je in ‘t BrandPunt, dat volledig in
de Dickenssfeer meedeed, een dikke Apfelstrudel met vanillesaus en slagroom krijgen.
Er was in de grote aula extra ruimte gereserveerd voor de oudere mens uit de buurt
en waarschijnlijk bredere omtrek. Met aparte
busjes waren enkele groepen ouderen naar

het wijkhuis gebracht en verzorgd met echt
winterse drank en een Dickens-hapje. Ze
hadden het gevoel er ook helemaal bij te
horen, ook al hadden zij zich niet langs alle
mensen van het Dickensfeest heen geworsteld. Ten slotte was de Markthal dit jaar
wat minder uitbundig ingericht en waren de
kraampjes hier wat ingetogener uitgedost;
heel passend bij de naderende kerst.
Heel hartelijk gefeliciteerd met wel het welslagen van Dickensnight. •
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KoBra bestaat bijna vijf jaar
André Tenholter
foto: André Tenholter
Folly van Dijk is de oprichtster van KoBra, het popkoor uit Brandevoort
dat 12 april 2012 al weer vijf jaar bestaat. Het begon allemaal met een
briefje bij Albert Heijn in september 2006...

Folly had, voordat ze in Helmond kwam wonen, al vijftien jaar gezongen bij een koor in
Amersfoort. Na vijf jaar in Helmond te wonen
kwamen de kriebels weer bij haar boven om
te gaan zingen in een koor. Nadat ze goed
om zich heen had gekeken bij andere koren,
was er eigenlijk niet één waar ze een echt
plezierig gevoel bij had gekregen. Het ene
koor was te kerkelijk of had een wachtlijst en
het andere koor had weer te weinig populaire
muziek of hanteerde een leeftijdsgrens.
Zo kwam het dat ze die bewuste oproep deed
om zelf een koor te beginnen. En de eerste
bijeenkomsten in het noodgebouw van ’t
BrandPunt met de mensen van het eerste uur
resulteerde in allerlei activiteiten en het leggen van contacten om zo’n koor op te richten.
Door de deskundige hulp van Tony Klaasen
en Remko Boesveld van het Kunstkwartier
werd het koor gestart onder de vlag van het
Kunstkwartier in de vorm van een cursus
waarbij het keyboard in bruikleen werd gegeven. Dankzij de hulp van de toenmalige beheerder van ‘t BrandPunt Riny Peeters lukte
het om de donderdagavond te reserveren als
repetitieavond. Over de zaal, de gezellige bar
en de inzet van de vrijwilligers zijn alle KoBraleden nog altijd enthousiast!
Er werd contact gelegd met de eerste dirigent Adriaan van den Heuvel en de eerste

repetitie werd gehouden op 11 januari 2007,
waarbij meer dan vijftig leden zich hadden gemeld. Allemaal mensen die zin hadden om te
gaan zingen, sommige met koorervaring maar
velen hadden nog nooit in een koor gezongen. Hierbij werd het allereerste nummer Somewhere ingestudeerd. De dirigent was geweldig, kon goed zingen en piano spelen, kon
alle stemmen voorzingen en was geduldig en
professioneel. Een enthousiaste muziekcommissie was snel opgericht.
Op 12 april 2007 werd de officiële vereniging
opgericht met de mensen van het eerste uur
in het bestuur zoals Lenie, Judith, Marijke en
Wilma, waarbij goed werd samengewerkt en
men dezelfde visie had over de verdere ontwikkeling van het koor.
Voor Folly was het een heel spannende periode, omdat er zoveel bij kwam kijken. Gelukkig gaf het zingen ook veel ontspanning en
momenten om alle sores te vergeten. Na de
repetities was er altijd nog tijd om gezellig bij
elkaar te zijn.
Op 1 juli 2007 had het koor al haar eerste
optreden in ‘t BrandPunt! “Een enorme uitdaging die ons zelfvertrouwen een push gaf. We
kregen veel complimenten uit de wijk en ook
van het Kunstkwartier, dat we dat al in een
half jaar wisten te bereiken.”
Maar het koor ging verder. Er gingen leden

weg, er kwamen nieuwe leden bij, er werden
meer commissies opgericht. “Een dieptepunt
was het wegvallen van Adriaan als onze dirigent. We moesten snel op zoek naar een
adequate vervanger. We kregen gelukkig Caroline als dirigente om ons te begeleiden totdat een nieuwe dirigent was gevonden.” Dat
ging toch nog vrij vlot en eind maart 2011
werd Wim Reijnders als dirigent door het koor
gekozen.
Wensen heeft Folly ook nog als het gaat om
KoBra, zoals nog meer saamhorigheid, een
professionelere uitstraling op het podium,
nog meer actieve leden om een steentje bij te
dragen om het koor up en running te houden.
Maar ook veel Vrienden van KoBra die het
koor financieel willen steunen, zodat KoBra
ook de komende jaren weer aan de kwaliteit
kan werken. En ook nog meer leuke mannen
erbij als bas of tenor, want die zijn wel erg in
de minderheid.
Het lustrumjaar 2012 gaat een leuk jaar
worden. KoBra wil een weekend in het teken
van de muziek zetten door ook de jeugd en
ouders in Brandevoort bij de muziek te gaan
betrekken. Samen met het Kunstkwartier. En
voor het eigen lustrumconcert in juni zijn er
gesprekken gaande om een aansprekende
artiest of artieste te laten optreden. Maar daar
horen jullie later nog veel meer over. •
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Kindcentrum Mondomijn
behaalt HKZ-certificaat
Angelique Sterken

Het integraal Kindcentrum Mondomijn is
een verregaande samenwerking tussen
opvang en onderwijs, gestart in 2009. Dit
jaar was het kindcentrum onderdeel van de
externe audit van Korein ten behoeve van
het HKZ-certificaat. Met name spannend,
aangezien we bij Mondomijn twee syste-

men (dat van onderwijs en opvang) integreren tot een samenhangend systeem
voor integrale kindcentra. De externe audit
was hierin een kans om aantoonbaar te
maken dat dit goed kan functioneren. Met
inzet van alle Mondomijnmedewerkers zijn
we hier prima in geslaagd en kon Sylvia

van Zijderveld van de Tüv niet anders dan
concluderen dat Mondomijn voldoet. Hiermee is een start gemaakt van een aantal
inspecties dit jaar, waaronder de schoolinspectie en de GGD inspectie die binnenkort plaatsvindt. Hopelijk met hetzelfde
resultaat! •

Oproep aan de ouders van
de leerlingen van groep 8
Het is een gezellige drukte op de avonden
dat de leerlingen van de groepen 8 van beide scholen bij ons komen chillen. Jammer
genoeg is door verschillende redenen onze
club van begeleiders behoorlijk gekrompen.
Aangezien wij de groep 8-avonden met drie
begeleiders draaien, hebben we redelijk wat
vrijwilligers nodig.
We willen uiteraard ervoor zorgen dat uw

zoon of dochter gewoon op de vrijdagavonden gezellig samen kan komen met
vriend(inn)en om lekker te kletsen, een spelletje te doen of deel te nemen aan activiteiten die georganiseerd worden.
Maar daar hebben we uw hulp ook bij nodig.
Wij hopen dat u een aantal vrijdagavonden
per jaar kunt komen helpen. Terwijl u de kids
van drank en snoep voorziet, kunt u ook ge-

zellig kletsen met één van de medevrijwilligers, of stiekem meekijken met TVOH.
Heeft u interesse, neem dan een kijkje op
onze website www.chill-house.nl of kom gewoon eens een keertje kijken in de ruimte. U
kunt altijd vrijblijvend een avond meedraaien
om te zien of het iets voor u is. •
Tot binnenkort, Chill-House

Hi/levelgroepen doen mee
aan de First Lego League!
Marijke Berkers
Vanaf 1 januari 2011 zijn er in Helmond
bovenschoolse voorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen van groep 5 t/m 8: de
Hi/Levelgroepen. Elke woensdagochtend
ontmoeten ontwikkelingsgelijken elkaar
in de Hi/Levelgroep en werken aan uitdagende activiteiten en programma’s waaraan
duidelijke doelen gekoppeld zijn. De afgelopen weken hebben de Hi/levelgroepen het
werken rondom de First Lego League opgenomen in hun lesprogramma en hard aan

dit project gewerkt. Zaterdag 10 december
was de grote dag, de Hi/Level groepen hebben meegedaan aan de regiofinale van de
First Lego League in Eindhoven. De First
Lego League is een wedstrijd die jongeren
tussen de 9 en 15 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie
te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. Het was een geweldige dag
waarbij Hi/Level locatie Dierdonk en locatie
Warande in de prijzen zijn gevallen! Locatie

Dierdonk kreeg de Teamwork Award en locatie Warande won de Wild Card nominatie.
De andere drie Hi/level groepen, locatie ’t
Hout, Brandevoort en Brouwhuis hebben
ook genoten van een leuke leerzame dag!
Hi/Level Helmond is een initiatief van de
Stichting OHS i.s.m. het samenwerkingsverband WSNS Helmond-Mierlo, met
financiële ondersteuning van de gemeente
Helmond. •
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De goedheiligman is weer
geweest
27
Hiep hiep hoera, Sint was voor de tiende
keer in Brandevoort,
dit is verlopen zoals het hoort!
Bij aanvang was het bizar,
de Sint was er niet, hij zat op een kar.
Na een ballonvaart, hoog en koud,
viel hij in de schuur van boer Wout.
Met stro in zijn baard kwam hij gelukkig toch
op tijd bij De Vendelier, hij had geen spijt.
Want daar stonden vele kinderen te wachten
met een ballon,
en kon het feest beginnen met een blauwe
lucht en een stralende zon.
De ballonnen van Bollair vlogen de lucht in,
de stoet kon beginnen, de Sint had het naar zijn zin.

Amerigo, het trouwe paard, was niet alleen.
Baby-Amerigo liep dit jaar mee, hij bleef
goed op de been.
Zo’n paardje moet toch eens oefenen, om later de Sint van dienst te kunnen zijn.
Hij vond het geweldig om dit jaar ook in
Brandevoort te zijn.
De stoet was gezellig, de Pieten maakten lol.
Heb je die Bakkerspiet gezien? Met speculaas, koek en krentenbol.
Kleine Piet op een éénwieler en kunsten van
grote Pieten.
Heel veel kinderen en ouders hebben kunnen genieten.
De kids-DJ was fantastisch, de muziek was top.

Kindervakantieweek

De soep was heerlijk en de glühwein was zo op.
Als we terugkijken op dit feest zijn we blij
en content,
Sint wat fijn, dat je bij ons geweest bent!
De organisatie bedankt alle vrijwilligers die
ons geholpen hebben! •
Met dank aan onze sponsoren: De Vestelier, Brandevoort in Actie,
Brandevoorter Courant, Villa Vrolijk, Spring, VDW administratie &
belastingadvies, Van de Graft accountants, Du Pré, Intertoys, De
Brandevoortse Hoeve, Verloskundige praktijk Brandevoort, Multimate
bouwmarkt, Cafetaria Brandevoort, La Pagonda tuinen, Albert Heijn,
Bakkerij ’t Bakkertje, Buro 7, Tuincentrum en boomkwekerij Peter
van Gennip, Threvon internetservice, Versplaza Weijts, Ter Plaetse.

Brandevoort

De data van de inschrijfmiddag en -avond zijn bekend. Deze zullen
plaatsvinden op woensdagmiddag 8 februari en vrijdag 10 februari in
de grote zaal in ‘t BrandPunt. Vanwege de grote hoeveelheid werk die
gaat zitten in het samenstellen van de groepen en het regelen van de
benodigde begeleiding hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd.
Dit jaar zijn er drie manieren om je kinderen in te schrijven.

Marielle Terwisse

Minimaal één vrijwilliger (ouder dan achttien
jaar) per dag. Ook voor kleine groepen is er per
groep één persoon verantwoordelijk voor het
aanleveren van alle benodigde gegevens en
inschrijfgelden.
Losse inschrijvingen. Op het inschrijfformulier
kun je één vriendje/vriendinnetje opgeven uit
hetzelfde leerjaar. Per inschrijving dien je één
dag te komen helpen. De organisatie bepaalt
bij welk kind je wordt ingedeeld. Om het eenvoudiger te maken om de verdeling van de vrijwilligers in elkaar te passen, graag meerdere
dagen aangeven waarop je beschikbaar bent.

Na de kerstvakantie wordt er op de scholen
een brief uitgedeeld met alle informatie over de
inschrijvingen, vanaf dan zijn ook de benodigde
formulieren te downloaden op onze website.
Het aantal jongeren in de wijk en oud-deelnemers aan onze KVW is de afgelopen jaren flink gegroeid. Vanwege deze grote groei
hebben we ook het beleid ten aanzien van de
jeugdvrijwilligers moeten aanpassen, om een
goede begeleiding van deze jeugd te kunnen blijven waarborgen. Voor de inschrijfavond zullen we hierover meer bekend maken.
Tot de volgende BC! •

Inschrijven als een complete groep (bestaande
uit zeven tot tien kinderen uit hetzelfde leerjaar) met minimaal twee vrijwilligers (ouder dan
achttien jaar) per dag. Voor de groepen 1/2
zijn er op de woensdag drie vrijwilligers nodig.
Per groep is één persoon verantwoordelijk voor
het aanleveren van het hele pakket, inschrijfformulieren van de kinderen, de gegevens van
de vrijwilligers, het overzicht op welke dag welke vrijwilliger aanwezig is en het inschrijfgeld
van alle kinderen
Inschrijven van een kleine groep (bestaande
uit vier of vijf kinderen uit hetzelfde leerjaar).

RELAXT
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SCHOONHEIDSBEHANDELING

OUD BRANDEVOORT 34

5706 NE HELMOND
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WWW.MARJANVANGAAL.NL
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Nieuws van De Brandeliers
29

Winnaar prinsenraoaje
Jawel, hij is gevallen, niet de loterij maar wel
de naam van onze hoogheid prins Ronald.
Het was enorm spannend dit jaar. Kwam het
prinsenraden wat laat op gang, uiteindelijk
waren er toch nog elf (toeval?) goede inzendingen. Op het drukbezochte Leutfestijn
werd uit deze inzendingen een prijswinnaar
geloot: Gerard Verhoeven. Een week later
mocht hij tijdens de prinsreceptie de prijs
in ontvangst nemen uit handen van onze
kersverse prins. Hij kreeg een goed gevulde
schat met een waarde van zo’n e300,- aan
cadeaus en bonnen. We willen graag onze
sponsoren bedanken voor de invulling van
onze schat. Gerard, van harte! En voor degenen die nu niet in de prijzen zijn gevallen:
volgend jaar meer geluk! Houd dan onze
website en de Brandevoorter Courant weer
in de gaten.
Afscheidsbrief Prins Maurice
d’n Urste
Beste wijkgenoten, of beter gezegd: beste
Brandeliers en Brandelierderinnekes, wat
was carnaval 2011 geweldig! Priscilla en ik
vonden en vinden het een enorme eer dat ik
de eerste Prins der Brandeliers mocht zijn.
Het was een geweldige ervaring en wij zouden het dit jaar graag nog eens over hebben

gedaan. Maar helaas, er is tijd van komen en
een tijd van gaan. En mijn tijd om te gaan
was gekomen. Daarnaast zouden wij niemand de unieke kans willen ontnemen om
het Prinsschap te ervaren en hiervan te kunnen genieten. Wij wensen Prins Ronald d’n
Uurste en Gemma dan ook heel veel plezier
en leut toe tijdens het komende carnaval.
Wel willen wij van de gelegenheid gebruikmaken om enkele mensen te bedanken: alle
vrijwilligers en werknemers van ’t BrandPunt,
de organisatie en alle vrijwilligers van de
kindermiddagen, seniorenmiddag en zwetsavonden, alle Brandeliers, va n bestuur, gevederden, Raad van Elf, raadsdames, alle
vrijwilligers en betrokkenen, tot en met onze
donateurs en sponsoren toe en tot slot natuurlijk jullie, De Brandeliers en Brandelierderinnekes met wie we samen carnaval hebben gevierd.
Nogmaals bedankt voor het geweldige carnaval en laten we er dit jaar weer zon skôn
fisje van maken!
Ex-Prins Maurice d’n Urste
Wie kunnen we blij maken met de gulden
snor?
Soms lijkt het misschien alsof carnaval alleen
maar draait om het uit de band springen; hoe

gekker hoe beter. Toch heeft deze traditie
vanuit de katholieke kerk een heel andere
oorsprong, als het begin van de vastenperiode. Ook voor De Brandeliers geldt dat
het niet alleen gaat om het feesten. Onze
stichting wil het sociaal maatschappelijk klimaat van de wijk verbeteren door het organiseren van bijeenkomsten met een carnavalesk karakter. Prins Ronald I wil daaraan
een nieuwe traditie toevoegen, waar wij als
Brandeliers erg blij mee zijn: de gulden snor.
De gulden snor is bedoeld voor iemand uit
Brandevoort die dit jaar geen carnaval kan
vieren, omdat het tegenzit. Dit kan om verschillende redenen zijn, maar deze persoon
kan in ieder geval een opsteker gebruiken.
Ken jij zo iemand? Geef ons dan jouw motivatie via het formulier op onze website en
wie weet kunnen wij wat voor deze wijkgenoot betekenen. Sluitingsdatum voor inzendingen is 31 januari 2012. We zijn erg benieuwd naar jullie verhalen, en we hopen dat
we op deze manier het motto van onze prins
nog wat meer inhoud kunnen geven: Mè de
carnaval zit ut wel snor, want Prins Ronald
gaet ervoor! •
Carnavalsstichting De Brandeliers
www.brandeliers.com
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Eenheid in verscheidenheid
Piet Reyneveld
foto: Nol Smeelen
Dat was het motief waarmee de leden van de Fotoclub Brandevoort
aan de slag moesten. Dit leverde een aantal foto’s op die zeer verschillend van aard waren. Maar het laat wel het enthousiasme en de inzet
van de leden van de vereniging zien. Natuurlijk waren daar door de
fraaie herfstperiode die achter ons ligt, ook foto’s van paddenstoelen
bij. Waarschijnlijk zijn er door het mooie weer er meer foto’s van paddenstoelen in omloop dan dat er paddenstoelen in de natuur hebben
gestaan.

De winnende foto kwam deze keer van onze
wijkgenoot Nol Smeelen. De foto verbeeldt
drie kinderen van verschillende komaf, maar
op de foto en in hun gedrag vertonen zij een
sterke eenheid. Een opname die zeker in
deze vredesmaand past.
Alle werkgroepen van de Fotoclub hebben
hun programma gereed voor de rest van

het seizoen tot juli volgend jaar. De werkgroep Architectuur gaat opnamen maken
in de havens van Antwerpen en Amsterdam
en wil het seizoen heel spectaculair afsluiten met een fieldtrip naar Gdansk in Polen
eind april. De werkgroep Portret is inmiddels
uitgegroeid tot veertien actieve leden. De
werkgroep Macro heeft een programma samengesteld met acht bijeenkomsten waarbij

objecten van totaal verschillende aard zullen
worden gefotografeerd. In januari komt ook
de werkgroep Landschap en Natuur met een
vernieuwing van het programma. Daarmee
creëert de Fotoclub een goede en degelijke
basis met veel variatiemogelijkheden voor
haar leden om zich fotografisch uit te leven.
Dat het ledental daardoor toeneemt mag dus
niet verbazen. •
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WOZ-bepaling Biezenlaan
Comité 530kV onder de grond

Door de gemeente Helmond is de WOZ-waarde van een aantal appartementen aan de Biezenlaan drastisch verlaagd, met e20.000,- tot
zelfs e80.000,-.
Deze waardedaling heeft tot gevolg dat de eigenaren van de woningen
bij een mogelijke verkoop of verlenging van de hypotheek met ernstige
problemen geconfronteerd kunnen gaan worden. Enkele bewoners
hebben contact opgenomen met de gemeente met de vraag waarom
deze verlaging is doorgevoerd. Het antwoord luidde steevast: “Het komt
door de hoogspanningsleidingen.” Een vertegenwoordiging namens de
betreffende bewoners van de appartementen heeft gesprekken met de
gemeente gevoerd. Hieruit kwam geen enkel resultaat en er is toen een
mediator aangesteld om tot een oplossing te komen. Met de mediator,
de gemeente en de afvaardiging zijn afspraken gemaakt, onder andere
betreffende de communicatie.

Er is een artikel verschenen in het ED waarin stond dat de hoogspanningsleidingen de
oorzaak waren van de sterke verlaging van
de WOZ-waarde. Deze informatie was niet
afkomstig van de afvaardiging.
De gemeente heeft hierop gereageerd door
te stellen dat de hoogspanningsleidingen
geen enkele invloed hadden op de verlaging,
maar wel enkele omgevingsfactoren zoals
bouwwegen, stof en de Ecozone. Tevens
werden de bewoners als leugenaars neergezet.
Deze ontkenning en de trap na, schoten bij
de betrokkenen in het verkeerde keelgat. Dit
heeft uiteindelijk geresulteerd in een verzoekschrift bij de Ombudscommissie Zuidoost-Brabant* met twee componenten:
• De gemeente heeft bij monde van de heer
De Beer de verzoeker in een verkeerd daglicht geplaatst door feiten te verdraaien en
heeft de bindende afspraken in de mediationovereenkomst geschonden.
• De geloofwaardigheid van de verzoeker

(namens de vereniging van eigenaren) is
door uitlatingen van de heer De Beer in het
geding gekomen.
De Ombudscommissie is na een hoorzitting
tot het navolgende oordeel gekomen:
“Door zich niet te houden aan de bindende
afspraken, die gemaakt zijn in de mediationovereenkomst, heeft de Gemeente de overeenkomst geschonden en de conclusie mag
getrokken worden dat de verzoeker en de
overige bewoners hierdoor in een ongunstiger daglicht zijn geplaatst.”
Eindoordeel:
“Gegeven de hierbij omschreven omstandigheden en overwegingen acht de Ombudscommissie de klacht van de verzoeker
gegrond.”
De gemeente heeft tijdens de hoorzitting
toegegeven dat de WOZ-waardedaling wel
degelijk ligt aan de aanwezigheid van de
hoogspanningsleidingen.

Deze onbetrouwbaarheid van de gemeente
Helmond in het dossier ‘Hoogspanning’ is
de zoveelste in onze contacten met de gemeente. Al eerder zijn ambtenaren terechtgewezen op het ontkennen van gedane
toezeggingen. Ook zijn tot dit moment de
berekeningen van de voorgenomen aanpassingen aan de hoogspanningslijnen (het
samenvoegen) sterk ongeloofwaardig en in
onze ogen volstrekt onbetrouwbaar. Wij zullen dan ook onze strijd tegen de samenvoeging blijven voeren, totdat geloofwaardig en
betrouwbaar is aangetoond dat de gekozen
oplossing veilig is. •

*) De Ombudscommissie Zuidoost-Brabant draagt zorg voor een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar klachten (verzoeken) van
natuurlijke personen of rechtspersonen over gedragingen, handelingen of nalaten door een bestuursorgaan of een persoon, werkzaam
onder de verantwoordelijkheid van een bij de Ombudscommissie
aangesloten bestuursorgaan.
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Een kijkje thuis in

Brandevoort
Patricia Teuns
foto: Patrcia Teuns
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?

In de laatste maand van 2011 nemen we
een kijkje in De Hoeves, één van de wijken
van Brandevoort waar je heerlijk kunt verdwalen… zoveel straten en hofjes zijn er
verweven met elkaar. Overal tref je groene
weides aan waar kinderen kunnen spelen.
Hier wonen Roland (42), Monique (36) en
hun kinderen Jasper (11), Britt (10) en Jille
(6) op de Poeldonksehoeve 6.
Na jaren op een industrieterrein in Nuenen
te hebben gewoond, kregen Roland en Monique de mogelijkheid om voor de derde
keer hun eigen woning te bouwen. Ze twijfelden geen moment, aangezien ze nu toch
meer een scheiding wilden tussen werk en
privéleven, de sfeer van Brandevoort hen
aansprak en ze voor de kinderen weer in
de ‘bewoonde wereld’ wilden wonen. Aangezien Roland een eigen aannemersbedrijf
- RJ Bouw aan de Collse Heide in Nuenen heeft, was de stap snel gemaakt. En ideeën
hebben ze allebei genoeg: niet alleen qua
bouw maar ook qua inrichting. Roland heeft
trouwens ook al een aantal huizen in de wijk
gebouwd voor andere wijkbewoners.
Deze hoekwoning is van alle gemakken
voorzien. Aan de voorzijde kom je na de hal,
heel verrassend, in een lange gang terecht

die je brengt in een gezellige woonkeuken.
Op de begane grond vind je eveneens de
woonkamer die uitkijkt op de achtertuin. In
de gang is de trap naar de kelder. Deze is
ingericht met een bar om feestjes te houden of films te kijken. Boven tref je, naast
de badkamer en toilet, drie slaapkamers en
op zolder nog eens een slaapkamer en een
voor de kids ingerichte speelzolder. Alles in
dit huis ademt de sfeer van Brandevoort.
Mooi afgewerkt en het interieur is conform
de Engelse stijl. Aan de achterzijde tref je
de parkeerplaats voor de auto, de garage
en een voor Brandevoortse begrippen ruime tuin. Daar kunnen ze in de zomer heerlijk zwemmen en relaxen.
In deze woning wonen ze nu vijf jaar. Zo lang
hebben ze nog nooit ergens gewoond. Maar
ze willen hier oud worden. De wijk heeft alle
voorzieningen, dus als ze weer gaan bouwen dan is dat wederom in Brandevoort.
De kinderen zitten allemaal op OBS Brandevoort en hebben hun vriendjes vlakbij
wonen. En achter het huis heb je ook nog
eens een voetbalveld en speelplaats waar
de kinderen geregeld te vinden zijn. Sporten
doen ze allebei, zoals wandelen, hardlopen,
skiën en tennissen. De kinderen hockeyen,

voetballen en de oudste is kind aan huis bij
Chill-House in ‘t BrandPunt. Daarnaast is
Roland ook geregeld naar PSV of hij komt
met zijn vriendenkring bij elkaar om naar
voetbalwedstrijden te kijken.
“De wijk leeft door de vele activiteiten, zoals
de Kindervakantieweek en Dickensnight,”
aldus Monique. “En volgend jaar op burendag hebben we hier voor de tweede keer
het wijkfeest De Hoeves. Vorig jaar werd
dit al goed georganiseerd door Leanne de
Jong, Luc Verbakel, John de Jong en andere vrijwilligers. Hopelijk komen er volgend
jaar meer buren, want het is gezellig en
naast de vele activiteiten leer je weer nieuwe mensen kennen. Kortom, we zijn heel
tevreden over de wijk. Een punt van aandacht? Het fietspad bij het kanaal naar de
hockeyvereniging in Mierlo, dat pad moet
echt beter verlicht en bestraat worden. Het
is daar superdonker en dus gevaarlijk om te
fietsen. Niet alleen voor ons, maar ook voor
de kinderen. En er gaan al heel wat kinderen uit de wijk naar die vereniging. Hopelijk
pakt de gemeente dit snel op, zodat daar
geen ongelukken gebeuren.”
Familie Jaspers, dank je wel voor dit inkijkje
thuis in jullie leven. •
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De huisarts en de moderne
media
Victor Kaiser

Het gebruik van ICT in de zorg is voorzichtig begonnen begin jaren ‘90
van de vorige eeuw. De tijd van de handgeschreven groene kaart van
de huisarts ligt al weer ver achter ons. Momenteel zijn bijna alle huisartsen uitgerust met een HIS (huisartsinformatiesysteem).

Ook bij ons in het Gezondheidscentrum werken we met een beproefd HIS, Medicom
genaamd.
In dat systeem zijn naast de gebruikelijke administratieve gegevens, alle contacten met
de huisarts opgeslagen, alle voorgeschreven
medicijnen, alle gegevens die bij aanvullend
onderzoek worden verzameld en alle correspondentie met andere hulpverleners. Op
die manier vult zich een heel patiëntendossier. Uitwisseling van deze gegevens tussen
hulpverleners onderling gebeurt nu alleen
op regionaal niveau. Een uitgebreidere uitwisseling (het beruchte Elektronisch Patiënt
Dossier) van gegevens is door de politiek
onlangs tegengehouden, onduidelijk is hoe
de ontwikkeling van een EPD verder zal verlopen.
Hoe gebruiken we in Gezondheidscentrum Brandevoort de
moderne media?
De meest intensieve gegevensuitwisseling
is tussen de huisarts en de apotheek. Omdat de systemen aan elkaar gekoppeld zijn,
heeft de huisarts inzicht in alle medicijnen
die door de apotheek worden afgeleverd,
ook die medicijnen die door de specialist zijn
voorgeschreven. Op die manier kunnen we
de medicijnbewaking optimaal vormgeven.
Dat is meteen ook de reden waarom we als
centrum de tussenkomst van internetapotheken geen goede ontwikkeling vinden.
De gegevens van de apotheken in Helmond

zijn ook beschikbaar voor de dienstapotheek
zodat, als er op de CHP een recept wordt
voorgeschreven, die goede controle ook mogelijk is. De huisartsgegevens zijn voor de
dienstdoende huisarts, met toestemming van
de patiënt, ook in te zien.
Een andere manier van gegevensuitwisseling is het teledermatologisch consult. Als
de huisarts een huidafwijking ziet die hij niet
goed kan duiden, maakt hij enkele foto’s van
de afwijking en stuurt deze langs een beveiligde elektronische verbinding naar de dermatoloog in het ziekenhuis. Deze beoordeelt
binnen twee dagen de foto’s, stelt een diagnose en doet een behandelvoorstel. Mocht
het nodig zijn dan kan de patiënt alsnog verwezen worden. Hiermee bespaart de patiënt
een gang naar het ziekenhuis en heeft snel
een diagnose. Hartfilmpjes (ECG’s) die in de
praktijk worden gemaakt gaan op een zelfde
wijze naar de cardioloog ter beoordeling.
Nieuwe patiënten kunnen zich via onze website (www.sgcb.nl) langs elektronische weg
inschrijven.
Een andere toepassing die we al enkele
jaren geleden hebben geïntroduceerd, is
www.mijnmedicatie.nl, met deze webapplicatie kunt u met uw eigen inlogcode uw medicatiedossier inzien en ook uw herhaalmedicatie elektronisch aanvragen. Momenteel
onderzoeken we de mogelijkheid om afspraken voor het spreekuur ook via het net aan
te bieden.
Van collega’s krijg je wel eens de verzuchting

te horen dat patiënten al denken te weten
wat ze hebben omdat ze op internet hebben
gekeken. Wij denken dat een goed geïnformeerde patiënt een voordeel is. Blijkbaar zijn
ook niet alle problemen opgelost, anders
kwamen ze niet op spreekuur! Wel vinden
we belangrijk dat de informatie van een betrouwbare bron afkomstig is. Onlangs heeft
het Nederlands Huisartsengenootschap
een uitstekende en patiëntvriendelijke site
gemaakt onder de naam: www.thuisarts.nl.
Hierop is uitgebreide informatie over allerlei
klachten en ziektebeelden terug te vinden in
begrijpelijke en heldere taal. Wij vinden het
een absolute aanrader.
De ontwikkeling van het e-consult, het stellen van vragen aan de huisarts via e-mail, is
nog in een beginstadium. De geluiden hierover zijn erg wisselend en wij zullen hiermee
op korte termijn nog niet starten.
De huisarts en de sociale media
Het gebruik van Twitter, Hyves, Facebook en
andere sociale media heeft vele toepassingen. In de zorg wordt hier slechts aarzelend
en vaak op persoonlijke titel gebruik van gemaakt. De stormachtige ontwikkelingen op
dit gebied en de manier waarop de komende
generaties hiermee omgaan zullen ook aan
ons als werkers in de zorg niet voorbijgaan.
Voorlopig zult u ons als huisartsen nog niet
terugvinden op deze media, maar wat de toekomst brengt, weten ook wij niet. •

brandje
SPAANS español, un idioma con pasión.
Spaanse Club Lapenta verzorgt verschillende cursussen en taalreizen in het teken

van de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur. Beginners, half-gevorderden en gevorderden. INFORMATIEAVOND: dinsdag 10

januari 2012 om 20.00 uur in ’t BrandPunt.
Gratis inschrijving voor informatieavond via
info@lapenta.nl, www.lapenta.nl.
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Brandevoort

in de wolk
Marc Dekkers

De Brandevoorter Courant gaat op zoek naar de Twitter-activiteiten
vanuit en over Brandevoort. We zijn vooral geïnteresseerd in leuke,
opvallende, bijzondere en vaak voorkomende tweets en retweets (RTs).

Twitter is een handig en leuk social mediaplatform om in contact te komen met andere Brandevoorters, met mensen die over
Brandevoort tweeten, om leuke weetjes over
de wijk te ontdekken en nog veel meer. Een
mooi voorbeeld vind ik de tweets van account @777. Ergens in Brandevoort hadden
zij 777 euro verstopt en via Twitter gaven zij
tips waar dit geldbedrag verstopt lag. Helaas
heeft een ander het geldbedrag gevonden.
Wel heb ik onlangs een gratis portie oliebollen kunnen scoren. Dat was na het lezen van
de volgende tweet:
RaboAmbassadeur:
#RabobankHelmond
trakteert haar klanten op oliebollen in de
wijk. Vanavond #Brandevoort bij Rabokantoor aan de Plaetse.Tijd: 18.00-20.30uur.
Zit jij al op Twitter? Maak een account aan,
ga tweeten en gebruik daarin hashtag Brandevoort (#Brandevoort). Wellicht staan jouw
tweets de volgende keer in de BC-Twitter
cloud.
In de maand december gaat het vooral over
Dickensnight, Brandweerpost en Brandevoort Magazine. Opvallende en leuke tweets
zijn:
@antonievlierop: RT @Dickensnight: #Dickensnight 2011 was een succes. Nu op
naar eind 2012 dan vieren we ‘t 10 jarige
Jubileum #DickensFestijn in #Brandevoort
Tot Volgend Jaar

in Brandevoort zag ik Rochelle! Haha van x
factor volgens mij , toch?

bit.ly/uM9Nyvhttp://hootsuite.com/bit.ly/
uM9Nyv

@comeeNL: Dickensnight 2011 - Brandevoort - Helmond Een dag waant de
Helmondse wijk Brandevoort zich in
1843. ow.ly/7VRYNhttp://hootsuite.com/
ow.ly/7VRYN @dickensnight

@Brndvrtmagazine: Nieuwsgierig naar de
allereerste volledige editie van Brandevoort Magazine? Download hem hier!; bit.
ly/vvsqVzhttp://hootsuite.com/bit.ly/vvsqVz
(Please RT)

@Dickensnight: ‘T filmpje van ED.nl dat
gemaakt is op ‘t #Dickensfestijn vandaag
in #Brandevoort youtu.be/CCN2SrzR3JYhttp://hootsuite.com/youtu.be/CCN2SrzR3JY

@Hansvdven1965: Correctie op eerdere
tweet: ook college stelde voor sluiting brandweerpost Brandevoort per 1 juli 2012. Nu zit
daar een ‘mits’ aan #Helmond

@Grommetje: Wat nou: “slimme mensen
wonen in #Brandevoort” Laat me niet lachen! Met die veel te hoge koopprijs en HYPERtheken http://t.co/iz6nbtnQhttp://t.co/
iz6nbtnQ
@claseman: Bizar om te zien hoeveel rotzooi
men op straat dumpt tijdens #Dickensnight
#brandevoort Een beter #milieu begint bij
jezelf.
@YourBrightnezz: Waar ik ook niets van
snap is dat #Brandevoort en #Dickensnight
niet zo langzamerhand trending topics zijn. Ik
zie ze continu voorbij komen.
@LouiseMaatje: Ik heb het nieuwe Brandevoort Magazine gedownload, met artikel
van Marloes Halmans, Loopbaancoach voor
30\’ers bit.ly/vvsqVzhttp://hootsuite.com/
bit.ly/vvsqVz

@Dickensnight: #Dickensnight 2011 was
een succes. Nu op naar eind 2012 dan vieren we ‘t 10 jarige Jubileum #DickensFestijn
in #Brandevoort Tot Volgend Jaar

@robbin0904: op t station in #BRANDEVOORT ligt een kerel te slapen:o heel raar
dit”

@frederique_vb: Is het windmee vanuit brandevoort of vanuit stiphout ?!

@Doortje99: Inspecteurs van de hondenbelasting lopen in #Brandevoort

@gemeenteHelmond: RT @Dickensnight:
#Dickensnight #Brandevoort, met sfeervolle
verlichting met dank aan @WRBrandevoort
@RabobankHelmond @gemeenteHelmond,
winkeliersvereniging

@sqvision: @persbureauMVD mischien
moet je ff in brandevoort gaan kijken, wellicht grote schotel van het dak gewaaid @
upc

@Akyildiz3: OH trouwens op Dickensnight

@ED_Helmond: Brandweerpost Brandevoort dicht, tenzij veiligheid in geding komt

@baukevdberg: Raad #Helmond stemt in
met geamendeerd voorstel om brandweerpost Brandevoort te sluiten in juli 2012
@Brandevoort_nu: RT @Brndvrtmagazine
Op vrij 9 dec van 15 tot 17 uur is de officiële
lancering van ‘t #lifestyle #magazine voor
#Brandevoort bij @terplaetse
@Hansvdven1965: Amendement CDA: sluiting post Brandevoort per 1 juli 2012 mits
onderzoek IOVV reden geeft besluit te heroverwegen #Helmond
@dwktraverse: Dickensnight brengt unieke
sfeer in Veste: In Brandevoort wordt zondag 11 december voor de negende keer de
Dick... bit.ly/uUt9N2http://hootsuite.com/
bit.ly/uUt9N2
@erikdevries1979: Beter laat dan nooit:
coalitie ziet wat SP al aangaf: sluiting
#brandweerpost Brandevoort voorbarig en
niet zorgvuldig. tinyurl.com/c4sbhcshttp://
hootsuite.com/tinyurl.com/c4sbhcs
@Brandevoort_nu: RT @SinterklaasBr: Mama’s en Papa’s in #Brandevoort vergeet niet
dat er nog foto’s op de site worden geplaatst
goo.gl/MD78chttp://hootsuite.com/goo.gl/
MD78c
@baukevdberg:Vanavond vergadert de gemeenteraad #Helmond om 19.30u in Boscotondo. Agenda o.a. Suytkade + brandweerpost Brandevoort bit.ly/rSyEqjhttp://
hootsuite.com/bit.ly/rSyEqj •
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Voor een goed stukje vlees
kunt u terecht bij Keurslager Vogels

Marga Dobma
foto: Rianne van Lierop
Chris Vogels is geboren in Someren op 5
november 1974. Hij blijft enig kind en zijn
vader werkt als zelfstandig ondernemer en
zijn moeder is, al vanaf haar dertiende jaar,
werkzaam in verschillende slagerijen. Chris
gaat hier ook naar de basisschool, maar als
hij een jaar of zes is verhuist het gezin naar
Deurne en hier wordt de school ook verder
voortgezet.
Als hij twaalf jaar is, verhuist het gezin Vogels
naar Nuenen en Chris gaat dan naar ’t Eckhart College in Eindhoven, richting havo. Hij
stopt hiermee in de vierde klas, omdat hij wil
gaan werken bij zijn oom die hier een slagerij heeft. En drukt dit plan door ondanks het
protest van zijn ouders. Dit doet hij omdat hij
eigenlijk al wel weet dat hij zelf ook het slagersvak in wil en in de toekomst voor zichzelf
wil beginnen. Hij gaat werken in de slagerij
en gaat tegelijkertijd een dag per week naar
de slagersvakschool in Helmond. Hij werkt
heel plezierig bij zijn oom om alle kneepjes
van het slagersvak onder de knie te krijgen
totdat hij, als achttienjarige puber, het in zijn
hoofd krijgt om vrijwillig voor een jaar in militaire dienst te gaan. Vlak voor het in dienst
gaan komt hij, tijdens het stappen, Hanneke van Tulden tegen in Someren. Hanneke
werkt op dat moment bij supermarkt Jan Linders op de vleeswarenafdeling (wat is toeval?). Nadat dit jaar om is gaat hij weer terug
de zaak in bij zijn oom (dat doet hij trouwens
ook al tijdens zijn dienstplicht) om een zakcentje te verdienen. Hij gaat dan in de werkplaats werken om ook hierin ervaring op te
doen. Ondertussen werkt hij ook nog enige
tijd in Mierlo-Hout bij C1000 om vanuit een
andere vakrichting ook ervaring op te doen.
Inmiddels is Chris twintig jaar en gaat
hij werken bij Keurslager Ben Goossens
(Steenweg, Helmond). Dit doet hij al met al
zo’n vier jaar als hij gevraagd wordt door de
AH in Heeze om als chef-slager te komen
werken. Ook weer om ervaring op te doen
gaat hij hierop in tot zijn oom hem vraagt
in zijn inmiddels verbouwde slagerij aan de
Parkstraat in Nuenen te komen werken. Zijn
uiteindelijke doel, eigenaar te zijn van een
keurslagerij, komt door deze laatste optie
steeds dichterbij.
Na een half jaar krijgt hij de mogelijkheid om
een van de twee winkels van zijn oom over te
nemen. Hij is dan drieëntwintig jaar.
Zijn vriendin Hanneke werkt in dezelfde periode in een slagerij in Someren en als Chris,
in januari 1999, zijn eigen zaak begin in
‘t Kernkwartier (Nuenen) komt Hanneke, eigenlijk als vanzelfsprekend, bij hem in dienst.
Na een paar jaar samenwerken in de zaak
maken ze kennis met Brandevoort. Ze gaan
hier eens een kijkje nemen en na het bezich-

tigen van een aantal huizen besluiten ze tot
een aankoop aan de Landvoort.
In 2003 trouwen ze en wordt de Keurslagerij
omgezet in een VOF. Ze werken nu, zowel
privé als zakelijk op alle vlakken samen. Na
een jaar wordt dochter Bente en in 2006
dochter Nina geboren, waarna hun zoontje
Jesper het gezin compleet maakt in 2010.
In 2007 besluiten ze de winkel in Nuenen
helemaal te verbouwen en opnieuw in te
richten. In datzelfde jaar kopen ze een kavel
in Brandevoort om hierop zelf een huis te laten bouwen. Dit is het jaar daarop klaar en ze
verhuizen naar het nieuwe adres.
Chris heeft zich hier, al meteen nadat ze zich
gevestigd hebben in Brandevoort, laten inschrijven voor winkelruimte. Na anderhalf
jaar vindt Chris dat dit ook echt de moeite
loont en na stevige onderhandelingen, onder
andere met de gemeente Helmond, is wat
dit betreft sinds 1 oktober de kogel door
de kerk. De bedoeling van zijn nieuwe zaak
is dat de Brandevoorters een lekker stukje
vlees, een goedbelegde boterham, maar
ook lekkere belegde broodjes, soep, salades
enzovoort kunnen kopen. Het plan is dat de
zaak iedere avond open is tot 20.00 uur net
als de bakker ernaast. In de nieuwe slagerij
wordt een doorgang gecreëerd tussen zijn
buurman de bakker en zijn zaak. Met een-

zelfde optie naar een eventueel toekomstige
buurman aan de andere kant; een groenteman.
De officiële opening is op donderdag 5 januari 2012 en op die dag is iedere bewoner van
Brandevoort (en daarbuiten) vanaf 09.00 uur
‘s morgens tot 20.00 uur ’s avonds van harte
welkom. De gewone openingstijden zijn: iedere dag van 07.00-20.00 uur met uitzondering van de zaterdag, want dan gaat de zaak
om 17.00 uur dicht. U kunt de website van
Keurslagerij Vogels bekijken op www.vogels.
keurslager.nl. Veel nieuwe medewerkers komen ook uit Brandevoort.
Voor zowel Chris als Hanneke voelt Brandevoort als ‘ons dorp’. De sfeer is goed en voor
de kinderen zijn er allerlei activiteiten, met
andere woorden: ze vinden het een actieve
wijk. Chris vindt het heel belangrijk dat vooral
de gemeente Helmond denkt over verbeterpunten van het winkelcentrum en uitstraling
in De Veste. Ze vinden de toegankelijkheid
(wegen) erg belangrijk. Als hobby’s heeft
Chris motorraces en voetbal en Hanneke is
gek van koken.
Namens de redactie van de BC wensen wij
Chris en Hanneke heel veel succes met
hun nieuwe slagerij in onze wijk en ook
privé alle gezondheid en geluk samen met
hun kinderen.•
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‘Wonen’ in (Openbaar kindcentrum) Brandevoort
Marcel Wijgergangs
foto: Paul Princen
Wonen in Brandevoort, maar ook wonen in de breedste zin van
het woord staat vanaf 27 februari tot en met 15 maart centraal op
Openbaar Kindcentrum Brandevoort. Maar liefst drie weken lang staat
het project ‘wonen’ centraal bij zo’n 1.000 kinderen op de Openbare Basisschool Brandevoort en kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en
BSO-locaties van Spring Kinderopvang. Als afsluiting houden zij op 15
maart een inloopavond op locatie De Plaetse en locatie Laan door de
Veste, waar verschillende organisaties en verenigingen met de kinderen acte de présence geven. Niet alleen voor eigen ouders, maar voor
iedereen!

gebouwd worden aan bepaalde constructies,
onder andere door een echt bezoekje aan
een bouwproject van Adriaans Bouwbedrijf.
Opa’s en oma’s zullen komen vertellen over
het verschil tussen wonen vroeger en nu,
we nemen een duik in het stadsarchief met
de oudere kinderen en hebben een van de
grondleggers van Brandevoort als gastspreker. De oudere leerlingen zullen zich gaan
verdiepen in wonen in andere landen waarbij ook een project over Suriname vanuit de
KBO aan bod zal komen.
Spring focust op ‘wonen en dieren’, ‘wonen
en winkelen in De Veste’ en ‘sport, kunst en
techniek’. Er worden vanuit Spring en OBS
Brandevoort ook fotozoektochten en een
vossenjacht georganiseerd.
Allemaal activiteiten die het gevolg zijn van
de goede contacten van het Openbaar Kindcentrum met de (sport)verenigingen, Gezondheidscentrum, organisaties en bedrijven
in en rondom de wijk. Een project dus voor
Brandevoort, maar vooral ook van Brandevoort!

‘Wonen’ is een samenwerkingsproject van
OBS Brandevoort, Spring Kinderopvang
met onder andere Gezondheidscentrum
Brandevoort, KBO St. Lucia Mierlo-Hout
en Brandevoort, Gehandicaptenoverleg
Helmond (GOH), gemeente, plaatselijke
ondernemers en sportverenigingen in de
wijk. Een project gericht op ‘wonen’ in de
breedste zin van het woord. De vele themaactiviteiten die het Openbaar Kindcentrum
bijna dagelijks organiseert in deze periode
(voor, onder en na schooltijd) staan allemaal
in het teken van activiteiten die met dit thema te maken hebben.
Van het nabootsen van een verhuizing binnen de school, gastles van erkende verhuizers, bezoek aan de bouwmarkt met de
jongste kinderen tot aan rondleidingen bij

plaatselijke middenstand en het Gezondheidscentrum. Er wordt samen met de ouderen gekeken naar woonvormen voor de
oudere medemens in de wijk en vanuit GOH
bekijken we welke aanpassingen in woningen nodig zijn voor mensen met een beperking.
Architectuur staat centraal voor de oudere
leerlingen. We kijken samen met de architect
naar gevels in Brandevoort en bedenken
een (fictief) plan voor nieuwe (ontbrekende)
voorzieningen in de wijk.
Kinderen gaan samen met een binnenhuisarchitect een ruimte in een van de gebouwen
een metamorfose geven. Er worden gastlessen gegeven door ouders en andere externen die iets komen vertellen over hun beroep
of letterlijk met kinderen aan de ‘bouw’ zullen gaan. Er zal ín maar ook buiten de klas

Inloopavond met activiteiten
voor jong en oud
Om iedereen in Brandevoort te betrekken
bij dit schoolprogramma, organiseert het
Openbaar Kindcentrum Brandevoort (OBS
Brandevoort en Spring Kinderopvang) donderdag 15 maart van 17.30 tot 19.30 uur
een inloopavond op locatie De Plaetse en de
locaties op Laan door de Veste. Een gratis
toegankelijk evenement voor jong en oud
in Brandevoort. Met presentaties van alle
groepen, video- en foto-exposities, informatie vanuit verschillende organisaties en vele
activiteiten samen met de kinderen.
En mocht u als lezer enthousiast raken en
een idee hebben voor een leuke activiteit
passend bij het thema, dan bent u hiervoor
van harte uitgenodigd! U kunt te allen tijde
contact opnemen met Yvonne Tielemans
(Spring Kinderopvang) of Marcel Wijgergangs (OBS Brandevoort). •
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Carolus start al in augustus
2012 in Brandevoort
Hoewel het definitief ontwerp voor de
nieuwbouw pas in januari 2012 wordt vastgesteld, start het Carolus toch al in augustus
van dat jaar op Brandevoort. Zij het met tijdelijke huisvesting. De lokalen zullen worden
geplaatst aan de Lauwersstraat. Er komt
een viertal lokalen waarin de brugklassen
mavo (vmbo-t) een plaats zullen krijgen. De
leerlingen volgen hier het grootste deel van
hun lessen. De lessen zullen worden gegeven door docenten van de ivo-mavo en van
het Carolus. Een aantal dagdelen krijgen de
leerlingen les op de locatie Gasthuisstraat.
Daarbij kan onder andere gedacht worden
aan de lessen LO, handvaardigheid en muziek. Op deze wijze houden ze contact met
hun school.
De afgelopen tijd is er ook gewerkt aan de
inrichting van de mavo. Er is voor gekozen
om bij de samenvoeging van de ivo-mavo en
de vmbo-t opleiding van het Carolus te kiezen voor de sterke punten van beide scholen. Wat is de plus van deze opleiding? Extra
begeleiding in de vorm van bijwerktijd aan
het einde van de dag, meer herkansingsmogelijkheden, huiswerkbegeleiding en extra
uitdaging voor de betere leerling. Ook door
het werken met oplossingsgericht denken
en het uitgaan van de mogelijkheden van de
leerling in plaats van de onmogelijkheden,
zetten we een werksfeer neer waarmee we
samen met de leerlingen gaan voor het bereiken van het hoogst haalbare.
Vanaf leerjaar drie kunnen leerlingen die
door willen stromen naar het havo kiezen
voor de havo-kansklas. Door het aanbieden
van extra vakken, het begeleiden naar een
zelfstandigere vorm van studeren bereiden
we de leerlingen goed voor op een overstap
naar havo-4 na het behalen van hun diploma.
Tijdens de open dag op 5 februari is op beide
locaties (Carolus en ivo-mavo) gelegenheid
om nadere toelichting te krijgen over deze
locatie.

Leerlingen mavo Hurksestraat
naar Berlijn
Van 17 tot 22 oktober hebben 22 leerlingen
van ivo-mavo 4 deelgenomen aan een excursie naar Berlijn. Dit jaar waren de leerlingen
reisleider voor elkaar. Per duo kregen zij de
opdracht om één van de vele bezienswaardigheden van de stad te bestuderen. Het
gaat daarbij om de historie, de veranderingen
en de huidige situatie van het betreffende
onderwerp. Zo wordt er natuurlijk aandacht
besteed aan de Berlijnse Muur, de Rijksdag,
de Brandenburger Tor, het Holocaustmonument en de Gedächtniskirche, maar ook aan
de Spree, de Kurfürstendamm en het Museumeiland. Ter plaatse vertelden de leerlingen,
als ware stadsgidsen, hun wetenswaardigheden over het betreffende onderwerp. Daardoor werd iedere leerling actief bij de reis
betrokken en kwam de stad echt tot leven.
Bjorn Vrenken (4b): “Vijf dagen naar Berlijn
met school. Ik wist niet wat ik moest verwachten, maar uiteindelijk is het een superweek geweest, want Berlijn is een prachtige
stad. Vijf dagen was eigenlijk te kort, maar ik
ga zeker nog eens terug.”
Eenmaal terug in Helmond, vol indrukken en
een geweldige ervaring rijker, bereidden de
deelnemers zich voor op hun presentatie tijdens de slotavond. Dit jaar georganiseerd op
dinsdag 22 november. Het was een gezellige
bijeenkomst en de ouders waren enthousiast over de presentaties van hun kinderen.
De wens om Berlijn zelf te gaan bezoeken
ontstond hier ter plekke. De heer Van Wetten, een van de ouders die de presentatieavond bezochten, verwoordde het zo: “Alle
leerlingen hebben, soms wat zenuwachtig en
anderen vol enthousiasme, verteld over Berlijn, ondersteund door foto’s. Inmiddels ben
ik door deze enthousiaste verhalen en mooie
foto’s aardig nieuwsgierig geworden naar
Berlijn. Uit de verhalen en de sfeer van de
avond kon ik wel opmaken dat het leerzaam
en heel gezellig is geweest. De presentatie
was zeker de moeite waard! Goed gedaan
allemaal.”

Een wel heel bijzondere opdracht, het maken
van zowel een fotoreportage alsook een blijvende herinnering in de vorm van een reisverslag, heeft Jeroen van Leuken fantastisch
uitgevoerd. Zijn begeleidende foto’s, getoond
tijdens de presentaties van zijn medeleerlingen, zijn bijna professioneel te noemen. Een
blijvende herinnering aan een excursie, die iedereen tijdens zijn of haar middelbare schooltijd één keer zou moeten kunnen maken.
NOS maakte radio/tv op het
Carolus
Voor één dag geen Nederlands, aardrijkskunde of economie. In plaats daarvan aan de
slag met camera’s en microfoons waarmee
echte radio- en televisieonderwerpen worden gemaakt: dat is NOS on Tour. Onder deze
noemer bezocht de NOS ook dit schooljaar
een groot aantal middelbare scholen. Op vrijdag 9 december gingen leerlingen van het
Carolus Borromeus College aan de slag. Zij
maakten hun allereerste nieuwsreportage.
Om zo professioneel mogelijk te werk te
gaan, begonnen de NOS on Tour-workshops
met een uitleg over wat nieuws eigenlijk is.
Journalisten van de NOS vertelden hoe je
van een nieuwsfeit zo goed mogelijk een
radio- of televisieonderwerp maakt. Daarbij
kwamen de basisvragen van de journalistiek,
het Wie? Wat? Waar? Waarom? en Hoe? natuurlijk aan bod. Met de theorie in de achterzak gingen de scholieren op pad. Aan de
hand van zelf gekozen nieuwsonderwerpen
gingen zij in groepjes televisie- of radioonderwerpen maken. De beeld- en geluidreportages komen allemaal op de website van
NOS on Tour www.nos.nl/ontour te staan.
Dit schooljaar geeft de NOS aan een kleine
twintig middelbare scholen een tv- en radioworkshop. Aan het einde van het schooljaar
kiest een vakjury het beste radio- en televisie-item uit de NOS-on Tour-reeks 20112012. De winnende scholieren brengen een
bezoek aan de NOS-studio in Hilversum. De
leerlingen van het Carolus hopen natuurlijk
dat zij dat zijn. •
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Johan Wannemakers
tennisleraar van het jaar

Anita van den Heuvel
foto: Anita van den Heuvel
Johan, hoofdtrainer van TV Carolus, is op
zaterdag 17 december gekozen tot Tennisleraar van het jaar 2011. Dit werd bekend
gemaakt op de finaledag van de REAAL
Tennismasters in Rotterdam. Johan werd
geroemd om zijn structuur in zijn lessen, het
feit dat hij naast trainer een echte clubman
is en de goede communicatie met jeugd, senioren en bestuur. Aan deze eervolle titel is
ook nog een geldbedrag van e1.000,- voor
de vereniging verbonden. Dit bedrag wordt
beschikbaar gesteld door de KNLTB. Voor
Johan was er een kledingcheque en een jaar
gratis lidmaatschap van de VNT (Vereniging
van Nederlandse Tennisleraren). Johan is blij
verrast en trots op deze bijzondere titel, na
de bekendmaking stroomden de telefoontjes en berichten met felicitaties binnen.
Johan had die ochtend nog een gesprek van
een half uur met de vijfkoppige jury onder
andere bestaand uit oud-proftennisser Michiel Schapers. Volgens Schapers was het
een moeilijke keuze, maar gelukkig was de
jury unaniem en werd Johan gekozen. Jo-

hans gezin, zijn ouders en een enthousiaste
groep supporters van TV Carolus waren
aanwezig op deze dag. Naast de blijdschap
om deze mooie titel waren ze ook getuige
van prachtig tennis. Op deze dag werden namelijk de finales van het NRK (Nederlands
Rolstoel Kampioenschappen) en REAAL
Masters gespeeld. Rolstoeltennisster Esther
Vergeer won in de finale overtuigend van
Marjolein Buis met 6-2 6-2. Vervolgens waren de heren aan de beurt; deze finale ging
tussen de Maikel Scheffers en Ronald Vink,
deze spannende pot werd in de tiebreak van
de tweede set gewonnen door de als tweede
geplaatste Ronald Vink. Bij de dames was
de finale een mooie driesetter die uiteindelijk gewonnen werd door de ongeplaatste
Lesley Kerkhove. Zij won van de als tweede
geplaatste speelster, Kiki Bertens, nadat ze
een ronde eerder de als eerste geplaatste
Arantxa Rus had uitgeschakeld. De finale bij
de heren ging tussen de toppers Thiemo de
Bakker en Robin Haase. Robin won overtuigend met 6-3 6-4. •

Armoede is dichterbij dan
je denkt
En dat blijkt wel weer uit de laatste nieuwsberichten. Het aantal mensen dat onder de
armoedegrens leeft, stijgt nog steeds. De
politiek maakt zich ernstige zorgen over de
schaal waarop de hulpverlening iets voor
deze mensen kan doen. Super Sociaal heeft
daarin een eigenzinnige aanpak. Helmond
kent sinds 2008 een nieuw concept voor
deze vorm van armoedebestrijding. Het is
een supermarkt met de toepasselijke naam
Super Sociaal waar mensen van Helmond,
Gemert en Bakel die onder de armoedegrens leven, kunnen winkelen. En dat winkelen is essentieel in dit concept. In tegenstelling tot de bekende voedselbanken, waar
vastgestelde voedselpakketten gratis worden uitgedeeld, krijgen de klanten van Super
Sociaal een pasje met fictief geld, waarmee
ze uit het aanbod van de winkel zélf hun keuze maken van wat ze ‘kopen’. Deze benadering leverde in 2009 een landelijke prijs op
in de strijd tegen de armoede, van het Nicis
institute en van de G32.
De winkel is sinds kort gevestigd in het
voormalige EDAH-kantoor aan de Kanaal-

dijk Noord Oost en wordt geleid door een
bestuur en een enkele beroepskracht. Het
meeste en belangrijkste werk wordt echter
ingevuld door vrijwilligers. Super Sociaal is
als non-profit organisatie afhankelijk van
hun enthousiaste inzet. Zeker zo belangrijk is
de financiële steun van de gemeenten Helmond, Gemert-Bakel en de stichting Thomas
van Vila Nova. Maar ook bedrijven die geldelijk steunen of gratis producten leveren voor
in de winkel, zijn onontbeerlijk. Het beperkte
budget is nu eenmaal niet toereikend om op
eigen kracht voldoende voorraad in te kopen
om aan de vraag te voldoen.
Want vraag is er, terwijl het toch om een selecte groep zou moeten gaan, helaas volop.
Om in aanmerking te komen voor een winkelpasje moet je aantoonbaar over te weinig
inkomen beschikken. Dit wordt per situatie
na een intake getoetst door een externe,
professionele instantie. Eenmaal in bezit van
zo’n pasje, kunnen klanten gratis of tegen
grote kortingen (80% of 90%) hun basisboodschappen doen. Het fictieve bedrag
dat maandelijks op het pasje komt te staan,

wordt bepaald aan de hand van ieders individuele situatie.
Eén van de uitgangspunten van Super Sociaal is wel dat het in alle gevallen om tijdelijke
hulp moet gaan. Zodra iemand weer over voldoende middelen beschikt, zal hij of zij weer
voor zichzelf moeten gaan zorgen. Om dat
moment vast te stellen, zijn er halfjaarlijkse
hertoetsingen.
Gezien de lopende crisis zal de inzet van
Super Sociaal nog wel even nodig zijn. Maar
dat geldt dan automatisch ook voor de ondersteuning van instanties, bedrijven en vrijwilligers. Mocht u tot één van deze drie categorieën behoren en zou u een bijdrage willen
leveren aan dit initiatief, neem dan alstublieft
contact met ons op. Voor uw eerste bijdrage nodigen we u uit om te reageren op de
oproep voor de komende kerstdagen. Lees
hiervoor de advertentie in dit blad.
Super Sociaal, Kanaaldijk Noord Oost
82, 5701 SB Helmond, telefoon: 0492 55 28 76, e-mail: info@supersociaal.nl,
www.supersociaal.nl. •
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Regé van Duijnhoven, William Kuypers en Roland Koster

de aansteker

SV Brandevoort groeit dankzij hun twee ‘Aanstekers’

Janny Leggedoor
foto: Ingrid Thoonen

Bij Sport Vereniging Brandevoort waren de Aanstekers twee mensen,
William Kuypers en Regé van Duijnhoven. Ze hebben voor, tijdens en
na de oprichting in het seizoen 2008-2009 al hun knowhow, energie en
daadkracht ingezet om een florerende voetbalclub in Brandevoort op
poten te zetten. Anderhalf jaar geleden is Roland Koster voorzitter geworden en nam zo het stokje over van Regé van Duijnhoven. Regé en
William zijn ook beide actief als bestuurslid. En zo staan de Aanstekers
ook nu nog met raad en daad klaar voor hun club.
“Mede dankzij hun drive en doorzettingsvermogen hebben we als voetbalclub al ongelooflijk veel bereikt,” benadrukt Roland de
verdiensten van de twee nog eens.
Het gesprek voor de Brandevoorter Courant
is met Roland Koster die zelf ook al vanaf het
eerste uur - al was het dan als ouder - betrokken was bij de oprichting. Al vrij snel ging hij
zich inzetten voor de club, onder meer als lid
van de webcommissie en hield hij zich bezig
met het binden van sponsors.
In het dagelijks leven werkt Roland als zelfstandig ondernemer voor zijn bedrijf Straction
en is hij directeur van Convention Bureau
Brabant. Regelmatig kun je hem langs de lijn
vinden. In de eerste plaats om zijn zoon aan
te moedigen, als fan van de andere elftallen,
maar ook om tijdens een bestuursdienst de
competitiewedstrijden in goede banen te leiden. Verder heeft hij als voorzitter regelmatig
overleg met de Stichting Sporten en Bewegen Brandevoort, het voorzittersoverleg van
de Helmondse amateurverenigingen, de gemeente en de KNVB.
De club is opgericht in 2008 en in het seizoen
2009-2010 werd de eerste bal gespeeld. In
deze korte tijd heeft de vereniging al 444 leden die zijn verdeeld over twaalf F-teams, zes
E-teams, vier D-teams, twee C-teams, één Ateam en drie seniorenteams en dan nog een
constant groeiend aantal draakjes (pupillen).
De club kent een aantal belangrijke beleidslijnen waarmee ze zich positief wil onderscheiden. Het ontwikkelen van plezier in
het voetbal en respect voor je tegenstander
horen daarbij. ‘Bewust vaardig worden’ zien
ze als hùn weg om de kinderen zich op een
veel positievere manier persoonlijk én tegelijkertijd voetbaltechnisch te laten ontwikkelen.
Dat doen ze door positief te coachen. “We
zagen wat er elders gebeurde; het negatieve
scanderen wat soms langs de lijn of tijdens
de training te horen is en wat soms helaas
ook escaleert tot fysiek geweld. Dat wilden
wij per sé niet en daarom hebben wij het tot
ons doel gemaakt om onze leden uitsluitend
positief te coachen.”
“Ik weet het; we lijken zo een beetje het braafste jongetje uit de klas. Maar het heeft alles
met normen en waarden te maken. Wij zijn
van mening dat zowel coaches als ouders niet
horen te schreeuwen. De trainer begeleidt de

spelers op een motiverende en stimulerende
manier. Onze ouders moedigen enthousiast
aan, maar coachen niet. Dat is ons uitgangspunt,” legt Roland het reilen en zeilen van SV
Brandevoort uit.
Een paar simpele afspraken
Een mailtje van een ouder stuurt hij even later
door om aan te geven dat dit beleid breed gedragen wordt en dus ook echt bij de ouders
leeft. De ouder verwoordt het als volgt:
“In plaats van te vragen: Heb je gewonnen,
kun je ook vragen ‘Was het leuk’ of ‘Hoe ging
het’ om op die manier de nadruk van het presteren af te halen. Moedig kinderen aan, maar
coach niet, want zoveel coaches aan de kant
kan verwarrend zijn. En heel belangrijk: geef
het goede voorbeeld en hou je mond tegen
de arbiter. Soms zit het mee en soms zit het
tegen. Zo zit sport in elkaar, respecteer dat,
dan doen de kinderen dat ook. En misschien
wel de allerbelangrijkste afspraak die je als
ouder met jezelf kunt maken: laat je kind zijn
sport zelf beleven en probeer je eigen - onvervulde - ambities niet op het kind te projecteren.”
“Toch gewoon prachtig als een ouder het op
die manier nog eens naar de overige ouders
in het team en ons als bestuur verwoordt,”
meent Roland.
Hun sportieve beleid van positief coachen en
op het veld staan, heeft hen ook een langjarig
sponsorcontract opgeleverd. “Vier jaar lang
krijgen wij geld van een betrokken partij (RSW
Accountants en Adviseurs; het zoontje van
een van de eigenaren is een van onze jeugdspelertjes) om dit mogelijk te maken. Met dat
geld leiden we trainers en coaches op die niet
alleen fantastische technisch vaardige voetballers proberen te ontwikkelen, maar ook de
meest sportieve.” Een bijzondere uitdaging die
zelfs bij de KNVB niet onopgemerkt is gebleven. “De KNVB vindt dat we ons enorm snel
ontwikkelen, maar ze zien ook dat we dat volgens het spreekwoordelijke boekje (en meer)
doen, dus helpen ze ons waar ze kunnen. Een
voorbeeld is de plaatsing van drie stagiaires
van de Fontys Hogeschool die verder aan ons
beleidsplan gaan werken door deelplannen
uit te werken en die ons zo helpen om onze
ambities waar te maken.”

Willen winnen
“Natuurlijk willen wij ook winnen, maar dan
wel met de juiste tools, op de juiste manier.
Het gaat ons om het samenspel, de mooie
balbeweging, het spelinzicht. En als we daar
mee kunnen winnen, zijn we super trots, dat
vinden we geweldig! We zijn ons er van bewust dat we op moeten letten om niet te
stichtelijk te zijn; het voetbalspel is immers
ontworpen als competitief spel. Maar door
onze spelers van onbewust onbekwaam
naar bewust bekwaam en vaardig te begeleiden, ontwikkelen er zich veel meer
talenten dan met een traditionele aanpak.
Op deze manier moeten we zowel wat de
normen en waarden betreft als ook voetballend, kunnen scoren. Komend seizoen melden er zich naar verwachting nog eens 100
tot 150 nieuwe leden aan; voor ons als club
een unieke gelegenheid én verantwoordelijkheid om hen te faciliteren op het gebied
van persoonlijke en sportieve ontwikkeling.
Vanaf de winter 2012 is de nieuwe accommodatie klaar en zal het nog leuker worden
voor alle sportende Brandevoorters.”
Werk aan de winkel voor trainers, coaches
en bestuur van SV Brandevoort. Ook wat
betreft de senioren, vult Roland aan. “Sinds
de oprichting zijn we vooral gefocust geweest op de ontwikkeling van de vele
jeugdteams, dat de aandacht voor de senioren er een beetje bij in dreigde te schieten.
Daar is nu verandering in aangebracht en
we zijn ook intensief met die ontwikkeling
bezig.”
,,Ons doel is om zowel organisatorisch als
sportief de beste voetbalverenging van
Helmond te worden, volgens de maatstaven van de KNVB. Daar bestaat een meetlat voor. Binnen vijf tot tien jaar willen we
het hoogst haalbare bereiken en borgen;
daar zijn onze missie en visie helemaal op
afgestemd,” aldus Roland Koster.
Op dit moment zijn er zo’n tachtig vrijwilligers actief bij de voetbalclub. “Er zijn nog
een aantal vacatures waar enthousiaste
wijkgenoten op kunnen reageren.”
Zie www.svbrandevoort.nl. Of je je nu één of
twintig uren per week wilt inzetten, het kan
allemaal bij SV Brandevoort. •
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Decemberpuzzel
De novemberpuzzel is gewonnen door Janny Rijkenberg. Gefeliciteerd! De oplossing is: Winkelen in Brandevoort.
Deze maand een woordzoeker. De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee
in aanmerking te komen voor een interessante prijs. De oplossing kunt u insturen via onze website
www.brandevoortercourant.nl, onderdeel formulieren. De uiterste inleverdatum is 8 januari. Succes!
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nieuws van reporters De Vendelier

Groep 8c op De Vendelier
Meike, Harmke, Ivo, Jesse en Christian

We zitten nu al 133 dagen (19 weken) in
deze leuke klas. We hebben het erg fijn en
we doen leuke dingen maar we moeten
ook hard werken en veel huiswerk maken.
We hebben ook veel lol onder andere met
weerwolven, dat vinden we erg leuk en we
zijn nu al bij volle maan (een uitbreiding van
Weerwolven). 29 november was er een voorleeswedstrijd. De deelnemer van onze klas
was Christian. Hij las erg goed voor maar helaas had hij niet gewonnen! We hebben ook

al de proef-Cito achter de rug, die duurde 3
dagen. We gaan ook nog andere hele leuke
dingen doen zoals op kamp gaan en dan natuurlijk de musical voorbereiden en voor het
publiek opvoeren. Daarna gaan we naar onze
nieuwe school en dat is heel erg spannend!
Surprise in de klas
We kwamen maandag 5 december allemaal
op school en de juf vertelde dat we het spel
Party & Piet gingen doen. Het is een andere

vorm van Party & Co. Het was een leuk spel
en iedereen kwam aan de beurt. Het duurde
wel lang per ronde, maar iedereen heeft uiteindelijk zijn of haar surprise kunnen uitpakken. Er waren veel mooie surprise zoals: een
snoephuis, een iPad en een pizza doos met
een eetbare pizza erin. Iedereen had zijn best
gedaan om de surprise zo mooi mogelijk te
maken. Aan het einde van de dag had iedereen een leuk cadeau en ging iedereen blij
naar huis. •
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De BC heeft een
nieuwe hoofdredacteur
Giel Pollemans
foto: Paul Princen
Met ingang van 1 januari 2012 stop ik mijn werkzaamheden bij de
Brandevoorter Courant. Ik ben dan geen hoofdredacteur meer en Cora
Brouwer neemt mijn werk over. Het is een goed moment om weer iets
anders te gaan doen en het werk voor de Courant over te laten aan de
werkgroep.

Extra werkzaamheden in mijn baan hebben
mij doen besluiten de komende tijd minder
aandacht te geven aan de BC en mij meer
op mijn werk te richten. Ik blijf erbij betrokken, maar dan op de achtergrond. De groep
van de Courant is uitgegroeid tot een professionele werkgroep, die het wijkblad nog
jarenlang gratis bij u op de mat zal bezorgen.
Van een dun, amateuristisch zwart-wit blaadje is de wijkcourant in tien jaar uitgegroeid
tot een kleurrijk en lijvig medium met rubrieken, belevenissen en verslagen die het wel
en wee van Brandevoort bestrijken.
Met een goed gevoel besef ik dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan een deel van
het gedachtegoed van de wijk. Ik ben bewoners, werkgroepen, overlegraden, sportclubs
en gedreven vrijwilligers tegengekomen, die
leefbaarheid een erg warm hart toedragen.
Samen met jullie heb ik kunnen nadenken
over en kunnen zoeken naar een weg waarlangs een moderne vinexwijk zich kunnen
heeft ontwikkelen naar een woongebied met
een menselijke maat. Brandevoort is een wijk
die een combinatie van verschillende leefstijlen, woongroepen en woonvormen herbergt.
Er is tolerantie naar en solidariteit met elkaar.
Dit is een woon- en leefideaal dat mij erg
aanspreekt. Het heeft mij geboeid om meer
dan tien jaar lang met andere bewoners een
Courant vol te schrijven. Met woorden, beelden, sporadisch met videobeelden en af en
toe door stichtende woorden heb ik mede
uiting kunnen geven aan dit levensgevoel.
Het is bijzonder om aan het begin van de
ontwikkeling van een wijk te hebben gestaan, en een deel van de geschiedschrijving
te hebben mogen doen. Dank voor deze tijd
van samenwerking met u.
Ik blijf in de wijk wonen, echter niet meer als
de schichtige dorpsomroeper die alles wil
volgen, maar als wijkbewoner die het heeft
getroffen om in deze mensvriendelijke gemeenschap te mogen leven. •
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Brandevoorters schitteren
in rolschaatsshow Olympia
Nikki Barten
foto: Piet Modderkolk
Maanden aan voorbereiding zijn er aan vooraf gegaan en dan is het eindelijk zover! De jaarlijkse kerstshow van rolschaatsvereniging Olympia is
weer voorbij. In het weekend van 17 en 18 december werd deze show
voor de achtste keer gehouden. En wat was het een feest om hierbij aanwezig te zijn. De Brandevoorter kinderen Sanne Asselman, Lise
van Duijnhoven, Mayra Drueten, Caroline van Grootel en Sophie van de
Kerkhof zijn in de loop van 2011 lid geworden van de rolschaatsvereniging en hebben wekelijks kunnen trainen voor deze schitterende show.
Eline Smulders, Quincy Maseland, Kelly van Leuken, Bastiaan Kouijzer,
Charlotte de Jong, Mirthe de Goede, Nikki van Duijnhoven en Leslie van
Breugel hebben al meer showervaring; zij zijn al enkele jaren bij de club.

Zaterdagmorgen kwamen alle leden naar
‘theater’ De Weijer in Mierlo, want van een
sporthal was geen sprake meer. De nieuwe
leden keken hun ogen uit. Wauw was de
meest gehoorde uitspraak. Wat een werk
is dit geweest, werd er geroepen. De werkgroep van Olympia heeft vrijdag 16 december tot in de kleine uurtjes met man en
macht gewerkt om de sporthal om te toveren tot een sprookjesachtig theater. En hoe!
Niets is te veel, een grote discobol in het
midden, verlichte speciale kerstbomen van
doeken, die telkens veranderden van kleur,
een theater met veel lichteffecten en zelfs
de zijwanden bekleed met meters groot
zwart doek, om het nog meer op een echt
theater te laten lijken.
Vrijdag werden alle kostuums voor alle leden klaar gehangen, zodat de rijdsters en
rijder precies wisten wat zij tijdens de show
aan moesten doen, geholpen door vele omkleedmoeders. En dan begint de generale
repetitie; en zoals een bij een generale hoort,
ging er nog veel fout. Een slechte generale
betekent een goede uitvoering en dat hebben alle leden van Olympia laten zien. De
drie shows waren geweldig, wat een niveau!

Een shownummer ‘vertelt’ een verhaal door
de keuze van de muziek, de kostuums, de
bijbehorende decorstukken en de uitvoering
van het shownummer. Technische shownummers werden afgewisseld met ontroerende shownummers. Het kerstnummer met
vele verschillende shownummers beeldde
uit dat de Kerstman ziek was geworden en
de stadse dochter zou wel even een kerstfeest regelen; het moest moderner en efficiënter dan de voorgaande jaren. De zieke
Kerstman had niets in te brengen; het werd
een strijd tussen klassiek en modern. Het
ene hoogtepunt was nog niet voorbij of het
volgende shownummer stond al weer klaar
voor het publiek. De muizen (met vele Brandevoorter rijd(st)ers) in het shownummer
Een verhaal met een staartje kwamen uit
een enorme kaas en lieten zien dat muizen,
behalve dat zij alleen maar van kaas houden,
ook nog eens goed konden rolschaatsen.
Het ene shownummer had een ooooh en
aaaaah factor (meestal bij de jongste leden), terwijl het andere shownummer vele
technische hoogtepunten bezat. Het bezoek
kwam ogen te kort om alles te kunnen waarnemen. Glitter en glamour vierden hoogtij in

de kerstshow. Kostuums werden opgesierd
met honderden glitters voor het glamoureffect. Kosten noch moeite zijn gespaard om
van ieder shownummer een uniek shownummer te maken. Voor alle leden was de
achtste kerstshow een feest om in mee te
mogen rijden.
Maar het zit er weer op. Zondagavond is alles weer opgeruimd; alle kostuums werden
ingepakt en gereed gemaakt om weer teruggebracht te worden naar ‘het naaiatelier’,
maar ook het theater werd afgebroken, licht
en geluid werden opgeruimd, de kerstbomen werden afgetuigd, de decordoeken
werden opgevouwen. Opnieuw is er door
vele vrijwilligers hard gewerkt tot laat in de
avond om theater De Weijer weer terug te
bouwen naar Sporthal De Weijer. Een groot
karwei, maar met alle vrijwilligers van Olympia is dit ook een feest om te doen.
Heb je de show gezien of ben je door het
lezen van dit artikel enthousiast geworden?
Meld je dan aan bij Olympia (06 435 790
96) en jij kunt in 2012 stralen als één van
de vele rijd(st)ers van Olympia in de negende kerstshow. •
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Even de wijk uit
Bestelbieb op ’t Hout
Nieuw bibliotheekconcept in Helmond
Per 1 januari 2012 sluiten de drie bibliotheekfilialen in Helmond. In Mierlo-Hout start D’n
Huijsakker in samenwerking met de bibliotheek Helmond-Peel een proefproject. D’n
Huijsakker trekt in het pand en zorgt ervoor
dat lezers hun bestelde boeken kunnen ophalen en inleveren. De pilot loopt vijf jaar. Het
college van burgemeester en wethouders is
enthousiast over het nieuwe bibliotheekconcept en juicht de samenwerking toe.
Het bestuur van de ouderenvereniging D’n
Huijsakker was al langer op zoek naar meer
ruimte om hun activiteiten voor ouderen in
Mierlo-Hout uit te breiden. Tot nu toe maakt
D’n Huijsakker gebruik van een ruimte in
Zorgcentrum Alphonsus. Aangezien het bibliotheekbestuur het huurcontract van het
wijkfiliaal per 1 januari 2012 heeft opgezegd, ontstond er een situatie waarbij de ouderenvereniging geholpen kon worden, de
bezuinigingsdoelstelling op de bibliotheek
gerealiseerd kon worden en er een ophaalen inleverpunt voor de wijk kon komen. Een
prima oplossing voor alle partijen!

Het concept
Om de lezers in Helmond van hun boeken te
blijven voorzien, heeft de bibliotheek de bestelbieb bedacht. De bestelbieb is de mogelijkheid om via internet uit de volledige collectie van de bibliotheek een boek te kiezen en
dat boek vervolgens op een locatie in de wijk
op te halen. En later weer in te leveren.
Sleuteloverdracht
Na de feestdagen vindt de sleuteloverdracht
plaats. Vanaf dat moment kan D’n Huijsakker
aan de slag om hun ‘stekkie’ in te richten. Niet
veel later zullen de deuren opengaan voor alle
ouderen van D’n Huijsakker en voor de lezers
van ’t Hout.
GRATIS SNERTTOERNOOI
Doe mee op donderdagmiddag 5 januari. Tafeltenniservaring mag, maar is niet nodig. Indeling op sterkte. U en uw (buur-)kind of kleinkind hebben alleen een paar zaalschoenen of
gympen met schone zolen nodig. Wij zorgen

voor de soep en de rest. Gewoon binnenlopen
kan, maar aanmelden is fijner voor de planning. Aanmelden en info bij Bep Gouweloos,
telefoon: 0492 - 52 64 82 of e-mail
gouweloos@tele2.nl.
Tafeltenniscentrum TTV Stiphout, Braakweg
30, 5708 JK Helmond, telefoon: 0492 - 53
49 78, www.ttvstiphout.nl.
TAFELTENNIS
VOOR
ALLE
BRANDEVOORTERS
Tafeltennisvereniging Stiphout heeft een
prima eigen accommodatie en is verrassend
dichtbij. Vanuit Brandevoort even via Berenbroek de brug bij UPC de Europalaan over en
dan bent u al bijna bij het Tafeltenniscentrum
aan de Braakweg 30. Er spelen inmiddels al
aardig wat Brandevoorters bij TTV Stiphout.
Waaronder het allerjongste lid van 8 jaar,
maar ook de bijna oudste van 78 jaar en alles
wat daar tussen zit.

Een enthousiaste club
We hebben ongeveer 180 leden, jeugd en
senioren. Die spelen in regionale en landelijke
competities. Uiteraard wordt er ook recreatief
gespeeld en worden er trainingen gegeven
door onze eigen trainers. Vooral aan de jeugd.
Op woensdagmorgen vind je hier een enthousiaste seniorengroep, voornamelijk 60-plussers. Bovendien wordt hier al sinds 1989 een
bedrijvencompetitie gespeeld op elke derde
dinsdagavond van de maand. We zijn vijf dagen in de week open, maar de gezelligste dag
is absoluut zaterdags tijdens de competitie. ‘s
Middags speelt dan de jeugd en daarna, vanaf
17.00 uur, de senioren. Je kijkt je ogen uit, als
je ziet wat zich elke week allemaal afspeelt bij
TTV Stiphout. Daar zijn veel vrijwilligers voor
nodig en die hebben we gelukkig. We nodigen iedereen graag uit om eens een kijkje
te komen nemen in ons Stiphouse. Het zou
geweldig zijn als meer inwoners van Brandevoort hun weg zouden vinden naar onze verenging.”
Speciale groep - Extreem goedkoop
Er is sinds kort een nieuwe groep, die traint en
speelt op de donderdagmiddag. Veel mensen
vinden dat ze geen aanleg hebben, te dik of

te dun zijn, voor schut staan of het nooit leren.
Of dat het wel duur zal zijn en ga zo maar door.
De donderdagmiddag neemt veel van deze
excuses weg. Er is veel persoonlijke aandacht
en alle geduld voor beginners. Ook wordt een
robot ingezet, waarmee je alle basisslagen
onder de knie krijgt. Je kunt drie keer gratis
komen spelen en daarna kun je voor e10,tien keer meedoen en dan krijg je er ook nog
een batje van ons bij. Het is gewoon een heel
gezellige middag met zelfs een gratis kopje
koffie. Leuker kunnen we het niet maken.
Dus leg de Brandevoorter Courant nu maar
weg en loop gewoon eens binnen. Iedereen
is welkom en voor de kosten hoef je het dus
echt niet te laten. Dit alles onder het motto:
“Gezond bewegen, gezellig en niet duur!”
Om ouders van schoolgaande kinderen tegemoet te komen is de zaal al om 12.45 uur
open. Kijk op www.ttvstiphout.nl voor alle openingstijden, foto’s en verdere info. Bellen via
52 64 82 of 06 232 231 70 en mailen naar
gouweloos@tele2.nl.
John Knoops Winter ATB tocht
Op zondag 29 januari organiseert Tourclub
Mierlo (www.tcmierlo.nl) haar jaarlijkse ATBtocht voor mountainbikers en veldrijders.
Ook dit jaar is er weer een volledig nieuw
parcours uitgezet door de fraaie bossen in
de ruime omgeving van Mierlo. De te rijden
afstanden zijn 35, 45 en 55 kilometer. De
vertrekplaats is zoals elk jaar cafe ’t Tapperijke, Marktstraat 79 te Mierlo. Starten kan
van 9.00 tot 10.00 uur.
De verzorging van de tocht is zoals gewoonlijk uitstekend. De organisatie zorgt voor voldoende parkeergelegenheid, een bewaakte
fietsenstalling, royale bevoorrading onderweg, mogelijkheid tot afspuiten van de fiets
en douche/omkleedgelegenheid. Na afloop
van de tocht is er gelegenheid om in ’t Tapperijke na te genieten onder het genot van
een drankje.
Inschrijfgeld bedraagt e4,-, NTFU/KNWU
licentiehouders betalen één euro minder op
vertoon van hun licentie en jeugdige deelnemers tot zestien jaar mogen gratis deelnemen. Tourclub Mierlo hoopt op 29 januari
weer vele fietsers te mogen verwelkomen!
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vanuit de parochiekerk
Sint Lucia, mierlo-hout
voor de wijken: St. Anna, Brandevoort, Helmond
West, Mierlo-Hout, Suytkade

Uit de agenda:

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.

J.v.d. Laar, pastoor/deken

31 dec 19.00 uur Luciakerk Viering van Oudjaar
Opluistering door Brabantse Zangeres Annelieke

spreekuur: dinsdag 9.30 uur - 10.00 uur
donderdag 18.00 uur - 18.30 uur
of via de e-mail: pastorie@st-lucia.nl
WEBSITE:
Voor meer informatie over onze parochie en voor
andere actuele berichten bezoek eens onze website: www.st-lucia.nl/www.damiaanhelmond.nl
Eucharistievieringen Parochiekerk St. Lucia, Hoofdstraat 159:
Zaterdag 19.00 uur, zondag 10.15 uur.
PAROCHIEBESTUUR: H. Damiaan de Veuster
Dhr. J. Drouen
Mevr. I. v. Hoof-Raaijmakers
Pastoor J. v.d. Laar
Dhr. G.J.C. van Stratum
Mevr. T. v.d. Westerlo-van Oorschot
Dhr. A. van de Walle

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.

Woensdag 18 januari wordt een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in Het Trefpunt naast de Bethlehemkerk.
Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom.
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Het is dan wel crisis, maar daar
hoeven we ons in de keuken natuurlijk niets van aan te trekken. Met
heel simpele ingrediënten kun je
toch een lekker voorafje of lunchgerechtje maken.
Terrine van ham
Ingrediënten:
Plak gekookte ham van ongeveer 400 gram
½ liter cider
1 grote winterwortel
2 stelen bleekselderij
1 grote ui
2 laurierblaadjes
3 stukjes steranijs
paar takjes tijm
10 hele peperkorrels
2 eetlepels grove mosterd
handje fijngehakte peterselie
6 blaadjes gelatine
zonnebloemolie
zout
brood
cornichons
Bereidingswijze:
Trek een groentebouillon van de winterwortel,
bleekselderij, ui, laurierblaadjes, steranijs tijm,
laurierblaadjes en de peperkorrels, de cider en
een snufje zout. Snijd de groenten daartoe in
stukken. Laat dit een uurtje trekken met een
deksel op de pan. Week de gelatine in koud
water tot hij zacht is en knijp alle water eruit.
Zeef de bouillon en klop de gelatine erdoor.
Snijd de ham in blokjes en roer daar de peterselie en mosterd door. Vet een schaal in en leg
een stukje bakpapier op de bodem. Doe het
hammengsel in de vorm en giet het gelatinemengsel erover. Tik de vorm een paar keer op
het aanrecht om eventuele luchtbellen kwijt te
raken. Laat een paar uur afkoelen tot de terrine stijf geworden is. Serveren met pittige augurken en geroosterd brood.
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voornaam:.......................................................
achternaam:...................................................
adres:..................................................................
postcode:.........................................................
leeftijd:.............jaar, jongen/meisje

We hebben weer een leuke actuele kleurplaat
gevonden 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 8 januari 2012.
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1.
2.
3.

Bastiaan Weijnen 9 jaar
Eveline Stommels 11 jaar
Simone ten Westeneind 6 jaar

De prijzen worden naar jullie huisadres opgestuurd.

De prijzen worden aangeboden door

1

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:
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Januari 2012
Datum Organisatie
Tot 2/1 SBIA
06 jan
Brand. Courant
08 jan
Wijkraad
08 jan
SBIA
14 jan
Brandeliers
21 jan
Brandeliers
28 jan
Brandeliers
27 jan
Brand Courant

activiteitenkalender 2012
Activiteit
Wijkhuis gesloten
Sluiting inlevering nr 1
Nieuwjaarsreceptie
Brandevoorter 2011
Zwetsavond
Zwetsavond
Zwetsavond
Distributie nr 1

Tijd
18.00 uur
14.30 uur
14.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
18.00 uur

Contactpersoon
’t BrandPunt
C. Brouwer
’t BrandPunt
’t BrandPunt
’t BrandPunt
’t BrandPunt
’t BrandPunt
P. Princen

432013
663650
432013
432013
432013
432013
432013
665781

Februari 2012
Datum Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
03 febr Single Café
Single Café
20:30 – 0.30 ’t BrandPunt
432013
03 febr Brand. Courant Sluiting inlevering nr 2
18.00 uur
C. Brouwer
663650
05 febr SBIA
Zwetsmiddag 50+
15.15 – 20.30 ’t BrandPunt
432013
12 febr SBIA
Zwetsmiddag 50+
15.15 – 20.30 ’t BrandPunt
432013
17 febr CS Brandeliers Tienercarnaval
19.30
’t BrandPunt
432013
18 febr CS Brandeliers After optocht party
15.00 – 19.00 ’t BrandPunt
432013
18 febr CS Brandeliers Brandeliersbal
20.30
’t BrandPunt
432013
20/21
SBIA / Brandel. Kindercarnaval
14.00 – 18.00 ’t BrandPunt
432013
21 febr CS Brandeliers Sluitingsbal
20.30
’t BrandPunt
432013
22 febr CS Brandeliers Haringhappen
20.30
’t BrandPunt
432013
24 febr Brand Courant Distributie nr 2
18.00 uur
P. Princen
665781
Bron : Brandevoorter kalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.
uiterste inleverdatum kopij brandevoorter courant januari nummer
6 januari
beheer wijkhuis ’t brandpunt
u kunt op twee manieren een ruimte in wijkhuis ’t BrandPunt bespreken:
e-mail: beheerder@brandpunt.info • telefoon 43 20 13
adres: Biezenlaan 29, 5708 ZD Helmond-Brandevoort
commissies, vertegenwoordigers en hun mailadressen
Wijkraad
Franklin van de Laar
’t BrandPunt
Fons Bosman
Commissie Buurtpreventie
René Deelen
Chilll-house
Sandra Geleijns
Stichting Dickensnight Brandevoort
Jet de Laat
Commissie speelvoorz./groen
Henk Noort
Commissie webmasters
Herbert von Reth
Brandevoort in actie
Fons Bosman
Brandevoorterdag
Jan Drouen
Scouting Brandevoort
Peter van den Endert
Fotoclub Brandevoort
Secretariaat
Startpagina Brandevoort
Herbert von Reth
Commissie Kindervakantieweek
Yvon Cremers
CS de Brandeliers
Audrey Tijssen
Bridgeclub ‘t BrandPunt
Irma van den Hurk
Winkeliersvereniging Brandevoort
Clientenraad stichting gezondheidscentrum brandevoort
sv Brandevoort
Roland Koster
Stichting sport en bewegen brandevoort
Louis Vrolings
Brandeleros
Audrey Tijssen-Geboers
Computerclub
Ivo Senssen
Basketball Black Shots
Erik van Eert

w w w.b r a n d ev oort erc ourant . 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

Activiteitenkalender 2012

belangrijke telefoonnummers

ALARMNUMMER
dierenambulance/dierenbescherming

112
51 39 71

GG&GD
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl 
politie, buurtbrigadier Patricia van Dijk & Patrick de Vogel 
e-mail patricia.van.dijk.meijer@brabant-zo.politie.nl of patrick.de.vogel@brabant-zo.politie.nl
stadswacht

58 48 88
088 - 0031 100
0900 - 8844
845970

GEMEENTE stadswinkel

informatiecentrum brandevoort
wijkopzichter (dienst sob)
graffitimeldpunt

58 77 77
www.helmond.nl/meldpunt
66 78 78
58 76 90
50 72 98

STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas
water

0800 - 9009
59 48 94

Ziekenhuis Elkerliek Helmond

59 55 55

welzijn brandevoort
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98 - 5708 ZJ Helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
Huisartsen Brandevoort
Spoedlijn huisarsten
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 bBrandevoort - 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

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

Kinderopvang Korein, Vaartsestraat 3
Peuterspeelzaal Ot & Sien (Spring), Moerdonksvoort 1
Peuterspeelzaal Jip & Janneke (Spring), Koolstraat 3
Vestein buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf (Spring), Koolstraat 1
Topstars buitenschoolse opvang (Spring), Biezenlaan 29 (Wijkhuis ‘t BrandPunt)
Trommeltje buitenschoolse opvang (Spring), Iekendonksevoort 49
Dik Trom kinderdagverblijf (Spring), Moerdonksvoort 1
Dik Trom buitenschoolse opvang (Spring), Moerdonksvoort 1
Spetters buitenschoolse opvang (Spring), Stepekolk-Oost 53
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 (Spring), Herenlaan 200 (onderdeel openbaar kindcentrum Brandevoort)
Hoevestein buitenschoolse opvang (Spring), Vaartsestraat 3 (onderdeel openbaar kindcentrum Brandevoort)

66 28 94
06 - 50 86 38 03
43 24 30
43 24 30
06 - 21 71 88 65
52 11 18
33 51 92
33 51 92
06 - 34 42 46 20
088 - 208 82 02
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

n u m m e r 9 • d e c ember 2011

