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www.rabobank.nl/helmond

Rabobank. Een bank met ideeën.

Meld u snel aan voor de gratis workshop
Internetbankieren in Brandevoort.

Leren omgaan met bankieren
via internet. Dat is het idee.
Op woensdag 9 mei 2012 kunt u deelnemen aan de workshop Rabo Internetbankieren in MFC 't

Branpunt in Brandevoort. Deelname is gratis, maar aanmelden noodzakelijk. De workshop is ontwikkeld

voor en door leeftijdsgenoten. Oudere vrijwilligers, die goed bekend zijn met de pc, laten u kennismaken

met de mogelijkheden die Rabo Internetbankieren biedt. Om aan deze workshop deel te kunnen nemen,

is het van belang dat u beschikt over de basiskennis van Windows. 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.rabobank.nl/helmond.

De Brandevoorter Courant verschijnt tien keer per jaar. De redactie behoudt zich het recht voor de aangeboden kopij, indien nodig, te corrigeren en/of in te korten. 
De ingeleverde kopij verplicht de redactie niet tot plaatsing. Opname van kopij betekent niet automatisch dat de redactie het met de strekking ervan eens is. Ook 
is het mogelijk dat door ruimtegebrek niet alle aangeleverde kopij wordt geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor teksten en zetfouten in advertenties.

Inhoud

Deze maand goed nieuws voor de kin-
dertjes van Brandevoort, er komt een 
speelgoedzaak onder de naam Top1Toys, 
dat is nu vrijwel zeker. De tweede super-
markt van Brandevoort, Jumbo die in Blok 
6 komt, tegenover het voormalige infor-
matiecentrum, krijgt in april de sleutel en 
hoopt in mei zijn deuren te openen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie wist Fons Bosman het zeker en 
vertelde vertrekkende voorzitter van de Wijkraad dat hij be-
schikbaar was voor de voorzittersfunctie. Sinds 2 februari van 
dit jaar pakt hij deze taak met veel enthousiasme op. Fons is 
één van die gedreven vrijwilligers die de wijk rijk is. Hij woont 
alweer twaalf jaar in het deel Schutsboom en heeft Brande-
voort van groene weilanden naar een mooie wijk zien groeien. 
En hij heeft daar ook wel de nodige steentjes aan bijgedragen.

Dat Scouting een jeugdvereniging is die 
zorg draagt voor de natuur en de omgeving 
om ons heen, is algemeen bekend. Scouting 
Brandevoort gaat nog een stap verder. Met 
de heersende koudegolf is de natuur op zijn 
zwakst. Dieren kunnen minder gemakkelijk 
voedsel vinden en er zijn minder mogelijk-
heden om te schuilen voor het koude weer. 

De Stichting Sporten en Bewegen in 
Brandevoort ontwikkelt op de locatie 
aan de Kaldersedijk een multifunctioneel 
sportpark. Om het beweegpark zo effi-
ciënt mogelijk te benutten en de wandel- 
en looproutes in de omgeving verder uit te 
zetten heeft de Stichting uw medewerking 
nodig.

24 juni is de Brandevoorterdag. Iedere 
Brandevoorterdag wil de organisatie iets 
nieuws presenteren. Dit jaar is dat de kunst-
hoek. Voor deze hoek zijn zij op zoek naar 
(amateur)kunstenaars die hun kunstwerken 
willen laten zien. Een kleine greep uit het 
verdere aanbod op deze dag: helikopter-
vlucht, BraNderie, jeugdplein, hindernisbaan.
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De start van een nieuw jaar is toch wel even 
spannend en onrustig. Mensen komen en 
mensen gaan. Tal van bewoners slaan nieu-
we richtingen in en gaan andere uitdagin-
gen aan. Hoe moet dat nu verder? Maar al 
snel merk je dat er weer nieuwe of andere 
mensen opstaan. De kop van het nieuwe 
jaar is er weer af en het lijkt of we weer in 
de routine modus komen. Lijkt…

Want het weer zette ons even op het ver-
keerde been. De krokusjes in de tuin, tal van 
takken met knoppen en zelfs de konijnen 
werden springerig. Het lentegevoel kwam 
ook al naar binnen met al die tulpen op ta-
fel en de dwang om de kasten op te rui-
men. Heel even, want ineens was daar die 
sneeuw, gladheid en vrieskou. Weer even in 
de ban van Elfstedentocht: komt ie er wel 
of komt ie er niet. Zelfs hier waren bewo-
ners aan het oefenen op die mooie dichte 

slootjes. Het leek wel of we meer met deze 
tochten bezig waren dan met carnaval, het 
feest van onder de rivieren. 
Mooie plaatjes leverde het landschap wel 
op en even genoten we toch van dit mooie 
winterse weer. En dat terwijl de eerste 
maanden normaliter van die maanden zijn 
dat je snakt naar langere dagen en weer 
het lentezonnetje. 
Tal van wijkbewoners hebben zich gestort 
in het carnavalgedruis en Brandevoort was 
weer mooi vertegenwoordigd in de optoch-
ten. Er komt nu weer een maand aan waarin 
we ons richten op rustiger activiteiten, zo-
als bijvoorbeeld de jaarlijkse tentoonstel-
ling van de Fotoclub. Ook de onverwachte 
barre winterkou is nu toch wel afgelopen, 
waarvan de gevolgen gelukkig niet zo de-
sastreus waren als vorig jaar, omdat dankzij 
de winkeliersvereniging het centrum van De 
Veste goed begaanbaar was. Heel fijn, want 

we zijn nog niet toe aan een elfstratentocht.
Begin februari is ook gestart met de bouw 
van de Buitenhoeve. Ondanks de crisis zijn 
er gelukkig toch nog mensen geïnteres-
seerd in een nieuwbouwwoning op maat in 
onze wijk. Verder zijn er al voorbereidende 
werkzaamheden verricht op het terrein waar 
het Carolus zal verrijzen. Ook in het winkel-
centrum staan de ontwikkelingen niet stil: 
er wordt een plantsoen aangelegd en er 
komen weer nieuwe bedrijven bij. Helaas 
staat choc N ice te koop. We hopen dat er 
snel een nieuwe uitbater van deze winkel 
gevonden wordt.
De Wijkraad heeft inmiddels een opvol-
ger voor Franklin van de Laar gevonden: 
de nieuwe voorzitter is Fons Bosman. Ook 
geen onbekende naam in de wijk. Toch 
stelt hij zich in deze BC aan ons voor. 
We wensen hem van harte succes in zijn 
nieuwe functie. •

Redactioneel 
februari 2012

De redactie
foto: Vincent Knoops
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Februari stond in het teken van carnaval. In 
maart bruist het wijkhuis van andersoortige 
activiteiten op het gebied van drama, dans, 
fotografie en beeldende kunst. Ook is er 
weer een Single Café op de zondagmiddag. 
Alle informatie over de activiteiten kunt u 
vinden op www.brandpunt.info, www.brande-
voortinactie.nl en op www.brandevoort.wijk-
kalender.nl. 

Zondag 11 maart en vrijdag 30 
maart - Single Café
Op zondag van 14.00 tot 18.00 uur is het 
weer Single Café in wijkhuis ’t BrandPunt. 
Voor meer informatie kunt u kijken op  
www.brandevoortinactie.nl onder het kopje 
activiteiten. Via deze pagina kunt u zich ook 
aanmelden om op de mailinglist van het Sin-
gle Café te komen. Ook op vrijdagavond 30 
maart om 20.30 uur staan de deuren open.

Zondag 11 maart - Kindervoorstel-
ling Smiksmorrel Zeer Speciaal
De Houtse toneelvereniging voert het 
toneelstuk Smikmorrel Zeer Speciaal 
voor u op. Het stuk is geschreven door 
Aris Bremer en de regisseur is Miranda 
van der Laan.
Het verhaal: Koekenbakker Karkapa is van 
de aardbodem verdwenen. Voor het plaats-

je Smik aan de rivier de Smorrel is dit een 
ramp. Niet alleen omdat ze zijn overheerlijke 
bakkunsten zullen missen, maar vooral om-
dat de volgende dag de jaarlijkse wedstrijd 
om de Smikkelbeker wordt gehouden. Nu 
zal zijn zoon Karkason, die eigenlijk niets 
van bakken wil weten, de eer hoog moe-
ten houden. Veel kans heeft hij niet, want 
een Moemoebakker uit het verre Moemenië 
moet heel goed zijn. Karkason experimen-
teert baksels samen met het keukenmeisje, 
maar wat ze ook doen, de resultaten zijn 
niet te eten. Komt dit nog goed? En zal de 
Smikkelbeker in Smik aan de Smorrel blij-
ven? Aanvang van de voorstelling: 11.00 
uur. Entree is e3,50 per persoon.

16 en 17 maart - vrijwilligers-
actie NL Doet
Ook in 2012 vindt er weer een landelijke 
vrijwilligersdag plaats. Zelfs de koningin zal 
weer meedoen om het vrijwilligerswerk on-
der de aandacht te brengen. Voor meer infor-
matie kunt u kijken op www.nldoet.nl.

Het weekend van 16, 17 en 18 
maart - fototentoonstelling
Fotoclub Brandevoort laat in dit weekend 
haar mooiste werken zien. De officiële ope-
ning zal verricht worden op 16 maart om 

19.30 uur door wethouder Van den Heuvel. 
Openingstijden: vrijdag 16 maart van 19.30 
tot 21.30 uur, zaterdag 17 maart van 11.00 
tot 16.00 uur, zondag 18 maart van 11.00 
tot 17.00 uur. Voor meer informatie, kijk op  
www.fotoclubbrandevoort.nl.

Zaterdag 24 en zondag 25 
maart - Kunst in Brandevoort
De grote zaal van ’t BrandPunt wordt omge-
toverd in een kunstgalerie. Gerrie-Jeanne 
Soethoudt, Paula van Doorne, Peti Verbroek-
ken en Ernst Klein tonen hun werk aan het 
grote publiek. Er zijn schilderijen te zien, ke-
ramiek en beeldhouwwerken. De officiële 
opening is op zaterdag om 13.00 uur. Ope-
ningstijden: zaterdag 13.00 tot 17.00 uur en 
zondag van 11.00 tot17.00 uur. De kunste-
naars zullen beide dagen aanwezig zijn om u 
te woord te staan.

Zaterdag 31 maart - Fanfare 
de Vooruitgang (onder voorbe-
houd)
Fanfare de Vooruitgang uit Stiphout laat 
weer van zich horen! Op zaterdagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur geven zij een 
concert in de grote zaal van ’t Brand-
Punt. Kijk voor actuele informatie op 
www.fanfaredevooruitgang.nl. •

wijkhuis ‘t BrandPunt
nieuws

Maja Bunthof
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Wijkraad Brandevoort 
Toekomst voor 2012

Adriaan van Veggel

In de afgelopen uitgave van de Brande-
voorter Courant hebben we kunnen lezen 
dat Franklin van de Laar stopt met zijn 
voorzitterschap omdat hij het niet meer op 
een juiste manier kan combineren met de 
opbouw van zijn bedrijf, gezin en de combi-
natie daarin. Ook heeft onze huidige secre-
taris Sietsko Huizinga aangegeven om per-
soonlijke redenen en omstandigheden te 
willen stoppen. Hiervoor alle begrip. Tijdens 
de nieuwjaarstoespraak gaf Franklin van de 
Laar aan dat Adriaan van Veggel bereid is 
voorlopig de voorzittersrol over te nemen. 
Daarom heeft de Wijkraad via de media ac-
tief gevraagd of er Brandevoorters zijn, die 

zich willen inzetten voor de voorzetting van 
onze actieve wijkraad. 

De Wijkraad heeft hierop zodanige reacties 
ontvangen dat we tijdens onze vergadering 
van het dagelijks bestuur op 19 januari alle 
bestuurskandidaten hebben kunnen uitno-
digen en in gesprek zijn gegaan met elkaar. 
Het resultaat was dat wij op 2 februari 
2012 in een algemene dagelijkse bestuurs-
vergadering, dit is een vergadering waarbij 
ook alle afgevaardigden van commissies 
bij aanwezig kunnen zijn, weer een bestuur 
voor de Wijkraad Brandevoort hebben kun-
nen vormen.

Aan het einde van deze bijeenkomst heb-
ben wij op gepaste wijze afscheid genomen 
van Franklin van de Laar als voorzitter en 
deze functie overgedragen aan Fons Bos-
man. De overdracht van het secretariaat zal 
in onderling overleg in de komende maand 
plaatsvinden.

Het bestuur van de Wijkraad Brandevoort zal 
dan bestaan uit:
Voorzitter: Fons Bosman
Secretaris: Adriaan van Veggel
Penningmeester: Jeroen Smelt
Communicatie:  Holke Flapper
Infrastructuur, verkeer: Wiljo Striekwold •

Zonnebloem blij verrast door 
winkeliersvereniging

Irma de Bakker
foto: Jan Dijstelbloem

Dinsdag 17 januari mochten we uit handen 
van de heer Maurice Jessen, filiaalchef van 
Albert Heijn en vertegenwoordiger van de 
Winkeliersvereniging Brandevoort, een aan-

tal lekkere producten in ontvangst nemen. 
Daarvan hebben we voor iedere gast én vrij-
williger een mooi en smaakvol pakket kun-
nen samenstellen. Deze pakketten werden 

tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst/stamp-
pottenbuffet aangeboden. Namens alle gas-
ten en vrijwilligers hartelijk dank voor deze 
zéér welkome en geslaagde geste! •
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Hoewel door veel mensen mobiele tele-
foons, smart phones en computers na-
tuurlijk ook als speelgoed worden gezien, 
je kunt er tenslotte mee ‘gamen’. En de 
leeftijd waarop kinderen met elektronisch 
speelgoed uit de voeten kunnen, gaat ook 
steeds omlaag; straks liggen zuigelingen in 
de wieg al te sms-en!
Tegenover de keurslager is een kuil gegra-
ven die is afgezet met een touw en aan dit 
touw hangt een bord van een aannemers-
bedrijf uit Mierlo. Er komt een plantsoentje, 
maar zoals het er bij het schrijven van dit 
artikel uitzag, had het ook een zwembad, 
een speeltuintje, een prieeltje of slangen-
kuil kunnen zijn.

De tweede supermarkt van Brandevoort, 
de Jumbo die in Blok 6 komt, tegenover 
het voormalige informatiecentrum, krijgt in 

april de sleutel en hoopt in mei zijn deuren 
te openen.
De heer Voogt (makelaarskantoor VP&A) 
wist te melden dat er zeer waarschijnlijk 
ook nog een kledingzaak komt. Er is enige 
tijd geleden al sprake geweest van een 
kinderkledingzaak, maar dat is voor Bran-
devoort misschien wat te specialistisch. 
Deze kledingzaak wordt er een waar zowel 
kleding voor dames als heren als voor kin-
deren wordt verkocht, zodat er op meer-
dere paarden kan worden gewed; dat geeft 
in deze onzekere tijden een wat veiliger 
gevoel.
De chocolaterie annex ijssalon choc N ice 
staat, jammer genoeg, te koop. De heer 
Van Loon, die deze zaak uitbaat, vertelde 
dat hij bezig is om samen met een com-
pagnon een andere zaak in software op te 
zetten. Zijn dochter heeft een goedlopende 

chocolaterie in Deurne en zijn zoon, die 
oorspronkelijk in de zaak in Brandevoort 
zou komen, is een andere weg ingeslagen. 
Het bedrijf staat te koop bij Freriks, ma-
kelaar in bedrijfspanden. Het betreft dan 
inventaris, goodwill, vergunning om het be-
drijf te mogen uitbaten enzovoort. Het ge-
bouw als zodanig is niet te koop, dat vormt 
samen met andere winkels een cluster dat 
eigendom is van een investeerder. De heer 
Van Loon kon niet vertellen wie deze in-
vesteerder is, de zaken werden geregeld 
via van Bergeijk Beheer. Huurders moe-
ten een contract voor vijf jaar tekenen, de 
heer Van Loon vertelde dat dit een normale 
gang van zaken is in het bedrijfsleven. Ge-
zien de goede reacties uit de wijk zou het 
voor Brandevoort wel aantrekkelijk zijn als 
de chocolaterie annex ijssalon als zodanig 
behouden zou kunnen blijven. •

Winkelkroniek Brandevoort
deel 12

Wim Dobma
foto: Rianne van Lierop

Deze maand goed nieuws voor de kindertjes van Brandevoort, er komt 
een speelgoedzaak onder de naam Top1Toys, dat is nu vrijwel zeker. Er 
zijn twee categorieën bewoners in Brandevoort die gunstig kunnen zijn 
voor het toekomstige klantenbestand van een speelgoedzaak; jonge 
mensen met kinderen en oudere mensen met kleinkinderen. De mid-
dencategorie ouders met grotere kinderen, al dan niet in de puberteit 
die niet meer met speelgoed spelen, maar met mobiele telefoons en 
computerspelletjes, is in Brandevoort minder vertegenwoordigd.
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Een interieur is samengesteld uit tal van zaken. Meubels, 

stoffering, verlichting, kunst, … 

Hoe nauwkeurig ze ook op elkaar zijn afgestemd, ze vormen pas 

een eenheid als ze door de juiste kleuren worden ondersteund. 

Dat geldt voor de meest uiteenlopende stijlen, van rustiek 

tot hypermodern. Bij ons vindt u een uitgebreid assortiment 

eerste klas verf, uitsluitend gemengd met door de producent 

voorgeschreven kleurpasta’s,  tegen een prima prijs. 

Onze verfteams staan klaar om u te helpen met kleur- en 
verwerkingsadviezen.  

“De juiste kleur is 
de basis voor elk 

interieur”
Sa n d ra va n d e r  B u rg t

I nte r i eu ra dviseu r  D ri e sse n H e l m o n d 

Sigma Sikkens Wijzonol Farrow & Ball Brander Histor Flexa Flamant

Mier loseweg 86,  5707AP Helmond,  (0 492)  53 50 66

info@dr iessenhelmond.nl ,  w w w.dr iessenhelmond.nl

Driessen adv BC 230x320 080212.indd   1 8-2-2012   15:16:35

Stuurgroep Jeugd 
Brandevoort

In de Stuurgroep zitten allerlei mensen die 
met de jeugd in Brandevoort te maken heb-
ben. Een paar ouders, Chill-House en de 
scoutinggroep. En verder natuurlijk de Stich-
ting Sport en bewegen en de mensen die 
zich inspannen voor speelvoorzieningen in 
de wijk. Dit zijn mensen die direct vanuit hun 
eigen achtergrond meedoen met de Stuur-
groep. Daarnaast praten de beroepskrachten 
intensief mee: de wijkagenten, de jeugdwer-
kers en de kinderopvang.
 
Kaldersedijk
Het meedenken en meepraten en organise-
ren van allerlei zaken die met de inrichting 
van de sportvoorzieningen aan de Kalderse-
dijk te maken hebben, nemen nu veel tijd in 
beslag. Door hieraan ruimschoots tijd te be-
steden, zorgt de Stuurgroep er voor dat de 
jeugdvoorzieningen bij het sportcomplex in 
ieder geval goed onder de aandacht komen. 
Uiteraard zijn er tal van andere zaken die de 
Stuurgroep goed probeert te regelen: een ei-
gen website, accommodaties binnen en bui-

ten, zoals een jeugdruimte in ’t BrandPunt en 
ruimtes in het Carolus Borromeus College, 
het evenemententerrein tussen Brandevoort 
en Mierlo-Hout en de diverse waterpartijen 
in de wijk.
Voor de jeugd die het af en toe wat moeilijker 
heeft, creëert de Stuurgroep een vangnet, 
dat de problemen voldoende en afdoende 
oplost. In samenwerking met vrijwilligers die 
in de wijk met jongeren werken, het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin en SWH, werkt de 
Stuurgroep de plannen uit. Vrijwilligers kun-
nen deelnemen aan voorlichtingsbijeenkom-
sten en hulp vragen bij het jongerenwerk en 
het CJG.

Andere zaken van de Stuur-
groep
En voor jongeren die van extra voorzieningen 
gebruik willen maken, zijn er bijvoorbeeld 
naschoolse activiteiten die de Stuurgroep 
in samenwerking met Spring en het Caro-
lus Barromeus College opzet. Dit college 
is volop bezig om de nieuwe huisvesting in 

Brandevoort te realiseren. Zo gauw dit klaar 
is, zal het nog gemakkelijker zijn om met 
grote groepen jeugd aan de slag te gaan en 
in Brandevoort interessante activiteiten op te 
zetten.
Al met al genoeg te doen en te bedenken. 
Hoewel de Stuurgroep al een aardig brede 
samenstelling heeft, is het goed en noodza-
kelijk om met nog meer bewoners uit de wijk 
de werkzaamheden op te pakken en deze uit 
te werken. Wij roepen wederom vooral de ou-
ders op om bij de Stuurgroep te komen. 

Aanmelden voor de Stuur-
groep
Via onze website www.jeugdbrandevoort.nl 
kunt u zich aanmelden. U wordt vervolgens 
meteen uitgenodigd om te komen en mee te 
draaien met de Stuurgroep. En dat is goed, 
want u voelt nog beter dan de beroepskrach-
ten aan waar het bij de jeugd van Brande-
voort om draait of moet gaan draaien. Graag 
tot ziens op onze volgende vergadering op 
woensdag 29 februari in het wijkhuis. •

Al meer dan een jaar is de Stuurgroep Jeugd Brandevoort actief in de wijk. 
De Stuurgroep is een speciale groep, met een unieke samenstelling. In 
de groep zijn mensen van verschillende achtergrond vertegenwoordigd. 
Het is immers de bedoeling dat de Stuurgroep samenhang brengt in de 
activiteiten voor jongeren die tot stand komen of die nog gaan komen.

Giel Pollemans
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Kunsthoek
Iedere Brandevoorterdag wil de organisatie 
iets nieuws presenteren. Dit jaar is dat de 
kunsthoek. Voor deze hoek zijn we op zoek  
naar (amateur)kunstenaars die hun kunst 
werken willen laten zien. Onze voorkeur gaat 
uit naar mensen die op die dag ook demon-
streren hoe ze te werk gaan. Denk hierbij 
aan een schilder die tijdens de Brandevoor-
terdag bezig is aan een schilderij. U kunt 
zich al aanmelden voor de kunsthoek via  
pr@brandevoorterdag.nl. 

Helikoptervluchten
Was u in 2010 te laat, was u in 2010 te 
bang, was u in 2010 enthousiast, of was 
u in 2010 nog geen Brandevoorter? Maak 
dan een helikoptervlucht boven Brande-
voort. Kaarten zijn in de voorverkoop vanaf 

15 maart verkrijgbaar in het wijkcentrum 
van Brandevoort ’t BrandPunt voor e25,-  
(www.brandpunt.info). Wees er snel bij want 
op is op! Het totaal aantal kaarten is beperkt.

Programma
Een kleine greep uit het aanbod op deze dag: 
helikoptervlucht, BraNderie, jeugdplein met 
onder andere skelterbaan, hindernisbaan, 
voetbalkooi, danspresentatie, roofvogelshow, 
straattheater, dweilorkesten, kermis, kunst-
hoek, landbouwhoek en paarden.

Voor de omwonenden
De organisatie van de Brandevoorterdag wil 
deze dag zo vlekkeloos mogelijk laten ver-
lopen. Wij willen dan ook graag voorkomen 
dat er schade ontstaat aan geparkeerde 

auto´s. Omwonenden worden in de maand 
voor de Brandevoorterdag via een folder op 
de hoogte gebracht van het autovrije terrein. 

Vrijwilligers
Uiteraard zijn wij ook op zoek naar vrijwilli-
gers die ons willen helpen. Het gaat dan om 
werkzaamheden als opbouwen en afbreken, 
bemensing van Het Rad van Fortuin, hulp bij 
de jeugdhoek, het rondbrengen van drinken 
voor onze vrijwilligers en andere hand- en 
spandiensten.

U kunt zich opgeven als vrijwilliger via ons e-
mailadres info@brandevoorterdag.nl.

www.brandevoorterdag.nl/info@brandevoor-
terdag.nl •

Brandevoorterdag 24 juni

Ingrid Tielemans en Patrick Dooms
foto: Johan Janssen

Deelnemers gezocht voor BraNderie
Wij zijn op zoek naar mensen die hun waren of diensten op een ac-
tieve wijze presenteren en hierdoor meerwaarde geven aan onze 
BraNderie. Hiervoor nodigen wij ondernemers en creatievelingen uit. 
De BraNderie is geen standaard braderie. Wij vragen onze exposan-
ten dan ook om iets bijzonders van hun kraam te maken, bijvoorbeeld 
door demonstraties te geven. Denk hierbij aan een schoonheidsspeci-
aliste die een huidanalyse doet of een sieradenmaakster die glaskra-
len brandt. Inschrijven kan via www.brandevoorterdag.nl/inschrijven of 
via branderie@brandevoorterdag.nl, onder vermelding van uw naam/
adres/telefoongegevens. Ook dient u hierbij te vermelden hoe u de 
kraam gaat invullen. Zonder inschrijving en bevestiging kunnen wij expo-
santen helaas niet toelaten!
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Ook zo genoten van een groep mensen 
die onder de naam Dickens family op de 
laatste Dickensnight rondflaneerden in  
traditionele kledij? Dit was een dertig-
tal mensen die vorig jaar enthousiast aan 
de gang gegaan zijn om Dickenskleding 
te maken. Gesteund door de stichting  
Dickensnight en een genereus gebaar van 
de Greef stoffen uit Stiphout (rollen stof 
waaruit kleding gemaakt kon worden), 
zijn we aan de gang gegaan. Het resul-
taat is te zien op www.brandevoortinac-

tie.nl, waarop een twaalftal foto’s staan. 
In de family staat gezelligheid voorop.  
Na de noodzakelijke vergadering wordt er 
altijd gezellig nagepraat aan de bar. En op 
de dag zelf hebben alle leden ontzettend 
veel plezier. Het lijkt een hele klus, rondfla-
neren tussen 14.00 en 20.00 uur, maar ie-
dereen vond dat het ontzettend snel voorbij 
was.
Dankzij onze activiteiten liepen er ook al 
twintig kinderen rond, die door Margriet 
Jacobs ‘aangekleed’ waren. Ook zij waren 

enthousiast en doen volgend jaar weer 
mee! Nu willen we graag de groep groter 
maken en zijn we op zoek naar mensen 
die mee willen doen. In principe moet je 
voor je eigen kleding zorgen, maar wij zul-
len je met raad en daad terzijde staan. Hele  
gezinnen, pa, ma en kinderen, zijn natuurlijk 
ook welkom. Voor informatie kun je terecht 
bij Carla van der Heijden (66 24 41) of Wil 
Fabrie (06 543 750 39). Een mailtje naar 
w.fabrie1@upcmail.nl voldoet ook. Heb je 
ideeën en wil je meedoen, meld je dan aan! •

Meedoen met de 

Dickens family
Wil Fabrie

foto: Rianne van Lierop

Kindervakantieweek
Marielle Terwisse

In de week van 6 februari was het zover: 
de inschrijvingen voor onze Kindervakan-
tieweek 2012. Altijd weer een spannend 
moment. Dit jaar hadden we de verwachting 
dat er iets minder kinderen mee zouden 
doen, omdat de zomervakantie dit jaar erg 
vroeg valt. Bovendien was voor het eerst 
mogelijk om je op drie verschillende manie-
ren in te schrijven; ook weer spannend hoe 
dat ging lopen. De woensdag ging al goed, 
normaal gesproken staat er een lange rij, 
maar vanwege de vele groepsinschrijvin-
gen was daar nu helemaal geen sprake van. 
Aan het einde van de dag wisten we dat 

we al 432 kinderen hadden die mee gaan 
doen, een prachtig aantal. Vrijdagavond was 
de laatste mogelijkheid om de kinderen in 
te schrijven, weer verliep alles heel soepel 
en zonder lange rijen. Op het eindresultaat 
mogen we trots zijn, 765 kinderen doen 
dit jaar mee! Naast de losse inschrijvingen 
zijn er achtenzestig hele groepen en veer-
tien halve groepen ingeschreven. Natuurlijk 
hebben we nog steeds vrijwilligers nodig 
om met name ook de spelleiding voor alle 
dagen rond te krijgen. Wil je graag helpen 
maar heb je nog een kind thuis (dat te jong 
is om mee te doen aan de KVW), dan kun je 

hem of haar meenemen als je komt helpen, 
behalve op woensdag 4 juli (omdat we dit 
logistiek niet geregeld krijgen op ons ge-
plande uitje). Dus mocht je nog een dag of 
aantal dagen mee kunnen en willen doen, 
geef je dan op. Je kunt het aanmeldings- 
formulier downloaden op onze website, 
www.kvwbrandevoort.nl en mailen naar 
info@kvwbrandevoort.nl.
Via de Brandevoorter Courant en onze web-
site houden we je op de hoogte. Je kunt ons 
trouwens ook volgen op twitter, @KVWB. 
Wij gaan weer druk aan het werk, tot de vol-
gende BC! •
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2012 gedenkwaardig 
Dickensjaar

Marga Dobma

Eigenlijk toevallig komt ondergetekende een 
artikel onder ogen waarin aandacht wordt 
besteed aan het feit dat het deze maand pre-
cies 200 jaar geleden is, dat de geboortedag 
van de grote inspirator en naamgever voor 
Dickensnight Brandevoort, de beroemde En-
gelse schrijver Charles Dickens, wordt her-
dacht (7 februari 1812). 
En laten we nu dit jaar ook, toeval of niet, 
het tweede lustrum vieren van Dickensnight 
Brandevoort. Vooral bedoeld als sfeerfeest, 
een sfeer die in De Veste door zijn architec-
tonische uitstraling raakvlakken vertoont met 
de sfeer die heerste in het Engeland rond 
1850.
Maar er zijn nog meer raakvlakken tussen 

toen en nu. Dickens wilde in zijn tijd met 
zijn verhalen vooral misstanden aan de kaak 
stellen. Misstanden zoals onder andere de 
grote verschillen tussen arm en rijk, onrecht 
en armoede. En laten we nu, anno 2012 met 
zijn allen in een diepe economische crisis zit-
ten. Ook in deze tijd worden de verschillen 
tussen arm en rijk steeds duidelijker. Een cri-
sis die echter maar heel langzaam zichtbaar 
wordt, omdat mensen nu eenmaal niet graag 
te koop lopen met hun (financiële) moeilijk-
heden, ook niet in onze moderne tijd. Boven-
dien willen mensen, uitzonderingen daarge-
laten, ook liever niet geconfronteerd worden 
met moeilijkheden in het algemeen en zeker 
niet met die van anderen. Een houding die in 

deze individualistische tijd er echt niet beter 
op is geworden. 

Tijden veranderen, mensen niet. Dat wordt 
in de loop der geschiedenis telkens weer 
opnieuw zichtbaar. Laten we daarom van 
de komende Dickensnight een bijzondere 
sfeervolle happening maken. Maar laten we 
tegelijkertijd ook, ieder individueel, eens stil 
staan bij mensen in onze eigen omgeving 
die onze hulp, op welk gebied dan ook, mis-
schien wel hard nodig hebben en die hulp 
dan ook bieden. Dan zijn de verhalen van 
Charles Dickens en de boodschap die hij 
hiermee wilde uitdragen, ook na 200 jaar 
niet voor niets geweest. •
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foto’s: Paul Princen
Edwin van Hoof
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Kaboutertjes bestaan niet. Nogal wiedes, zult 
u zeggen; wie gelooft er nog in sprookjes? 
Toch vermoeden wij dat veel wijkgenoten van 
het bestaan van deze kleine helpertjes over-
tuigd zijn. Dat al die activiteiten die in de wijk 
worden georganiseerd van de ene op de an-
dere dag op wonderbaarlijke wijze tot stand 
zijn gekomen. Dat er zich ergens in de Eco-
zone een geheim ondergronds gangenstelsel 
bevindt, waar diverse koboldenkantoren wor-
den bemand door pelotons noeste werkers. 

Laten we u uit de droom helpen: er is geen 
legertje elfjes, aardmannetjes en onzichtbare 
dwergen aan de gang om des nachts een 
evenement als Dickensnight op poten te zet-
ten, Sinterklaas feestelijk in te halen of de Kin-
dervakantieweek te organiseren. Dat wordt 
gedaan door mensen van vlees en bloed. Het 
lijken er misschien veel, maar er kunnen er al-
tijd meer bij. En dat geldt trouwens ook voor 
de bestuurlijke functies in de wijk. 

Natuurlijk heeft iedereen het druk, heel druk. 
Druk met werken, druk met de kinderen, druk 
met van alles, druk in het hoofd - drukdruk-
drukdrukdrukdruk. En dan willen we ook nog 
een sociaal leven en af en toe eens sporten 
of even lekker zappen op de bank. Maar dat 
geldt net zo goed voor al die vrijwilligers die nu 
in touw zijn. Dat is eigenlijk maar een relatief 
beperkte groep mensen. Welke commissie, 
werkgroep of anderszins verenigd clubje je 
ook bekijkt, je komt heel veel dezelfde namen 
tegen. Dezelfde aanpakkers en doeners die 
ergens voorzitter van zijn en bij een andere 
club met stekkers en snoeren lopen te knut-
selen. 

Die kunnen we toch wel een handje helpen? 
Hoe? Gewoon, je aanmelden om eens een 
paar uur ergens mee te doen, een enkele keer 
per jaar. Want anders wordt het draagvlak voor 
al die activiteiten wel erg smal. Wordt onze vrij-
willigersfamilie in de wijk wel erg klein. En u 
weet: inteelt is ongezond, daar krijg je lelijke 
kindertjes van.
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Thema wonen Openbaar 
kindcentrum krijgt steeds 
verder vorm Yvonne Tielemans en Marcel Wijgergangs

Met ruim duizend kinderen wordt er vanuit 
verschillende invalshoeken gewerkt. Per 
leeftijdsgroep is er door de werkgroep een 
subthema gekozen, een zogenaamde ‘kap-
stok’ dat het thema erg divers maakt. De 
werkgroep heeft voor elke ‘kapstok’ enkele 
speciale activiteiten uitgewerkt en de leer-
krachten/pedagogisch medewerkers vullen 
dit verder zelf aan. Het totaal is te veel om 
op te noemen, maar om u een idee te geven, 
volgt hieronder een overzicht van de ‘kap-
stokken’ met enkele speciale activiteiten.

Dagopvang (0-4 jarigen), peuterzaal (2,5 tot 4 
jarigen) en twee instroomgroepen (4 jarigen)

Wonen en winkelen in de veste! Met onder 
andere een fotozoektocht langs de winkels

Groepen 1-2 Wonen, wij verhuizen! Met on-
der andere bezoek bouwmarkt met opdracht 
en een mood board maken

Groepen 3 Wonen in Brandevoort! Met on-
der andere fotozoektocht/excursies bij lo-
kale voorzieningen

Groepen 4 Wonen, voor iedereen! Met on-
der andere gastles Domivisie en GOH les 
hulphonden en activiteiten met ouderen van-
uit KBO Mierlo Hout- Brandevoort

Groepen 5 Wonen, bouw je mee! Met onder 
andere gastles ROC, excursie naar bouw-

plaats van Adriaans Bouwbedrijf en con-
structiemateriaal via een bijdrage van Xycarb

Groepen 6 Wonen, vroeger, nu en in de 
toekomst! Met onder andere excursies Pre-
historisch Dorp Eindhoven en gastlessen 
Domovisie

Groepen 7 Wonen, in andere landen! 
Met onder andere gastles over Papoea’s/ 
Suriname en samen koken van wereld- 
gerechten

Groep 8 Wonen, architectuur! Met onder 
andere gastles door projectontwikkelaar en 
Compen architectuur en workshops en rond-
leiding door PuurSang architectuur

Naschoolse Opvang (4-6 jarigen, 6-8 jari-
gen, 7-9 jarigen, 8+ kinderen)
Wonen, op een vreemde plek! PSO tech-
niekbox (Kempenhorst College)

Wonen, voor dieren! Fotozoektocht dieren in 
Brandevoort

Wonen, techniek en kunst! Mozaïeken van 
bankjes/aankleden van een speelhuis

NSO de Brug Wonen, sporten, thuis en in 
de wijk! Frisbee clinics en optioneel bezoek 
sportvoorziening

De samenwerking tussen school en opvang, 

de diverse locaties en leeftijdsgroepen, ou-
ders, partners en voorzieningen in de wijk 
vinden wij heel belangrijk. De uitwerking van 
dit gezamenlijk thema, vóór tijdens en ná het 
project, benadrukt dit extra. 
Een voorbeeld hiervan is het project waarbij 
kinderen van groep 8 de inrichting van een 
combi klas/BSO lokaal voor nu en in de toe-
komst gaan ontwerpen. De kinderen gaan 
hiervoor aan de slag met een architect en 
naar de tekenkamer van het architectenbu-
reau in Eindhoven! 
De resultaten van dit project kunt u zien tij-
dens het open huis op locaties De Plaetse, 
Koolstraat, Laan door de Veste, Vaartse-
straat en Herenlaan. U bent uitgenodigd 
om een kijkje te nemen in alle groepen van 
OBS en Spring. Veel partners/organisaties 
die bij dit thema betrokken zijn, zullen zich 
ook op 15 maart presenteren. Actief bezig 
zijn kan ook? Bijvoorbeeld met metselen op 
het schoolplein van Laan door de Veste, met 
een activiteit uit een techniekbox of met het 
oplossen van een prijsvraag. 
Hiermee zijn zes dagdelen opvang (in op-
richting) bij Spring te winnen. Het juiste ant-
woord van de prijsvraag op 15 maart en de 
namen van de prijswinnaars ziet u terug in 
een volgende editie van de BC. 

We hopen u allemaal te zien op 15 maart tij-
dens ons open huis van 17.30 tot 19.30 uur!
Openbaar Kindcentrum Brandevoort (OBS 
Brandevoort en Spring Kinderopvang) •

Zoals u al in de Brandevoorter Courant van december heeft kunnen 
lezen, start Openbare basisschool Brandevoort op 27 februari samen 
met partner Spring Kinderopvang een groot thema met als onderwerp 
Wonen. Drie weken lang staan vele activiteiten in het teken van Wonen. 
Dat dit thema aanspreekt, blijkt uit de vele reacties die onze oproep om 
assistentie in de BC opleverde. Hierdoor kunnen we de kinderen nog 
meer leuke en leerzame activiteiten aanbieden.



nummer 2 •  februar i  2012

25

Ik was positief verrast om uitgeroepen te wor-
den tot Brandevoorter van het Jaar 2011. Net 
zoals vele andere vrijwilligers doe ik geen vrij-
willigerswerk voor de prijzen, maar een schou-
derklopje op zijn tijd geeft een goed gevoel en 
is een stimulans, om ook de komende jaren de 
schouders er onder te zetten. Naast de eeu-
wige roem, wordt de Brandevoorter van het 
Jaar beloond met een beeld en duizend euro, 
te besteden in de wijk. Ik heb 500 euro be-
schikbaar gesteld voor de sportaccommodatie 
en 250 euro voor zowel de Stuurgroep Jeugd, 
als carnavalsvereniging De Brandeliers. 

Ik ben tussen de weilanden en de kersen-
bomen opgegroeid in Brandevoort, toen nog 
onderdeel van Mierlo-kersendorp. Al vroeg 
was ik betrokken bij het verenigingsleven. 
Op mijn zeventiende werd ik secretaris/pen-
ningmeester van de jongerenorganisatie K.P.J. 
Mierlo-Hout. Met de buurt waren we in Mierlo 
actief bij carnavalsvereniging de Kersepitten, 
de K.P.J. Dorpszeskamp en het Straatvoetbal 
bij Mifano. In Mierlo-Hout bij carnavalsvereni-
ging de Kluppels, de wijkraad, de sportclub 
van Duvel en Geweld. In augustus 1986 or-
ganiseerden we als K.P.J. Mierlo-Hout, de Ve-
teranensportdag. Daarbij mochten we op het 
sportpark 1250 sporters tussen de dertig en 
vijfenzeventig jaar en zo’n 8000 bezoekers 

ontvangen. Hectisch. Als voorzitter van het or-
ganisatiecomité heb ik toen al geleerd om vrij-
willigers te binden door een saamhorigheids-
gevoel te kweken, ze verantwoordelijkheid te 
geven, te stimuleren en te waarderen.
In 1990 werd ik secretaris/penningmeester 
van de N.C.B. Mierlo-Hout. Tijdens de leden-
vergadering in maart 1990 kwam toenmalig 
wethouder Sjef Jonkers vertellen dat de ge-
meente Helmond het oog had laten vallen op 
het gebied Brandevoort als toekomstige uit-
breidingslocatie. Dat vonden wij als bewoners 
en ondernemers geen goed plan. 
1 Januari 1995 kwam Brandevoort bij Hel-
mond. Toen begon de gemeente met het op-
stellen van een bestemmingsplan en dat was 
voor de bewoners een emotionele en moeilijke 
periode van onderhandelen met de gemeente. 
In augustus 1996 hebben we als (oud-)be-
woners een uitbundig afscheids- annex wel-
komstfeest georganiseerd bij Adriaan van den 
Heuvel. We hebben dat nog eens dunnetjes 
overgedaan in 2006 bij Tiny van de Vorst. Veel 
bedrijven zijn verplaatst buiten Helmond, veel 
bewoners zijn blijven wonen in de wijk en heb-
ben in de nieuwe situatie hun draai gevonden.

Naast mijn dagelijks werk als varkenshouder, 
ben ik sinds 1998 gemeenteraadslid voor het 
CDA in Helmond. In 2004 ben ik door Car-

navalsvereniging de Kersepitten uit Mierlo 
benoemd tot onbezoldigd burgemeester van 
Brandevoort, voor de duur van elf jaren. 
Op dit moment ben ik ook actief bij de or-
ganisatie van de Brandevoorterdag, voetbal-
club SV Brandevoort, carnavalsvereniging De 
Brandeliers en de Stuurgroep Jeugd. 

In 2012 zijn de nodige klussen te klaren. 
Brandevoort is gegroeid van 500 mensen in 
2000 tot ongeveer 9000 nu, waarvan zo’n 
2500 kinderen tot twaalf jaar. Om te beginnen 
de nieuwe multifunctionele sportaccommo-
datie aan de Kaldersedijk. Het nieuwe kunst-
grasveld is gereed en zal op 3 maart officieel 
geopend worden. Rond die tijd zal tevens de 
eerste paal geslagen worden voor het nieuwe 
gebouw. 
Een mooie wijk met een groot aantal vrijwil-
ligers die zich inzetten. Ik wil graag ook de ko-
mende jaren nog mijn bijdrage blijven leveren. 
Zowel op het politieke vlak, als bij verenigin-
gen en activiteiten in Brandevoort, Mierlo en 
Mierlo-Hout. Dankzij een strakke planning, 
goed organiseren en ’s morgens op tijd uit 
de veren, kan ik het allemaal bijhouden. Mijn 
ervaring is dat als je bereid bent om andere 
mensen te helpen, die hulp en samenwerking 
ook geboden wordt als je het zelf nodig hebt. 
Dus: wie goed doet, goed ontmoet. •

Brandevoorter van het jaar

Jan Roefs
foto: Jan Dijstelbloem
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Kleine chirurgische ingrepen 
door de huisarts
Behalve het hechten van kleinere of iets gro-
tere wonden doen de huisartsen in het ge-
zondheidscentrum veel kleine ingrepen in de 
praktijk zelf. De patiënt hoeft daarvoor niet 
verwezen te worden naar het ziekenhuis. Dat 
is voor de patiënt een voordeel: korte wacht-
tijden, dicht bij huis, minder kans op wond-
infecties. Voor de ingrepen hebben we een 
aantal technieken in huis waarmee we op 
een efficiënte en cosmetisch verantwoorde 
manier deze ingrepen kunnen doen. Daarbij 
kunt u denken aan wegsnijden, wegschra-
pen, bevriezen, elektrisch wegbranden. De 
meeste ingrepen gebeuren onder plaatse-
lijke verdoving.

In het kort wil ik hierbij een overzicht geven 
van een aantal aandoeningen van de huid 
die door ons behandeld worden.

Steelwratten (fibromen)
Komen vaak met meerdere tegelijk in de 
oksels en de hals en nekregio voor, met het 
vorderen van de leeftijd. Het zijn kleine huid-
kleurige, soms wat lichtbruine, uitstulpinkjes 
van de huid, soms gesteeld. Dit bindweefsel-
tumortje komt nogal eens op het behaarde 
hoofd vooral als een roze, gelobde wat wrat-
achtige verheven zwelling. Grootte ongeveer 
1 cm. Kan nog wel eens kapot gaan door het 
kammen van de haren. Goedaardig. Eenvou-
dig te behandelen met shave-excisie, elec-
trocoagulatie (heet naaldje of lusje).

Moedervlekken (naevi)
Een moedervlek is een huidafwijking die 
meestal ontstaat uit pigmentcellen van de 

huid. Over het algemeen zijn moedervlekken 
goedaardig. In sommige gevallen zijn moe-
dervlekken ontsierend. Een reden om de 
moedervlekken te laten verwijderen. Om te 
beoordelen of een moedervlek door de huis-
arts verwijderd kan worden, is eerst een con-
sult nodig bij de huisarts. De meeste moe-
dervlekken worden na plaatselijke verdoving 
weggesneden en daarna gehecht. Een aan-
tal moedervlekken kan ook met een scherp 
mesje oppervlakkig worden weggehaald 
(shaving), hierna wordt de wond niet gehecht 
maar met een gelpleister bedekt. Alle weef-
sel dat wordt weggehaald wordt opgestuurd 
naar het lab om definitief te laten beoordelen 
of het een goedaardige afwijking betreft.

Talgkliercyste (atheroom)
Een talgkliercyste is een goedaardige zwel-
ling, die ontstaat is door een verstopte afvoer 
van een talgklier. Talgkliercysten komen vaak 
voor bij volwassen, vaak op plekken waar 
haar groeit. Met name in de nek maar ook 
op de behaarde hoofdhuid en de rug. Een 
talgkliercyste kan geen kwaad, maar kan 
ontstoken raken of is erg ontsierend. Talg-
kliercysten verwijderen gebeurt onder plaat-
selijke verdoving, door een insnijding van de 
huid. Na het verwijderen van de talgkliercys-
te wordt de wond gehecht. 

Ouderdomswrat (verruca se-
borroica) 
De naam zegt het al: een ouderdomswrat 
is een wrat die op oudere leeftijd ontstaat. 
De wratten zijn vaak vaalbruin van kleur 
en voelen ruw aan. Ze groeien oppervlak-
kig en zijn meestal rond, soms wat gril-
liger. Ook kunnen er meerdere kleuren 

bruin (tot zeer donker bruin, bijna zwart) in 
voorkomen. Daardoor kunnen ze er soms 
heel verontrustend uitzien, als een kwaad-
aardige moedervlek (melanoom). Soms 
zijn ze heel dun (vooral in het gezicht) en 
lijken dan meer een bruine vlek dan een 
wrat. Op de romp kunnen soms vele hon-
derden ouderdomswratten ontstaan. De 
grootte van de wratten varieert van enkele 
millimeters tot enkele centimeters. Ouder-
domswratten zijn goedaardige wratten. Ze 
zijn meestal donkerbruin van kleur of zwart. 
Ouderdomswratten komen vooral voor bij 
volwassen en ouderen. Ouderdomswrat-
ten verwijderen we meest met een scherpe 
lepel of scheermes. De arts krabt op deze 
manier de ouderdomswrat van de huid. Dit 
gebeurt over het algemeen onder plaatse-
lijke verdoving. Hele oppervlakkige (platte) 
ouderdomswratten verwijderen kan ook 
met vloeibare stikstof. 

Vetbult (lipoom)
Een vetbult (lipoom) is een goedaardige on-
derhuidse zwelling. Vetbulten komen vaak 
voor op armen, benen, schouders en rug. 
Meestal hebben mensen meerdere vetbul-
ten. Vetbulten verwijderen gebeurt onder 
plaatselijke verdoving, door een insnijding 
van de huid. Na het verwijderen van de vet-
bult wordt de wond gehecht. 

Mocht u twijfelen of de afwijking die u heeft 
in aanmerking komt om door ons wegge-
haald te worden, maak dan een afspraak op 
het spreekuur. Voor meer informatie over de 
verschillende aandoeningen verwijs ik u naar 
de patiëntenwebsite van het Huisartsenge-
nootschap: www.thuisarts.nl. •

Dokter,
kunt u dit bultje weghalen of moet ik 
naar het ziekenhuis?

Victor Kaiser

Steelwrat of fibroom
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Dat Scouting een jeugdvereniging is die zorg draagt voor de natuur en 
de omgeving om ons heen, is algemeen bekend. Scouting Brande-
voort gaat nog een stap verder. 
Met de heersende koudegolf is de natuur op zijn zwakst. Dieren kunnen 
minder gemakkelijk voedsel vinden en er zijn minder mogelijkheden 
om te schuilen voor het koude weer. Scouting Brandevoort is de laatste 
tijd actief geweest om de vogels door het koude weer heen te helpen!

Vogelvriendelijke Scouting

Zo zijn de Scouts (in de leeftijd van elf tot 
veertien jaar) in het nieuwe jaar direct ge-
start met het knutselen van vogelnesten. Om 
de nesten voor de vogels zo goed en sterk 
mogelijk te maken, moesten de nesten ge-
maakt worden van hout. Dit zorgde ervoor 
dat de Scouts goed de maten moesten op-
nemen en veel zaag- en spijkerwerk moes-
ten verrichten. Wiskunde en creativiteit werd 
goed gecombineerd. 
De Explorers (vijftien tot achttien jaar) heb-
ben de afgelopen maanden enorm hard ge-
werkt aan heuse vogeltaartjes. Met de winter 
op komst zijn vogeltaartjes een heerlijke ver-
snapering voor de vogels in ieders tuin. Vo-
geltaartjes zitten namelijk vol met wat de vo-
gels bij koude temperaturen nodig hebben: 
diverse soorten vogelzaad en vet. Maanden-

lang hebben de Explorers lege dessertkuip-
jes verzameld om ze te vullen met frituurvet 
en vogelzaad. Deze vogeltaarten zien er heel 
leuk uit, ze zijn decoratief voor op de tuinta-
fel en een lekkernij voor de vogels tijdens de 
lange en koude wintermaanden.
De Welpen (in de leeftijd van zeven tot elf 
jaar) zijn voor de kerstvakantie aan de slag 
gegaan met het rijgen van pindakettingen. 
Ook weer om de vogels met dit koudere 
weer extra voeding te geven. De pindakettin-
gen worden opgehangen aan mooi geverfde 
voederbakjes. Daarnaast zijn de welpen ge-
informeerd over hoe iedereen zijn steentje 
bij kan dragen om het onder andere voor de 
vogels een minder zware winter te laten zijn. 
En ook dat is Scouting Brandevoort: leren 
van, met en over de natuur!

Nog voordat de koude in alle hevigheid inviel, 
organiseerde Scouting Brandevoort op za-
terdagochtend 14 januari de jaarlijkse Snert-
tocht. Een activiteit die werd georganiseerd 
voor en door de groep. Bevers, Welpen en 
Scouts werden samen opgedeeld in groep-
jes die een tocht liepen rondom de wijk. De 
Snerttocht werd begeleid door Explorers, 
Plusscouts en natuurlijk de leiding zelf. Een 
goed voorbeeld van waar Scouting Brande-
voort voor staat: goede samenwerking, cre-
ativiteit en bovenal lol! Onderweg werden 
de groepen opgevangen door posten, waar 
ze een proef moesten uitvoeren, zoals op de 
afbeelding het zogenaamde preiwerpen (een 
soort van darts met prei). Bij terugkomst werd 
iedereen (uiteraard ook de ouders) getrak-
teerd op een kop heerlijke erwtensoep! •
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Sportenquête

Jan van Loon

De Stichting Sporten en Bewegen in Bran-
devoort ontwikkelt op de locatie aan de 
Kaldersedijk een multifunctioneel sportpark 
waar jong en oud al dan niet in verenigings-
verband kunnen sporten of bewegen. Naast 
de grasvelden is nu een kunstgrasveld met 
loopcircuit ter beschikking gekomen. De 
aanbesteding van het clubgebouw heeft 
plaatsgevonden en we hopen dat het ge-
bouw aan het eind van dit jaar feestelijk kan 
worden geopend.
Rest nog de indeling van het beweegpark, 
het efficiënt benutten van de velden en ver-
der het uitzetten van wandel- en looproutes 
in de omgeving. Daarvoor hebben we uw 
medewerking nodig. We willen graag weten 
waar uw behoefte aan sporten en bewegen 
naar uit gaat, zodat we onze middelen op de 
juiste wijze kunnen inzetten. Deze inventari-
satie is een vervolg op een twee jaar eerder 
gehouden enquête. 

Opzet
De enquête zal wederom in samenwerking 
met de afdeling Onderzoek en Statistiek van 
de gemeente via internet worden afgeno-
men. Alle huishoudens in onze wijk krijgen 
op of rond 24 februari bij de Brandevoorter 
Courant een brief met daarin de uitnodiging 
om aan het onderzoek mee te werken. 

Oproep 
Het bestuur van de Stichting Sporten en 
Bewegen in Brandevoort roept u op de 
enquête in te vullen. Om de invulling ervan 
zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de  
wensen van de bewoners van onze wijk is 
het bestuur geïnteresseerd in uw behoefte 
aan sport of vorm van bewegen. Dit kan gaan 
van individueel of in groepsverband (hard) 
lopen, tot het beoefenen van een breedte-
sport of de mogelijkheid om bijvoorbeeld  
met het gezin basketbal, volleybal of iets  

dergelijks te spelen. Kortom we wil-
len hierover graag uw wensen vernemen. 
U kunt de enquête invullen via internet.  
Hierbij kunt u van elke pc met een inter-
netverbinding gebruik maken. U gaat naar  
www.sport.brandevoort.org en klikt op de 
button ‘enquête’! Vervolgens zult u worden 
gevraagd om een gebruikersnaam en pass-
word in te vullen. Deze zijn uniek en staan 
vermeld op de brief die bij u aan huis wordt 
afgeleverd.
De sluitingstermijn voor de enquête is 5 
maart 2012. Na afronding zullen de resulta-
ten worden gepubliceerd op de website van 
de Stichting Sporten en Bewegen in Bran-
devoort en in de BC.

Mocht u vragen hebben over het onderzoek 
dan kunt u terecht bij: Bestuur Stichting 
Sporten en Bewegen in Brandevoort, Jan 
van Loon (voorzitter), 06 511 471 83. •

Hij is er weer! De ijsvogel…
foto: Ingrid Beks

Gespot in de sloot langs de Zandershoeve. •
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KoBra beleeft eerste lustrum, 
vier het mee!

Folly van Dijk
foto: Ugur Ozdemir

Popkoor KoBra bestaat in 2012 vijf jaar. 
Dat vieren we met een spetterend lus-
trumconcert in juni en een KoBradag op 
zondag 1 april in ‘t BrandPunt met gratis 
zangworkshops en een café chantant voor 
jong en oud! 

Zondag 1 april 
Workshops 13.30- 16.00 uur
Workshop voor kinderen van tien tot en met 
veertien jaar: musical zang en dans

Workshop voor volwassenen: samen komen 
tot een muzikaal zangstuk

De workshops worden gegeven door do-
centen van het KunstKwartier Helmond. 
Natuurlijk gaan de deelnemers tot slot aan 
elkaar laten horen en zien wat ze geleerd 
hebben. Deelname is gratis. Zin om mee te 
doen? Schrijf je dan in voor de workshop 
(info@koorbrandevoort.nl) en noteer de da-
tum in je agenda! 

Café chantant 16.00-18.00 uur
Met z’n allen lekker meezingen met beken-
de popsongs en Nederlandstalige hits in 
een gezellige, ongedwongen sfeer. Zin in? 
Kom dan meedoen aan het café chantant 
in ‘t BrandPunt onder leiding van Carolien 

van der Hulst (Zangwerk.com) uit Deurne, 
waarmee we deze muzikale KoBramiddag 
afsluiten. Vooraf aanmelden is niet nodig, 
deelname is gratis en iedereen is welkom!

Lustrumconcert 10 juni 
Op zondag 10 juni viert KoBra het eerste 
lustrum met een spetterend lustrumconcert 
onder leiding van dirigent Wim Reijnders in 
de grote zaal van ‘t BrandPunt van 14.30 tot 
17.00 uur. Entree is e5,-, de kaartverkoop 
start op zondag 1 april. Zorg dat u erbij bent!

www.koorbrandevoort.nl
info@koorbrandevoort.nl •
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Brandevoort bestaat al weer tal van jaren en veel wijkbewoners heb-
ben hier hun droomplek gevonden. Waarom juist Brandevoort, waarom 
deze woning en waarom deze straat? Medebewoners geven een in-
kijkje 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?

Een kijkje thuis in

Brandevoort

Deze maand is kijkje thuis dichter bij huis ge-
bleven. Namelijk bij één van onze redactiele-
den, Kiki Krabbendam (65 jaar). Haar appar-
tement vind je op de Biezenlaan 18, schuin 
tegenover ‘t BrandPunt. Als je door deze 
straat rijdt, kijk je meestal niet naar boven, 
terwijl de gevels echt verrassende elementen 
hebben.

Sinds 2004 woont Kiki hier op de tweede 
verdieping. Met de lift ga je als bezoeker naar 
boven en kom je in de binnenhal terecht waar 
drie woningen zijn gevestigd. Haar appar-
tement heeft een grote hal die leidt naar de 
badkamer, een toilet, de slaapkamer met bal-
kon en de woonkamer. De L-vormige woonka-
mer is gezellig en stijlvol ingericht en je waant 
je, door de twee dakkapellen aan de voorzijde, 
op een grote zolderkamer met knusse hoek-
jes. De keuken heeft geen inkijk vanuit de 
woonkamer en gang door de plaatsing van 
een extra muurtje. Daarnaast is er een deur 
naar een was-/droogruimte en kun je via de 
woonkamer ook naar het grote balkon.

Aan de achterzijde is een grote tafel geplaatst 
waar je uitkijkt op de binnenplaats van het 
blok. Door de hoogte kijk je de verte in. Gere-
geld zit Kiki hier aan tafel, achter de naaima-
chine, om kleren voor zichzelf of haar klein-
kind te maken. Haar enthousiasme hiervoor 
is nu zelfs overgewaaid naar haar schoon-
dochter. Daarnaast vindt ze het heerlijk om te 
wandelen, te golfen en te lezen. Ze is sinds 
een paar jaar dan ook lid van de leesclub in ‘t 
BrandPunt. Sinds 2007 is ze redactielid van 
deze krant. Haar inbreng is van groot belang 
om het niveau van de Nederlandse taal en de 
spelling hoog te houden.
Kiki is geboren en getogen in Den Haag. 
Door het werk van haar man is de stap naar 
Brabant gezet, waar ook haar inmiddels vol-
wassen zonen Chris en Bart zijn geboren. 
Wederom voor werk werden ze, toen de kin-
deren vier en zeven jaar waren, uitgezonden 
naar Santiago in Chili. “In het begin was En-
gels onze voertaal, maar in een jaar tijd spra-
ken we allemaal vloeiend Spaans. Dat kwam, 
weer terug in Nederland, goed van pas. On-

geveer twintig jaar heb ik als gastvrouw van 
DAF rondleidingen in de fabriek gegeven 
en tal van excursies georganiseerd. Jaarlijks 
kwamen er zo’n 20.000 bezoekers van over 
de hele wereld. Haar pensioengerechtigde 
leeftijd deed haar werkzaamheden stoppen, 
maar het bloed gaat waar het niet kruipen 
kan. Sinds kort werkt ze als oproepkracht 
bij de receptie van DAF. “Gewoon omdat ik 
het gezellig vind en ik ben nu eenmaal een 
gastvrouw in hart en nieren. Dit werk geeft 
mij energie.” 
“Het is hier goed wonen, mede door de stijl, 
de vriendelijkheid van de mensen en doordat 
de bewoners zich ook inzetten om deze wijk 
mooi en schoon te houden. Er is weinig van-
dalisme en als ik uit de trein stap, dan voel 
ik me weer veilig thuis. Ook zijn er geregeld 
activiteiten waar ik dan even ga kijken. Ik vind 
namelijk dat als mensen initiatieven ontplooi-
en, dat je dan best interesse mag tonen. En 
vaak is het ook heel gezellig en leuk georga-
niseerd. Ik zou tegen iedereen willen zeggen, 
ga gerust eens kijken.” •
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Wij zijn gestart met ons nieuwe bedrijf Keu-
kenkunst. Voor al uw catering, kookwork-
shops, kinderkookfeestjes, thuiskok e.d. Tot 
medio mei op locatie en daarna vanuit ons ei-
gen pand in Mierlo ‘t Hout. Daarvoor zijn we 
nog op zoek naar een aantal zaken. Denk 
daarbij aan servies, bestek, keukenappara-
ten, schalen, pannen, e.d. Voor meer infor-
matie info@keukenkunst.nu. Frits van der 
Linden. 

Dameskorfbalvereniging Midako zoekt 
enthousiaste nieuwe leden. Er is een 

midweek (woensdag-) en een zondag-
senioren team. Ook de recreanten spelen 
op woensdagavond. Interesse? Mail naar: 
Midako.Mierlo@knkv.nl.

Gevonden op donderdag 2 februari bij het 
Kruidvat; gouden damesarmband. De ei-
genaar kan contact opnemen met Marie 
Jose Antonissen, telefoon 0492 84 66 16 of 
06 215 209 77.

Gezondheidscentrum Brandevoort is op 
zoek naar notulist voor de cliëntenraad 

voor de vergaderingen 1 keer per maand 
(vakanties uitgezonderd) plaatsvinden. 
Over eventuele vergoeding kan gespro-
ken worden. Bij interesse kun je contact 
opnemen met M. de Bakker Centrum-
manager van het gezondheidscentrum. 
m.debakker@sgcb.nl.

Wie is op Valentijnsdag zijn/haar oorte-
lefoontje verloren op de kruising Mid-
dellaan/Herenlaan? Graag reactie via 
erwin.brenda@orange.nl.

brandjes

• Ecozone Brandevoort wordt gesnoeid
• Werkzaamheden worden gefaseerd uitge- 
 voerd
• Leefomgeving fauna blijft zo veel mogelijk 
 intact

De bosrijke Ecozone Stepekolk is zo’n acht jaar 
geleden aangelegd. Tussen de percelen bos- 
en grasland liggen natte zones met kruiden- en 
rietvegetatie, die overgaan in open water van 
de Schootense Loop. Op enkele plaatsen is 

een spontane begroeiing ontstaan. Ongeveer 
de helft van de percelen bosplantsoen zal nu 
worden gesnoeid. Op deze manier wordt de 
beplanting verjongd en blijft een dichte vitale 
struiklaag met bomen. De werkzaamheden 
bestaan op de andere percelen uit het volle-
dig afzagen van beplanting en het kappen van 
enkele boomvormers. De afgezaagde struiken 
groeien vervolgens weer uit, waardoor de be-
plantingsstrook dicht blijft. De overige bomen 
krijgen op deze manier ook weer echt de ruim-

te om uit te groeien tot een volwassen boom. 

Faseren 
De percelen bosplantsoen die nu niet worden 
gesnoeid zullen over een aantal jaren op dezelf-
de wijze worden gesnoeid. Het een en ander is 
afhankelijk van de ontwikkeling van de percelen 
die nu worden gesnoeid. Door deze gefaseerde 
manier van snoeien blijft de beplanting relatief 
dicht en blijft voor de aanwezige fauna de leef-
omgeving zoveel mogelijk intact. •

foto: Vincent Knoops

Snoeien Ecozone Brandevoort 
voor verjonging beplanting

De gemeente gaat binnenkort snoeiwerkzaamheden uitvoeren in de 
Ecozone in Brandevoort. Het betreft het gedeelte tussen de Voort en het 
Eindhovens Kanaal. De werkzaamheden worden in februari uitgevoerd, 
een en ander afhankelijk van de weersomstandigheden.
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Heb jij al een Twitter-account? Ga naar 
www.twitter.com en registreer je. Ja, het 
kost tijd, maar het is leuk, leerzaam, je komt 
in contact met nieuwe mensen en je wordt 
snel geïnformeerd, want interessant nieuws 
wordt via dit kanaal rap verspreid.
Als ik met mensen praat over Twitter, dan 
hoor ik vaak “er wordt toch alleen onzin op 
gezet”. Dat valt reuze mee. Uit onderzoek 
blijkt dat slechts een op de vier tweets het 
lezen niet waard is. Als Twitteraar bepaal jij 
wie je wilt volgen en welke tweets je wilt le-
zen. Je kunt lijsten aanmaken van mensen 
die je graag wilt volgen, je kunt zoekwoorden 
invoeren van items die jij interessant vindt. 
Tip: zoek eens op het woord #brandevoort. 

De afgelopen weken viel mij de volgende 
tweets over of uit #Brandevoort op:

@VinceNauta: Lekker schaatsen in #bran-
devoort #winterpret http://t.co/cDlrYlDO

@KalenderBrandev: Kijk voor alle #Activitei-
ten in en rondom #Brandevoort op de #ka-
lender http://t.co/4IdA3sac

@weblog_Helmond: Brandevoort, de Lau-
werpoort, een 360 graden luchtfoto http://t.
co/TnrznqC4

@bartflos: Voor wie het niet gelooft: het staat 
er echt: -19 graden! #Brrr #winter #sneeuw 
#koud #DeVeste #Brandevoort

@EDBrandevoort: EDBrandevoort zoekt 
thuiswerkers waarbij we een dagje mogen 
meelopen. Interesse? reageer! #brandevoort 
#helmond #EDNero

@Brandevoort_nu: Wie heeft zijn Hond ach-
tergelaten buiten aan een lantaarnpaal op 
de #Bakshoeve #Brandevoort fotogemaakt-
metfoon http://t.co/iFnlXpSB RT pls

@jpjetten: Voor de echte diehards, moonlight 
icehockey at the #Brandevoort markthal. Nu!
@franklinvanuden: In #Brandevoort is het 
gezellig wandelen, schaatsen en sleeën. Wat 
een #winterpret http://t.co/ehSznkVE

@CoraBr1: Is de eigenaar van die hond al 
gevonden? #brandevoort 

@PierreDiederen: Als kwaliteit van onderwijs 
op nieuwe Carolus Brandevoort even goed is 
als buitenkant mooi is dan zit het wel snor. 

@woonplezier: Start bouw woningen #Bui-
tenhoeve #Brandevoort; Wat een mooie dag! 
Vind ook Frans Stienen. twitpic.com/8fkw39

@bartflos: Wat een mooie plaatjes kun 
je toch schieten op n dag als deze (1 v 3) 
#Winterlandschap #DeVeste #Brandevoort 
#Helmond 

@Fiedelientje: Betaalbare huurwoning ge-
zocht in #Brandevoort voor mijn lieve vrien-
din en haar 2 kids!!!

@Jowanb: Vriest het een keer 19 graden, 
hebben we geen gas meer! @Brandevoort! 
Wie heeft daar nog meer last van?

@v_rijswijk: Mooi afscheid van @franklinvd-
laar. Fantastische voorzitter van de wijkraad 
Brandevoort. Nieuwe voorzitter, Fons Bos-
man, van harte succes!

@KalenderBrandev: Volg @EDBrandevoort 
van groep #ED-journalisten die bezig is met 
het project #Brandevoort. Tips, meningen en 
commentaar zijn altijd welkom. •

Brandevoort

in de wolk

Marc Dekkers

Er is afgelopen maand weer veel getwitterd in en over #Brandevoort. 
Uiteraard over het winterse weer en over een hond die is achtergelaten 
aan een paal. Twitteraars sturen tweets met linkjes naar leuke en, in het 
geval van de hond, minder leuke foto’s.
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Schilder in hart en nieren
Jeffrey van den Berk

Marga Dobma
foto: Ingrid Thoonen

Jeffrey van den Berk wordt in Helmond ge-
boren op 14-9-1990 in een gezin dat bestaat 
uit vader, moeder een oudere broer en een 
jonger zusje. Zijn vader werkt bij een bedrijf in 
staal- en machinebouw en zijn moeder werkt 
zo nu en dan in de horeca.
Jeffrey gaat naar de St. Odulfusschool in Hel-
mond en daarna gaat hij naar De Rooi Pan-
nen (Centrum voor ondernemersonderwijs) 
in Eindhoven om een koksopleiding te gaan 
volgen. Dat lijkt hem op dat moment wel heel 
leuk. Hij komt er echter al snel achter dat hij 
dit niet zijn hele leven wil doen. Aangezien 
deze opleiding is geïntegreerd in een vmbo 
wil hij deze toch wel afmaken. Al met al duurt 
deze gehele opleiding vier jaar en in 2007 
verlaat hij deze school met zijn koksdiploma 
op zak. 
Al op heel jonge leeftijd is er altijd al een 
doel dat Jeffrey wil bereiken en dat is, hoe 
dan ook, een eigen bedrijf. Dit omdat hij het 
heel fijn vindt alles in eigen hand te hebben 
en te houden en zelf beslissingen te kunnen 
nemen. Misschien mede ingegeven door zijn 
jeugd, waarin hij rondom zich een hoop fami-
lieleden met een eigen bedrijf tegenkomt. 
Na zijn koksdiploma moet hij er echter niet 
aan denken in dezelfde richting ook nog een 
vervolgopleiding te gaan doen. Maar wat dan? 
Na lang nadenken kiest hij voor een voor-
schakeltraject met als einddoel een opleiding 
als schilder. Hiervoor kiest hij een school in 
Nuenen met de naam Schilder^sCOOL. De 
eerste fase van deze opleiding is een bbl-

opleiding (beroepsbegeleidende leerweg). Dit 
wil zeggen: tegelijkertijd werken en leren; ook 
in de praktijk. Met als resultaat het diploma 
medewerker schilder. Dit lijkt hem wel wat, 
dus hij schrijft zich in op deze school.
Hij vindt het er inderdaad heel erg leuk, zijn 
resultaten zijn goed en ook de docenten zijn 
vol lof over zijn prestaties. Voor zijn stage 
wordt hij aangenomen bij de firma Manders 
Totaal in Helmond als leerlingschilder. Hij doet 
dit werk met ziel en zaligheid, onder andere in 
de bouw, maar ook bij particulieren.
Aangezien Jeffrey heel graag met zijn handen 
werkt en dat liever doet dan op school zitten, 
bevalt de combinatie van werken en leren 
hem uitstekend.
Na twee jaar (in 2009) doet hij examen en dat 
levert hem het diploma medewerker schilde-
ren op. Daarna volgt de opleiding gezel schil-
der aan dezelfde school en is hij tegelijkertijd 
ook werkzaam bij hetzelfde eerder genoemde 
bedrijf. Ook deze opleiding verloopt prima en 
na twee jaar (in juli 2011) behaalt hij het eind-
papiertje en mag zich nu gezel schilder noe-
men. Eerder dat jaar leert Jeffrey tijdens het 
stappen in Helmond zijn vriendin Robin ken-
nen en ze hebben nu een relatie van een jaar.
Als volledig bevoegd vakman besluit Jeffrey 
heel voortvarend zijn eigen bedrijf te starten. 
Hij laat zich hiervoor inschrijven bij de Kamer 
van Koophandel onder de officiële naam: J. 
van den Berk Schilderwerken.
Door zijn vele en goede vrienden en zijn grote 
familiekring die hem allemaal terzijde staan 

om goed van start te kunnen gaan, loopt zijn 
bedrijf op dit moment heel voorspoedig. Jef-
frey doet schilderwerk, zet glas, reinigt gevels, 
en verzorgt wandafwerkingen. Maar hij kan 
vanuit zijn achterban ook van alles regelen zo-
als bijvoorbeeld tegelzetters, stukadoors en-
zovoort. Wat uiteraard ook heel goed van pas 
kan komen voor zijn klanten. Meestal werkt 
hij voor particulieren en soms voor bedrijven, 
VvE’s, of in de woningbouw.
In de zomer is het druk, maar in de winter wat 
rustiger. De wachttijden die in acht genomen 
moeten worden voor zijn bedrijf kan beginnen 
met de afgesproken werkzaamheden zijn te 
overzien, maar als er een snelle klus geklaard 
moet worden kan er vaak wel wat geregeld 
worden.
Jeffrey wil dat zijn bedrijf bekend gaat worden 
als leverancier van goed en keurig vakwerk. 
Zijn toekomstdroom is zijn bedrijf te kunnen 
uitbreiden. 

Jeffrey woont nog thuis in het ouderlijk ge-
zin aan de Schollekenserf en dat bevalt hem, 
althans tot op heden, prima. Hij vindt Brande-
voort niet alleen een heel mooie wijk om te 
wonen, maar hij verricht in zijn eigen wijk ook 
wel werkzaamheden en hij hoopt uiteraard 
dat dit zo blijft.
Wij bedanken Jeffrey namens de redactie 
voor dit interview en wensen hem alle succes 
en goeds voor de toekomst en laten hem nog 
eens weten bewondering te hebben voor zo’n 
voortvarende jonge ondernemer! •
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nieuws van de reporters van de Vendelier

Eindcito groep 8a zit er 
eindelijk op

Lisa en Julia

We zijn al een hele tijd geleden begon-
nen met het voorbereiden op de cito. In 
november moesten we eerst de proefcito 
maken om er alvast een beetje aan te 
wennen. We oefenden de onderdelen die 
ook in de echte cito voorkwamen. We heb-
ben thuis ook nog geoefend voor de cito 
op de site kids4cito. We deden de onder-
delen wereldoriëntatie, rekenen, taal en 
studievaardigheden. 
Twee maanden na de proefcito kregen 
we de echte cito voor onze neus gescho-
ven. Dat was wel even schrikken, maar we 
hebben heel erg ons best gedaan. Met de 
cito was het de hele ochtend doodstil in 
de klas. Na elke taak kreeg je vijf minuten 
pauze. In die pauze mocht je even kletsen. 
Dat was wel leuk, maar eigenlijk veel te 
kort. Per dag kreeg je vier taken. In totaal 
kreeg je er twaalf. 
Na afloop van de toetsen hebben we uit-
gezocht of de meeste kinderen het mak-
kelijk of moeilijk vonden. De meesten 
kinderen uit onze klas vonden de toets 
makkelijk. Maar of dat ook echt zo is blijkt 
natuurlijk pas als de uitslag er is. Dat is 
nog wel even spannend. Nu zijn we in ie-
der geval heel blij dat de eindcito voorbij 
is. We hebben er een goed gevoel over. • 

Sem de Groot uit groep 8a
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Groep 7c van basisschool De Vendelier start 
binnenkort met het project ‘Taalent: een  
appeltje eitje’. Doordat de groep subsidie 
heeft gekregen van Stichting MediaMachtig  
(www.mediamachtig.nl) kunnen ze aan de 
slag met een iPad en een Apple tv. Maar 
wat gaan de kinderen nu precies doen?

De kinderen maken op de iPad prenten-

boeken met de apps eBook Magic en/of 
in Keynote. Deze prentenboeken maken 
ze in kleine groepjes. Als een prentenboek 
klaar is, lezen ze deze voor aan de kleuters 
door de iPad te mirroren (door middel van 
de Apple tv) met de lcd-schermen bij de 
kleuters. De kinderen maken mindmaps 
vanuit de projecten van wereldoriënta-
tie. Ze maken met elkaar een tweetsto-

ry (@tweetstory7c) en een twitionary 
(@twitionary7c) op de iPad. Daarnaast gaan 
ze filmpjes van spreekwoorden maken en 
bewerken met iMovie. Ook gaan ze nog stop 
motion-filmpjes maken met Smoovie. Ben 
je nieuwsgierig geworden naar het project, 
volg dan groep 7c op www.devendelier.nl 
of volg ons op twitter: @tweetstory7c of  
@twitionary7c. •

Groep 7c van De Vendelier
wordt MediaMachtig

Maikel Platjouw (leerkracht groep 7c)
foto: Marc Dekkers

In de nacht van 7 op 8 juli 2012 komt de 
Kennedymars Someren weer door Brande-
voort. Dit jaar zijn we een veertig kilometer-
post. 

De afgelopen jaren is daar een echt feest 
van gemaakt om de lopers op z’n Brande-

voorts te ontvangen. Door omstandigheden 
is de commissie die dit organiseerde hier-
mee gestopt. Wij zijn nu op zoek naar een 
aantal enthousiaste mensen die de organi-
satie van dit evenement op zich willen ne-
men. Het gaat dan met name om het coördi-
neren en bemensen van de post en om het 

organiseren van de festiviteiten eromheen. 

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met Jan Drouen via e-mailadres 
j.drouen1@chello.nl.

Stichting Brandevoort in Actie •

Kennedymars 2012
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nieuws van het

Carolus Borromeus College

Nieuwbouw weer stap dichterbij
Stand van zaken
Met de goedkeuring van het definitieve ont-
werp en de bijbehorende bekostiging door 
de stuurgroep van Ons Middelbaar Onder-
wijs op 20 januari is de bouw van de nieuwe 
school in Brandevoort een stap dichterbij 
gekomen. Begin februari is de vergunning 
aangevraagd bij de gemeente Helmond. 
Daarnaast is er een start gemaakt met de 
Europese aanbesteding van het gehele pro-
ject. Als alles volgens planning verloopt, zal 
in de maand mei bekend zijn welke aanne-
mers de bouw gaan realiseren. Het bouw-
kundig deel en de installaties worden apart 
aanbesteed. 
Belangrijk bij het ontwerpen was natuurlijk 
de opdracht vanuit de gemeente dat het 
ontwerp moet passen in het beeldkwaliteit-
verhaal van Brandevoort. Er is door de archi-
tecten gekozen voor elementen uit de Am-
sterdamse school. Toegepaste kenmerken 
zijn de wisselende hoogtes van de dakgoten, 
het bekleden van de buitenmuren met ver-
ticaal aangebrachte dakpannen en het ge-
bruik van baksteen. Door de speelse indeling 
hiervan is er geen sprake van massiviteit in 
het gebouw. 

De indeling
Eén van de belangrijkste wensen van de 
teams van beide scholen was het behoud 
van de kleinschaligheid. Daarom is er voor 
gekozen dat enerzijds de mavo-leerlingen 
en anderzijds de havo/vwo-leerlingen ieder 
hun eigen leeromgeving krijgen. Zo worden 
er binnen de havo/vwo-afdeling meer indivi-
duele werkplekken gerealiseerd. Daar staat 
tegenover dat voor de mavoleerlingen de 
voorzieningen juist meer geplaatst worden 
binnen de vaklokalen. Deze verdeling wordt 
gerealiseerd op de bovenste twee verdiepin-
gen. Op de begane grond komen naast de 
kantoren de expressielokalen (muziek, beel-
dende vakken) en de vier gymzalen. 
Tussen beide vleugels komt een atrium dat 
ingericht wordt als overblijfruimte voor leer-
lingen. In dit atrium komt ook een podium, 
zodat de ruimte ook gebruikt kan worden 
voor ouderavonden, toneel- en muziekvoor-
stellingen en natuurlijk de diploma-uitreiking. 
Omdat het Carolus er nadrukkelijk voor ge-
kozen heeft om een school in de wijk en voor 
de wijk te zijn, kunnen deze voorzieningen 
ook door derden worden gebruikt. Dat geldt 
ook voor de sportvoorzieningen.

Voorbereid op de toekomst
Een school wordt gebouwd voor minimaal 
veertig jaar. Hoewel niemand kan voorspel-
len hoe de toekomst er echt uit zal zien, is 
bij het maken van keuzes steeds gekeken 
naar de toekomst. Steeds opnieuw stond de 
vraag centraal: Hoe kunnen we het zo reali-
seren, dat we ook in de toekomst hier ver- 

der mee kunnen. Voorbeelden hiervan zijn 
de ict-voorzieningen, het realiseren van een 
goed binnenklimaat en de mogelijkheid om, 
indien nodig, wanden te verplaatsen. 

Tijdelijke huisvesting in Bran-
devoort
Onder de slogan ‘De eerste stap gezet…’ 
hebben de ivo-mavo en het Carolus gewag 
gemaakt van de eerst zichtbare samenwer-
king tussen beide scholen. Met ingang van 
het nieuwe schooljaar zal er begonnen wor-
den met de brugklassen mavo-plus in Bran-
devoort. Voor nadere informatie wordt ver-
wezen naar de sites van beide scholen (www.
carolus.nl). Hierbij vindt u de voorzijde van de 
folder, die is ontworpen door een bedrijf uit 
Brandevoort. •
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Fons Bosman, de nieuwe voorzitter 
van de wijkraad

Patricia Teuns
foto: Rianne van Lierop

Door de ‘macht’ van de aannemers die hier 
twaalf jaar geleden startten met bouwen, 
ontstond bij de bewoners de behoefte om 
de krachten te bundelen om zo meer stem-
recht te krijgen in de ontwikkeling van de 
wijk. Ofwel, de Wijkraad was geboren. En-
kele jaren later richtte Fons, samen met Jan 
Drouen en Adriaan Joosten, een beheers-
stichting op: de Stichting Sociaal Cultureel 
Centrum Brandevoort. Het bestuur van deze 
Stichting is nu verantwoordelijk voor het 
beheer van wijkhuis ‘t BrandPunt en biedt 
onderdak en faciliteiten aan alle wijkbewo-
ners om activiteiten uit te voeren. Veel van 
deze activiteiten zijn gebundeld in de Stich-
ting Brandevoort in Actie. Onderwerpen die 
gaan over bijvoorbeeld leefbaarheid, bouw, 
spelen en groen vallen onder de Wijkraad. 
Deze dossiers vragen een meer bestuurlijke 
aanpak richting gemeentes, woningbouw-
corporaties et cetera. 
Zijn achtergrond als controller kwam goed 
van pas bij het opzetten van het beheer en 
de exploitatie van ’t BrandPunt. Inmiddels 
heeft Fons zijn ervaringen nu ook ingezet 
bij de Stichting Sport en Bewegen die zich 

richt op het te ontwikkelen van het sportpark 
in onze wijk. Door zijn jarenlange inzet in de 
wijk, kent hij veel mensen binnen en buiten 
de wijk. “Door deze ‘ons kent ons’ mentaliteit 
raak je veel gemakkelijker met elkaar in ge-
sprek en weet je beter welke wegen je moet 
bewandelen richting tal van organisaties en 
gemeentes. En, zo kun je ook de krachten 
bundelen. Dat is een groot voordeel voor de 
wijk, want er liggen nog voldoende uitdagin-
gen.
 “Mensen zijn trots om hier te wonen en 
we hebben een rijk verenigingsleven. Zoals 
Franklin al zei in zijn nieuwjaarsrede: ‘Bran-
devoort raakt in de puberteit’. Een uitspraak 
die klopt naar mijn mening. Inmiddels zie 
je dat andere vrijwilligers binnen verenigin-
gen zijn opgestaan en er wonen hier zo’n 
9.000 mensen die verschillende behoeftes 
hebben. We blijven als Wijkraad hiernaar 
vragen. Er liggen tig dossiers die aandacht 
behoeven, zoals het bieden van faciliteiten 
aan de enorme groep opgroeiende jeugd, 
Brandevoort II, de bouw van en samenwer-
king met het Carolus Borromeus College, 
de hoogspanningsmasten, het ongebruikte 

schoolgebouw en ons winkelgebied. Daar-
naast is het belangrijk om met de gemeente 
in gesprek te blijven over bijvoorbeeld de 
verdere bouw in de wijk. We moeten blijven 
streven naar het behoud van kwaliteit, zowel 
van leven als van de bouwstijl.” 

Fons is een gedreven man die graag zijn bij-
drage wil leveren aan de maatschappij. Door 
de bezuinigingen bij de Luchtmacht kreeg 
hij in het najaar van 2011 de keuze om ver-
vroegd uit te treden. Na jarenlang te heb-
ben gewerkt in tal van steden en landen als 
Duitsland, waar zijn drie, nu inmiddels vol-
wassen, kinderen zijn geboren, koos hij van-
wege privé-redenen en de goede vertrek-
regeling om per 1 januari te stoppen met 
werken. “Zo heb ik meer tijd voor mijn vrouw 
Mary-Ann, mijn kinderen en kleinkinderen 
en nieuwe uitdagingen zoals nu de Wijk-
raad.” Mary-Ann is ook geen onbekende in 
de wijk. Zij is één van de drijvende krachten 
in ‘t BrandPunt en zorgt geregeld voor die 
heerlijke gerechten en gezellige sfeer. Fons, 
veel succes met deze nieuwe uitdaging. •

Tijdens de nieuwjaarsreceptie wist Fons Bosman het zeker en vertelde 
de vertrekkende voorzitter van de Wijkraad dat hij beschikbaar was voor 
de voorzittersfunctie. Sinds 2 februari van dit jaar pakt hij deze taak met 
veel enthousiasme op. Fons is één van die gedreven vrijwilligers die de 
wijk rijk is. Hij woont alweer twaalf jaar in het deel Schutsboom en heeft 
Brandevoort van groene weilanden naar een mooie wijk zien groeien. 
En hij heeft daar ook wel de nodige steentjes aan bijgedragen.

    “Zoek
       de kracht 
in samenwerking”
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Februaripuzzel

De januaripuzzel is gewonnen door W. Meuffels. Gefeliciteerd! De oplossing is: Carnavalsvierders.

Deze maand een woordenlijst, waarvan de gehusselde letters een woord vormen. De genummerde letters 
kunt u onder invullen en zo vindt u de oplossing! 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 11 maart. Succes!
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VNDIELSR
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Bertie Bookelmann 
haptotherapie voor kinderen 
en zwangerschapsbegeleiding

Marga Dobma
foto: Edwin van Hoof

Frank Mandos is GZ-Haptotherapeut en 
oprichter van HTC Collegare met als on-
derdeel haptotherapiepraktijk Brandevoort. 
Hij is met zijn praktijk gevestigd in het Ge-
zondheidscentrum en wilde uitbreiden met 
kinderhaptotherapie en haptonomische 
zwangerschaps- en ouderschapsbegelei-
ding. Hiermee kan hij volwassenen en kin-
deren binnen en buiten Brandevoort het to-
tale professionele aanbod van haptotherapie 
aanbieden. 
Bertie Bookelmann, een bevlogen en profes-
sionele GZ-haptotherapeute met jarenlange 
expertise in de jeugdhulpverlening kwam op 
zijn pad. Na dertig jaar kwamen ze elkaar 
weer tegen en het klikte meteen, net zoals 
tijdens hun studententijd; een kwestie van 
gevoel. Na een positief oriënterend gesprek 
was de samenwerking een feit en is Bertie 
in oktober 2011 gestart in de reeds ge-
noemde vakgebieden. Naast het vakgebied 
haptotherapie is zij werkzaam als praktijkon-
dersteuner jeugd in Eindhoven en geeft ze 
op diverse scholen weerbaarheidstrainingen 
aan kinderen.
Ze leert kinderen door haar behandelingen 
hun eigen gemoedstoestand te voelen waar-
door ze inzicht krijgen in hun gevoelsleven. 
Dit kan bereikt worden door de kinderen 
onder andere door middel van spel, bewe-
ging, muziek, tekenen, gesprekjes en affec-
tief bevestigende aanraking te behandelen.
Hierdoor wordt bij het kind een goede ba-
sis gelegd om zichzelf te leren kennen en 
daardoor ook op een positieve wijze te le-
ren omgaan met zichzelf. Vanuit deze basis 
kan ook weer geleerd worden de gevoelens 
van anderen te onderkennen en hier res-
pectvol mee om te gaan. Regelmatig vindt 
terugkoppeling en uitwisseling plaats met de 
ouders, soms ook met leerkrachten, om een 
op elkaar afgestemde aanpak te creëren. En 
hiermee een maximaal veilige en ondersteu-
nende omgeving te creëren voor het kind. 
De kinderen die Bertie als cliënt krijgt kun-
nen klachten hebben als: extreme verlegen-
heid, laag zelfbeeld, onzekerheid, faalangst, 
kinderen die onhandig zijn in omgang met 
anderen en kinderen die gedragsproblemen 
hebben of niet goed kunnen omgaan met 
hun emoties. Ze behandelt kinderen vanaf 
de babyleeftijd (bijvoorbeeld een huilbaby, 
of te komen tot een betere opbouw van de 
ouder/kind relatie) tot pubers.
Ook geeft ze haptonomische zwanger-
schapsbegeleidingen aan vrouwen met hun 
partner en werkt ze hierin samen met de ver-
loskundigen van het Gezondheidscentrum. 
Voor een behandeling kinderhaptotherapie is 
in principe geen verwijzing nodig. Toch komt 
een aantal cliënten via een doorverwijzing 

van bijvoorbeeld de huisarts, logopedist(e), 
orthopedagoog en kinderfysiotherapeut. 
In principe kan vanuit iedere discipline een 
cliënt doorverwezen worden naar de GZ-
haptotherapeut, via de korte lijnen binnen het 
Gezondheidscentrum wordt er snel en ef-
ficiënt gecommuniceerd. Bertie neemt deel 
aan het ouder-kindcluster, een van de over-
legvormen binnen het Gezondheidscentrum. 
De behandelingen worden door de meeste 
zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk ver-
goed, afhankelijk van uw zorgpakket. 
Bertie Bookelmann is BIG-geregistreerd 
hulpverlener en erkend GZ-haptotherapeu-

te, aangesloten bij de beroepsvereniging 
voor haptotherapeuten (VVH). Deze staat 
garant voor kwalitatieve eerstelijnszorg. 
Haar motto is: There are two things we 
should give our children: ‘roots and wings’. 
Ze is op de maandagen en donderdagen 
werkzaam in het Gezondheidscentrum 
Brandevoort. 

Om dit alles nog eens nader te bekijken 
kunt u surfen naar: www.htc-collegare.nl. 
Voor aanmeldingen en/of informatie kunt u 
contact opnemen met uw huisarts of recht-
streeks met Bertie Bookelmann. •
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de aansteker

We wilden eigenlijk gewoon klein blijven!
Rebekka Kuijten
foto: Esther van de Laar

Jaap is van de ideeën en Jan ‘kent jan en 
alleman’, dus samen vormen ze een goed 
team. Het concept krijgt al snel vorm en 
de sponsoren worden gevonden. Ze stellen 
basisregels op over de spelvorm, de dag-
indeling en formuleren ook het doel van 
de Golfdag: met elkaar in contact komen. 
Jaap licht toe: “Het gaat ons er dus niet 
om dat we de beste golfer vinden, maar we 
organiseren een evenement waar golfers 
uit Brandevoort elkaar ontmoeten, en dat 
voor een redelijke prijs. De grootste uitda-
ging is als privé-initiatief het geld bij elkaar 
krijgen om de baan helemaal af te huren. 

Dat is een kostbare zaak, maar wel nodig 
als je iedereen tegelijk wilt laten spelen.” 
De website wordt gemaakt met hulp van 
Herbert von Reth (buurman van Jaap) en 
in de BC plaatsen ze een oproep. Tot over-
maat van ramp krijgt Jaap vier weken voor 
de grote dag de ziekte van Pfeiffer.
In september 2005 vindt de eerste Golf-
dag plaats met vierentwintig personen. 
Ze hebben aandacht voor alle details; de 
bordjes op de baan, de scorekaarten, al-
les is in stijl van de Brandevoorter Golfdag. 
Vrijwilligers van de fotoclub Brandevoort 
maken foto’s, ook een groepsfoto. Uiter-

aard is er een mooie wisselbeker, maar de 
poedelprijs - een goedgevulde boodschap-
pentas - is net zo gewild. Op de dag zelf 
slaat het noodlot nog een keer toe… Jan is 
ziek. Dus hij schakelt Franklin van de Laar 
in om de honneurs waar te nemen. Franklin 
vertelt lachend: “De boodschap was duide-
lijk. Ik moest helpen!” Ze kennen elkaar 
al jaren en Franklin doet het met plezier. 
Zoveel dat hij ook daarna blijft meehelpen 
bij de organisatie. Bij het eerste lustrum 
reiken ze pins uit om op de kleding te spel-
den. Op deze manier zijn de deelnemende 
golfers ook buiten het evenement om her-

Als Jaap Uneken in 2003 lid wordt van de business club bij Golfclub 
de Gulbergen, vermoedt hij dat er meer Brandevoorters rondlopen. Hij 
kent niet zoveel wijkgenoten en heeft het druk met zijn werk. Een vriend 
brengt hem op een idee als die zegt: “Als je een druk zakelijk leven hebt, 
moet je ook zorgen dat je een druk sociaal leven hebt met allemaal 
leuke dingen.” Hij ontmoet op de Business Club De Gulbergen Jan de 
Beer en samen fantaseren ze over een Brandevoorter Golfdag. In het 
voorjaar van 2005 wordt de knoop doorgehakt en besluiten ze samen 
om het te gaan organiseren.

Van links naar rechts: Franklin van de laar, Jaap Uneken, Jan de Beer, Sylvia van Loenhout, Stef van de Bogaard, Arjan Gubbels en Twann van Schijndel.
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Verkeersveiligheid en school

Vincent Knoops

Iedere ochtend zijn er weer die gevaarlijke 
situaties voor kinderen die op de fiets of 
te voet naar school gaan. Iedere ochtend 
zijn het weer die vele voertuigen naast het 
reguliere verkeer, van ouders die hun kin-
deren met de auto naar school brengen. Ik 
schrijf dit artikel omdat ik samen met mijn 
zoontje al fietsslachtoffer ben geweest van 
een aanrijding op weg naar school. Daar-
naast hoor ik in mijn omgeving dezelfde 
negatieve geluiden over het autogebruik 
van ouders. In Nederland komt eenderde 
van de ongevallen met kinderen voort uit 
de verkeersonveiligheid op straat tijdens 
het naar school gaan en terug van school 
naar huis. Er zijn reeds vele voorbeelden 
te geven van ongevallen in de wijk waar 
kinderen bij betrokken zijn geweest in de 
drukke ochtendspits naar school en terug 
naar huis. Ongeveer eenderde van de ou-
ders brengt de kinderen met de auto naar 
school en het gaat dan in veel gevallen om 

afstanden minder dan één kilometer (zelfs 
honderd meter!). Het is niet alleen de ver-
keersveiligheid die ter sprake komt, maar 
ook het feit dat kinderen die wel met de 
fiets of te voet komen ook nog eens aan 
de uitstoot van de locale verkeersintensi-
teit blootgesteld worden. (Bij een koude 
motor is de uitstoot twee tot tweeënhalf 
keer zo hoog als bij een warme motor, die-
sel twee keer, hybride zelfs tweeënhalf 
keer!) De vraag die je dan kunt stellen is 
hoe sociaal of kindvriendelijk het is om met 
de auto naar school te gaan…
Dertig procent van de mensen die met de 
auto gaat, is volgens een in Nederland ge-
houden onderzoek gemakzuchtig of is te 
laat om de kinderen op een ander manier 
naar school te brengen. Nog eens der-
tig procent geeft aan de route niet veilig 
genoeg te vinden om de kinderen op de 
fiets naar school te laten gaan (hoe kan 
het anders?) en de laatste groep gaat met 

de auto omdat het weer tegenzit of de af-
stand te groot is. Wellicht moet er eens 
over nagedacht worden waar de knelpun-
ten liggen. Ik ben absoluut geen autohater. 
Integendeel zelfs, ik ben een autofan. Maar 
ik denk dat we wel bewuster om moeten 
gaan met het autogebruik in de wijk en 
misschien ook de regels wat meer moe-
ten naleven. De rotondes worden gebruikt 
op velerlei creatieve manieren, meestal 
linksom, maar soms ook rechtsom. Rich-
ting aangeven bij het verlaten van de ro-
tonde hebben de meeste mensen blijkbaar 
niet geleerd op rijles en sommige auto’s 
worden zelfs gelanceerd over de verkeers-
drempels/heuvels door te hoge snelheid 
terwijl 30 km/u is toegestaan in de wijk.

Zorg voor de veiligheid en de gezondheid 
van de kinderen; het initiatief ligt echt bij de 
ouders. Laat je auto eens wat vaker staan 
en ga gezond te voet of met de fiets. •

de aansteker

We wilden eigenlijk gewoon klein blijven!

kenbaar en dit draagt bij aan de doelstel-
ling. Het evenement vindt altijd plaats op 
een zondag in september. Vol trots vertelt 
het drietal dat ze al zeven keer mooi weer 
hebben gehad. Ook lukt het telkens weer 
om voldoende sponsoren te vinden, dankzij 
een slimme aanpak met sponsorpakketten 
(hoe meer exposure hoe meer ze betalen). 
“En het allermooiste compliment is natuur-
lijk dat iedereen tevreden is. We krijgen te-
rug dat dit de best georganiseerde golfdag 
is qua verzorging en sfeer. We zorgen altijd 
voor voldoende eten en drinken onderweg 
en na het spelen. En een groot deel van 
de deelnemers komt ieder jaar terug.” In 
2011 nemen er vierenzestig wijkgenoten 
deel. Jaap vertelt dat ze eigenlijk klein wil-

den blijven, maar dat is dus niet gelukt. Alle 
drie zijn ze inmiddels gestopt met de or-
ganisatie, het stokje is overgedragen aan 
Twann van Schijndel, Stef van de Bogaard, 
Sylvia van Loenhout en Arjan Gubbels. Ie-
der heeft zijn eigen aandachtsgebied en 
dat gaat uitstekend. Jaap: “Het is mooi 
om te zien dat het doorgroeit, dit is echt 
Brandevoort! Nee, ik vind het niet moeilijk 
om het los te laten. Ik denk: het is nu jul-
lie ding. Ik geniet vooral meer! Ik vond het 
geweldig om te doen, maar het leverde ook 
wel spanning op. Je bent toch de hele dag 
bezig met of alles goed gaat. Het is wel 
gek om er nu bij te zijn en niets te hoeven 
doen.” Volgens Jan werd het door de jaren 
heen steeds makkelijker. “Je leert steeds 

bij en het wordt meer routine. Vooral door 
de jaarlijks terugkerende sponsoren (zon-
der hen lukt het niet op deze manier). Dat 
neemt niet weg dat het toch nog veel tijd 
kost. Het is niet nodig om jarenlang je 
stempel erop te drukken. Het is goed als er 
weer nieuwe mensen met nieuwe ideeën 
komen.” Franklin vult aan: “Dit soort activi-
teiten organiseren is leerzaam, goed voor 
je eigen ontwikkeling. Dat gun ik anderen 
ook.”

De achtste editie van de Golfdag Brande-
voort is op zondag 16 september 2012. 
Er is plaats voor maximaal tachtig deelne-
mers. Kijk op www.golfdagbrandevoort.nl 
voor meer informatie. •
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Verdachten van overval
Turfhoeve voor de rechter

Patricia van Dijk-Meijer,  Buurtbrigadier Brandevoort

Schot 
Daar werd die avond rond 20.00 uur aange-
beld en toen de 34-jarige eigenaresse de 
deur open deed werd zij door een man met 
een vuurwapen bedreigd. Daarop ontstond 
een worsteling waarbij een schot viel dat de 
vrouw trof. Zij raakte zeer ernstig gewond 
aan haar been. De dader doorzocht vervol-
gens de woning en bedreigde daarbij ook 
een aanwezige klant van de schoonheids-
specialiste. Vervolgens ging de dader er met 
de buit van door.

Onderzoek 
De politie heeft direct na de overval een 
groot onderzoek opgestart. Toch duurde het 
nog tot maart 2011 voordat de eerste ver-
dachte werd aangehouden. Uiteindelijk zijn 

drie mannen aangehouden. Inmiddels is het 
onderzoek afgerond en is het dossier door-
gestuurd naar het Openbaar Ministerie.

Voor de rechter 
Inmiddels zijn de verdachten op 7 februari 
voor de rechter verschenen. Tegen de hoofd-
verdachte was door het Openbaar Ministerie 
twaalf jaar celstraf geëist. De uitspraak van 
de rechter was nog niet bekend toen dit 
stukje werd geschreven, maar inmiddels zal 
die ook in de krant hebben gestaan.

Uw bijdrage  
Tijdens het onderzoek heeft de politie een 
beroep gedaan op de bewoners van Bran-
devoort voor tips en informatie en zijn er zeer 

veel getuigen gehoord. Het is mede aan 
hen te danken dat er nu drie verdachten 
voor de rechter zijn verschenen. Via deze 
weg wil ik iedereen die een bijdrage heeft 
geleverd aan de oplossing van deze zaak 
bedanken. Het incident had een grote im-
pact in de wijk.

Veiligheidsgevoel 
Op de eerste plaats voor het slachtoffer ui-
teraard, maar ook bij omwonenden voor wie 
dit een aantasting betekende op het vei-
ligheidsgevoel. Daarom wilde ik u op deze 
plaats graag op de hoogte brengen van de 
ontwikkelingen. Ik hoop dat met dit resul-
taat het gevoel van veiligheid in Brandevoort 
weer volledig is teruggekeerd. •

Via deze weg wil ik jullie laten weten dat drie verdachten die in maart 
en juni van het vorige jaar door de politie werden aangehouden op 7 
februari voor de rechter zijn verschenen. De mannen werden na uitge-
breid onderzoek door de politie aangehouden voor een overval op een 
schoonheidsspecialiste aan de Turfhoeve op 28 januari 2011.
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Oude nummers van de
BC gezocht
de Redactie

Waarom eigenlijk?
Daar is een eenvoudig antwoord op: we wil-
len ons eigen archief beter organiseren. Dat 
is voor u als wijkbewoner en lezer van de BC 
natuurlijk helemaal niet interessant. Maar, zo 
hebben wij bedacht, de wijkkrant is natuurlijk 
ook een uniek document. Een meer dan tien 
jaar lopende verslaggeving van de opbouw 
van een vinexwijk; het wel en wee van een 
gemeenschap in opbouw. Een dorpsge-
meenschap die zich na tien jaar zo langza-
merhand begint te settelen. 

Nageslacht
We vinden het belangrijk dat dit verslag van 
het reilen en zeilen van de wijk bewaard 
blijft. Niet alleen voor onszelf, maar - om 
het maar eens heel plechtig te stellen - voor 
het nageslacht. Ooit kan worden nagelezen 
hoe zoiets in zijn werk gaat: het stichten van 
een nieuwe gemeenschap. De ingebonden 
exemplaren zullen dus ook te zijner tijd hun 

plek vinden in de Bibliotheek Helmond Peel 
en het Regionaal Historisch Centrum Eind-
hoven. Nu nog niet zo spannend, maar in de 
toekomst een uniek document.

Uw hulp is nodig
Helaas, onze collectie is niet compleet. We 
hebben wellicht iets te enthousiast oude 
nummers uitgedeeld op de Brandevoorter-
dag, of we zijn niet erg bewust bezig ge-
weest met wat we in handen hadden. Jam-
mer, maar gedane zaken nemen geen keer. 
Daarom doen we nu een ernstig beroep op 
u, lezer van de Brandevoorter Courant. Heeft 
u nog ergens een paar oude nummers van 
ons blad op zolder opgeslagen, dan willen wij 
die graag hebben. U begrijpt nu waarom.

Welke nummers
We zijn heel blij met alle oude nummers die 
u nu heeft liggen, maar we zijn vooral op 
zoek naar nummers uit de begintijd van de 

BC – toen het nog een naamloos wijkblad 
was. Voor de bewoners van het eerste uur: 
dat kleine krantje met mededelingen over de 
bouw. En verder zoeken we specifiek naar 
de volgende edities:

2001
- 3x nr 5, november

2002
- 4x nr 3, mei - 4x nr 4, juni - 2x nr 6, oktober

2010
 - 2x nr 8, oktober- 2x nr. 9, november

Inleveren
Kunt u ons helpen? Heeft u ergens 
nog een stapeltje BC’s? En wilt u 
daar afstand van doen? Dan zijn we u 
heel dankbaar. Stuur een e-mail naar 
redactie@brandevoortercourant.nl en we 
komen uw exemplaar graag ophalen. •

De redactie van de Brandevoorter Courant heeft een ambitieus pro-
ject bedacht, namelijk het laten inbinden van alle oude jaargangen in 
kloeke boekwerken. Eigenlijk hadden we een goud-op-snee-uitgave in 
gedachten, maar dat bleek te begrotelijk. Het wordt dus een degelijke 
versie, met een keurige titel op de rug. 

n u m m e r  2   f e b r u a r i  2 0 1 2   j a a r g a n g  1 3

2_feb_12_maarten_68.indd   1 21-02-12   07:16

voorpagina maart 2000

De ontwikkeling van ons wijkblad door de jaren heen

voorpagina maart 2005 voorpagina februari 2012
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MTTV’72 zoekt oud-leden voor 
reünie
Dit jaar hoopt de Mierlose Tafeltennisver-
eniging haar veertigjarig jubileum te vieren. 
Zij wil zoveel mogelijk oud-leden (die niet 
per se oud moeten zijn) bij elkaar brengen. 
MTTV’72 heeft in de afgelopen veertig jaar 
veel leden zien komen en gaan. Graag wil-
len wij alle oud-leden uitnodigen om deel 
te nemen aan deze reünie. Uiteraard stel-
len we een aantal tafeltennistafels ter be-
schikking zodat men een balletje kan slaan 
of zelfs een wedstrijd kan spelen. Vandaar 
deze uitnodiging om zoveel mogelijk oud-
leden (die niet perse oud moeten zijn) nog 
eens bij elkaar te brengen! Deze reünie 
vindt plaats op zondag 28 oktober 2012. 
Heeft u interesse meld u dan aan via onze 
website www.mttv72.nl onder de button 
‘28-10-2012 reünie’. 

Beleef de sensatie van dans 
met Dansvereniging X-perience
Eindelijk is het dan weer zover… Op zaterdag 
10 en zondag 11 maart 2012 staat Dansver-
eniging X-perience weer geheel in het teken 
van haar dansweekend. Op de vooravond 
van het jaarlijkse X-perience danstoernooi, 
zal wederom een spectaculaire X-perience 

dansshow plaatsvinden. Ditmaal geheel in de 
stijl van het thema ‘Dance fever’. Voor deze 
gelegenheid zal De Geseldonk te Mierlo-
Hout weer worden omgebouwd tot een waar 
danspaleis. Wij nodigen u dan ook van harte 
uit om onze vernieuwde dansshow Dance fe-
ver mee te beleven!! 

Dansshow Dance fever
Bent u ook maar net de winter doorgekomen 
en heeft u hier en daar een koutje gevat? 
Koorts is geen onbekend verschijnsel in de 
wintermaanden van 2012; danskoorts wel te 
verstaan! Want op zaterdagavond 10 maart 
staat DV X-perience geheel in het kader van 
hun nieuwe dansshow Dance fever.
Dance fever neemt u mee terug in de tijd. 
Laat u verrassen door de spetterende we-
reld van glitter en glamour, waarin fantasti-
sche kostuums, outfits en dansen acte de 
presence geven. Van glitterjurken en disco-
ballen tot megapruiken en wijde pijpen, want 
op deze avond geldt: disco = X-perience & 
x-perience = disco.
Met spetterende freestyle shows, krachtige 
gardedansen en acrobatisch hoogstaande 
solisten tot verrassend modern ballet en fan-
tastisch lyrical (thema) showdance; in alle 
dansen wordt gestreefd naar een superga-

ve glitter and glamour show. En deze show 
wordt gegeven door de danseressen van 
de Ieniemienie’s, Kids, Teen, Magic, Dance 
en Funky Dancers! Alle danssterren heb-
ben keihard getraind om deze dansshow te 
laten knallen en zij zullen u laten zien waar 
X-perience voor staat.
Want alles wat jij wilt is: disco dancing with 
X-perience. Heb je ook zo’n zin in dansen, 
kom dan kijken!
De Geseldonk te Mierlo-Hout, Dance fever: 
10 maart om 19.30 uur, zaal open vanaf 
19.00 uur, Entreeprijs: e7,50 per persoon 
(zit- en staanplaatsen), vrije verkoop: 24 
februari tot 10 maart bij C1000 Brouns en 
slagerij Biermans.

Danstoernooi
Natuurlijk bent u ook van harte welkom tij-
dens ons danstoernooi op zondag 11 maart. 
Van ’s morgens 10.00 tot ’s avonds 18.00 
uur zijn vele dansen te bewonderen. Niet 
alleen de dansers van DV X-perience zet-
ten hun beste (dans)beentje voor, maar ook 
vele verenigingen uit de regio doen aan ons 
grootse danstoernooi mee!

Voor een impressie van de dansvereniging, 
kijk op www.dvxperience.nl. •

Even de wijk uit
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PROTESTANTSE GEMEENTE TE HELMOND 

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

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

Sperwerstraat 2, 5702 PJ  Helmond, telefoon 53 94 70

Predikant voor o.a. de wijk Brandevoort is:
Ds. C. Flier is wijkpredikant tel. 513076
Contactpersoon voor de wijk is Mevr. Jacqueline Noort, tel. 667080

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 4 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.

Een geboorte wordt meestal aangekondigd met een kaartje. 
Wij verzoeken u om ook het adres van de Bethlehemkerk aan de adressenlijst toe te voegen. 

Dan is de administratie compleet en kunnen wij contact blijven houden.

PAROCHIENIEUWS VAN DE HEILIGE DAMIAAN DE VEUSTER

vanuit de parochiekerk
Sint Lucia, MierLo-hout
voor de wijken: St. Anna, Brandevoort, Helmond 
West, Mierlo-Hout, Suytkade

Hoofdstraat 157, 5706 AL  Helmond.
J.M.M. v.d. Laar, pastoor/deken
telefoon: 52 29 30
e-mail: pastorie@st-lucia.nl
website: www.st-lucia.nl 
banknummer parochiebijdrage: 171027507.
banknummer restauratiefonds: 123872340.

spreekuur: dinsdag 9.30 uur - 10.00 uur
 donderdag 18.00 uur - 18.30 uur
 of via de e-mail: pastorie@st-lucia.nl
WEBSITE:
Voor meer informatie over onze parochie en voor 
andere actuele berichten bezoek eens onze web-
site: www.st-lucia.nl/www.damiaanhelmond.nl

Eucharistievieringen Parochiekerk St. Lucia, Hoofd-
straat 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

uit de aGenda:

Veertig jaar dienstbaar voor school, kerk en maat-
schappij!:
Op vrijdag 30 maart 2012 vieren we het 40-jarig 
jubileum van de heer Jan Drouen. Hij is dit jaar 40 
jaar werkzaam op de St. Odulfusschool en 40 jaar 
vrijwilliger binnen kerk en maatschappij. Op vrijdag 
30 maart 2012 zal er om 8.45 uur in de St. Lucia 
kerk een jubileumviering worden gehouden, samen 
met alle kinderen en personeel, met ouders en vrij-
willigers. Aansluitend wordt het feest op school 
voortgezet. In de namiddag is er een feestelijk sa-
menzijn in de Brandevoortse Hoeve. U bent van 
harte welkom! Nadere tijdstippen volgen.

J.v.d. Laar, pastoor/deken
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Deze maand een snel en eenvou-
dig gerechtje, voor mensen die niet 
veel tijd of zin hebben om in de keu-
ken te staan, maar die geen kant-
en-klare maaltijd willen.

kip met rijst

INGREDIëNTEN:

4 kipfilets
1 ui
12 gedroogde abrikozen
1 perssinaasappel
50 gram pijnboompitjes
300 gram rijst
1 koffielepel koenjit
klein bosje platte peterselie
olie
peper en zout

BEREIDINGSWIJZE:

Rasp ongeveer de helft van de schil van de si-
naasappel, pers hem vervolgens uit en week 
de gehalveerde abrikozen in het sap. Kook de 
rijst met koenjit volgens de aanwijzingen op de 
verpakking. Rooster de pijnboompitjes in een 
droge pan tot ze een kleurtje hebben. Fruit de 
gesnipperde ui in wat olie tot hij glazig is en zet 
apart. Snijd de kipfilets in stukjes en bak deze 
in dezelfde pan tot ze goed gaar zijn. Doe de 
gare rijst, pijnboompitjes, ui, sinaasappelrasp, 
sinaasappelsap, fijngehakte peterselie in de 
pan bij de kip. Controleer op peper en zout.
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a 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 11 maart 2012. 

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

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

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

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

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

ook te  downloaden v ia  www.brandevoortercourant .n l
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a
 van brandevoort

Dit zijn de uitslagen van de kleur-
wedstrijd waar jullie weer enorm je 

best op hebben gedaan. De win-
naars van de prijzen zijn:

 
1. Hieke v. Velden 8 jaar 
2. Isabel v.d. Poel 5 jaar
3. Sem Duygun 5 jaar

 
De prijzen worden naar jullie huis-

adres opgestuurd. 

De prijzen worden aangeboden door

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

1
2 3
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UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ BRANDEVOORTER COURANT MAART NUMMER
9 maart

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 Fons Bosman wijkraad@brandevoort.org
’t BrandPunt  Fons Bosman  secretaris@brandpunt.info
Commissie Buurtpreventie  René Deelen  preventerven@brandevoort.org
Chilll-house     Sandra Geleijns chill-house@brandevoort.org
Stichting Dickensnight Brandevoort Jet de Laat  voorzitter@dickensnight.nl
Commissie speelvoorz./groen  Henk Noort spelengroen@brandevoort.org
Commissie webmasters Herbert von Reth  webmaster@brandevoort.org
Brandevoort in actie Fons Bosman secretaris@brandevoortinactie.nl
Brandevoorterdag Jan Drouen voorzitter@brandevoorterdag.nl
Scouting Brandevoort  Peter van den Endert groepsvoorzitter@scoutingbrandevoort.nl
Fotoclub Brandevoort Secretariaat fotoclub.secretariaat@brandevoort.org
Startpagina Brandevoort Herbert von Reth info@brandevoort.nu
Commissie Kindervakantieweek Marielle Terwisse info@kvwbrandevoort.nl
CS de Brandeliers Audrey Tijssen info@brandeliers.com
Bridgeclub ‘t BrandPunt Irma van den Hurk ivdhurk@xs4all.nl
Winkeliersvereniging Brandevoort info@winkelcentrumbrandevoort.nl
Clientenraad stichting gezondheidscentrum Brandevoort clientenraad@sgcb.nl
sv Brandevoort Roland Koster r.koster@svbrandevoort.nl
Stichting sport en bewegen Brandevoort Louis Vrolings lpcvrolings@onsbrabantnet.nl
Brandeleros Audrey Tijssen-Geboers info@brandeleros.nl
Computerclub Ivo Senssen computerclub@onsbrabantnet.nl
Basketball Black Shots Erik van Eert info@blackshots.nl
Biljartclub Brandevoort in Actie Nick de Rooij biljartclub@brandevoort.org
KoBra (koor Brandevoort) Folly van Dijk info@koorbrandevoort.nl

Activiteitenkalender 2012 
 
Maart 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
Tot 3 mrt Galerie 23 Kunst natuurlijke mat.  ’t BrandPunt   432013 
09 mrt Brand. Courant Sluiting inlevering nr 3 18.00 uur C. Brouwer   663650 
10 mrt X-perience Dans X-perience 19.30 uur Geseldonk 
11 mrt Houtse toneel Smiksmorrel speciaal 11.00 uur ’t BrandPunt   432013 
11 mrt SBIA Single café 14 – 18.00 uur ’t BrandPunt   432013 
16,17,18 Fotoclub Br. Vrt Fototentoonstelling 19.30 (vrijdag) ’t BrandPunt   432013 
16, 17 m NLdoet Vrijwilligersactie  ’t BrandPunt   432013 
24, 25 m SBIA Kunst in Brandevoort 13.00 uur ’t BrandPunt   432013 
30 mrt SBIA Single café 20.30 uur ’t BrandPunt   432013 
30 mrt Brand Courant Distributie nr 3 18.00 uur P. Princen   665781 
31 mrt SBIA Fanfare de Vooruitgang 20 – 22.00 uur ’t BrandPunt   432013 
 
April  

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
01 april SBIA Kobradag: zang  ’t BrandPunt   432013 
06 april Brand. Courant Sluiting inlevering nr 4 18.00 uur C. Brouwer   663650 
08 april SBIA Paaseieren zoeken 10.30 – 11.30 u ’t BrandPunt   432013 
20 april SBIA Single café 20.30 uur ’t BrandPunt   432013 
27 april Brand Courant Distributie nr 4 18.00 uur P. Princen   665781 
 
Mei  

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
09 mei Rabobank Internetbankieren 19.30 – 22.00 u ’t BrandPunt   432013 
 
Juni 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
08 juni Brand. Courant Sluiting inlevering nr 6 18.00 uur C. Brouwer   663650 
10 juni Kobra  Lustrumconcert 14.30 – 17.00 u F. v. Dijk  
24 juni SBIA BRANDEVOORTERDAG  ’t BrandPunt   432013 
29 juni Brand Courant Distributie nr 6 18.00 uur P. Princen   665781 

Bron : Brandevoorter kalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden. 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteitenkalender 2012 
 
Februari 2012 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
03 febr Single Café Single Café  20:30 – 0.30 u ’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 u ’t BrandPunt   432013 
12 febr SBIA Zwetsmiddag 50+ 15.15 – 20.30 u ’t BrandPunt   432013 
17 febr CS Brandeliers Tienercarnaval 19.30 uur ’t BrandPunt   432013 
18 febr CS Brandeliers  After optocht party 15.00 – 19.00 u ’t BrandPunt   432013 
18 febr CS Brandeliers Brandeliersbal 20.30 uur ’t BrandPunt   432013 
20/21 SBIA / Brandel. Kindercarnaval 14.00 – 18.00 u ’t BrandPunt   432013 
21 febr CS Brandeliers Sluitingsbal 20.30 uur ’t BrandPunt   432013 
22 febr CS Brandeliers Haringhappen 20.30 uur ’t BrandPunt   432013 
24 febr SBIA Single café 20.30 uur  
24 febr Brand Courant Distributie nr 2 18.00 uur P. Princen   665781 
 
Maart 2012 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
Tot 3 mrt Galerie 23 Kunst natuurlijke mat.  ’t BrandPunt   432013 
03 febr Brand. Courant Sluiting inlevering nr 2 18.00 uur C. Brouwer   663650 
16,17,18 Fotoclub Br. Vrt Fototentoonstelling 19.30 (vrijdag) ’t BrandPunt   432013 
24, 25 m SBIA Kunst in Brandevoort  ’t BrandPunt   432013 
24 febr Brand Courant Distributie nr 2 18.00 uur P. Princen   665781 
 
Juni 2012 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
08 juni Brand. Courant Sluiting inlevering nr 6 18.00 uur C. Brouwer   663650 
24 juni SBIA BRANDEVOORTER DAG  ’t BrandPunt   432013 
29 juni Brand Courant Distributie nr 6 18.00 uur P. Princen   665781 

Bron : Brandevoorter kalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden. 
 
 
 
 
 
 
 

activiteitenkalender 2012



nummer 2 •  februar i  2012

aLarMnuMMer 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71

GG&Gd 58 48 88
GGd brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl  088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier Patricia van Dijk & Patrick de Vogel  0900 - 8844
             e-mail patricia.van.dijk.meijer@brabant-zo.politie.nl of patrick.de.vogel@brabant-zo.politie.nl 
stadswacht 845970
 
GeMeente 14 04 92

StorinGen (daG en nacht) 
elektriciteit / gas 0800 - 9009
water 59 48 94

Ziekenhuis elkerliek helmond 59 55 55

weLZijn brandevoort
Gezondheidscentrum brandevoort, De Plaetse 98 - 5708 ZJ  Helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
huisartsen brandevoort
Spoedlijn huisarsten 50 47 04
Spoed avond / weekend 0900 - 8861
  dr. Kaiser en dr. Veldhuizen 50 47 05
  dr. Keuning en dr. Smeulders 50 47 06
  fax 50 47 03
  bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak 
apotheek brandevoort 37 00 44
de Zorgboog - kruiswerk, consultatiebureau, diëtiste en dagbehandeling 0900 - 899 86 36
Logopedie - Renate Jacobs 50 47 10
podotherapie Van Iersel / De Greef 50 47 20 
haptotherapiepraktijk brandevoort  50 47 25 
Fysiotherapie De Veste (ook manuele therapie) 50 47 30
orthopedagogenpraktijk brandevoort - drs. Fannie Heesakkers-van Ansem 59 95 64 
psychologiepraktijk brandevoort - drs. K. Itz-Seckl 52 46 53 
maatschappelijke werk levgroep  53 91 04
  Kristen Bouten en Nienke Crijns 59 89 89

Logopedie - Callista Lichtendahl 06 - 54 35 57 69 
verloskundigen
  “Brandevoort” - Leen van Leuken, Marinda van de Rijt & Linda van Vroenhoven 50 47 12
  “Helmond” L. Daamen, M. Daamen - de Jong, W. van Melis-van Hout, L. Backx 53 28 00
   Margo van de Bunt - Le Loux 66 38 99
haptotherapie - John Kivits 06 - 49 22 55 50
kraamzorg homecare 0900 - 206 44 44
kraamzorg de Zorgboog, telefoonnummer zorgcentrale  0900 - 899 86 36 
Mee helmond - ondersteuning bij leven met een beperking 32 80 00
Moeders voor Moeders - Sandra Rondeel 51 49 11
praktijk voor adem- en ontspanningstherapie - Carlijn Bamberger  66 47 22
remedial teaching - Susanne Kuijken 33 26 83
remedial teacher - Hannie Verhofstad 52 79 77
tandarts - H. Koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur 31 99 51
praktijk voor mondhygiëne - L. Schouten 66 46 44
natuurgeneeskundig therapeute - Hélène Corbijn 06 - 47 66 41 94
jongerenwerker swh helmond-west & brandevoort - Jochem Zwerus 06-42967343

SchoLen, kinderopvanG en buitenSchooLSe opvanG 
o.b.S. brandevoort, De Plaetse 150 66 78 57
                                 Laan Door De Veste 98 66 29 62
de vendelier, Schutsboom 67, Stepekolk - Oost 53  52 04 34
Mondomijn, Laan Door De Veste 1000 66 28 94

kinderopvang korein, Vaartsestraat 3 66 28 94
peuterspeelzaal ot & Sien (Spring), Moerdonksvoort 1 06 - 50 86 38 03
peuterspeelzaal jip & janneke (Spring), Koolstraat 3 43 24 30
vestein buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf (Spring), Koolstraat 1 43 24 30
topstars buitenschoolse opvang (Spring), Biezenlaan 29 (Wijkhuis ‘t BrandPunt) 06 - 21 71 88 65
trommeltje buitenschoolse opvang (Spring), Iekendonksevoort 49 52 11 18
dik trom kinderdagverblijf (Spring), Moerdonksvoort 1 33 51 92
dik trom buitenschoolse opvang (Spring), Moerdonksvoort 1 33 51 92
Spetters buitenschoolse opvang (Spring), Stepekolk-Oost 53 06 - 34 42 46 20 
Gastouderburo Spring, Windmolenstraat 1 088 - 208 82 02
Gastouderburo Flex 06 - 24 47 71 78
crea-extra, opvang voor kinderen met een autisme spectrum stoornis 06 - 33 08 65 34
kinderopvang humanitas, gastoudercentrale 045 - 561 53 40
kinderdagverblijf villa vrolijk, Geldropseweg 43 32 04 05
hoevestein kinderdagverblijf (Spring), Herenlaan 200 (onderdeel openbaar kindcentrum Brandevoort) 66 62 11
hoevestein buitenschoolse opvang (Spring), Vaartsestraat 3 (onderdeel openbaar kindcentrum Brandevoort) 06 - 15 83 13 52b
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