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Kijk op www.rabobank.nl/helmond
of bel (0492) 594 594

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Senior Service
Bijzondere aandacht voor u.

Extra hulp bij al uw bankzaken
Lees de brochure Rabobank
Senior Service.
De Rabobank Senior Service biedt praktische hulp bij uw financiële zaken. Bijvoorbeeld als het gaat om

onderwerpen als vermogensbeheer, overwaarde benutten, erven en schenken en andere zaken die in

deze levensfase voor u van belang zijn. Lees hier alles over in de gratis brochure. Deze is verkrijgbaar bij

de zorg- en wijkcentra in uw wijk of bij uw lokale Rabobank.

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

Ongeveer voor de deur van keurslager 
Vogels komt een plantsoentje, een mede-
werker van een bedrijf dat dit plantsoentje 
moet aanleggen, vertelde dat er daar ook 
een zitbank komt. Misschien dat het ooit 
zo druk wordt in het winkelcentrum dat 
de mensen buiten op hun beurt moeten 
wachten, die kunnen dus onder andere op 
die zitbank plaatsnemen!

Vanaf 15 mei gaat de nieuwe Lopersgroep Brandevoort van 
start. De SSBB (Stichting Sport en Bewegen Brandevoort) is 
in contact gekomen met de ervaren looptrainer Willem Hen-
driks die vanaf 19 mei, samen met enkele andere enthousi-
aste trainers, deze nieuwe vereniging gaat begeleiden. Het 
moet een leuke, sportieve en gezellige lopersgroep worden, 
waar iedereen aan zijn trekken kan komen, zowel de spor-
tieve recreant als de prestatieve loper. Afhankelijk van de be-
langstelling wordt gestart met vijf groepen met elk een eigen 
doel en niveau.

Petra Adelaars is bestuurslid van de Busi-
ness Club Brandevoort en tevens een van 
de oprichters. De businessclub zag het le-
venslicht op 22 juli 2003 en was in eerste 
instantie bekend onder de naam BRAVO!, 
een mooie vondst die stond voor Brande-
voorter Vereniging van Ondernemers. Re-
den voor een businessclub was het groot 
aantal ondernemingen in Brandevoort.

Sinds mei 2003 wordt de verloskundigen-
praktijk Brandevoort ‘bemand’ door mini-
maal twee verloskundigen: Marinda van 
de Rijt en Leen van Leuken. De twee ver-
loskundigen delen hun werkzaamheden 
zo in dat één van beiden beschikbaar is. 
Sinds korte tijd heeft de verloskundigen-
praktijk een assistente, Marloes Staassen, 
in dienst.

Het was een zonovergoten weekend, 
maar desondanks hadden nog veel kunst-
liefhebbers de weg naar ‘t BrandPunt ge-
vonden om even wat cultuur op te snui-
ven. Daar kregen ze dan ook ruimschoots 
gelegenheid voor, want vier Brandevoorter 
kunstenaars hadden op 24 en 25 maart 
hun werk hier tentoongesteld.
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Kunst in de wijk
Zo hadden de afgelopen weken een uitge-
sproken artistiek tintje: in ’t BrandPunt kon-
den we eerst genieten van de jaarlijkse ten-
toonstelling van de Fotoclub, waar zoals altijd 
het mooiste en interessantste werk van onze 
buurtfotografen te bewonderen viel. Vervol-
gens werden we getrakteerd op het tweede 
kunstenaarsweekend, wederom in ons wijk-
huis. De grote zaal was tot een ware galerie 
omgetoverd en de diverse kunstuitingen - 
van schilderijen tot keramiek tot sculpturen 
- waren soms prikkelend en soms gewoon 
mooi om naar te kijken.

Feest
En het lijkt dat we maar geen genoeg kun-
nen krijgen van het feestgedruis. In deze edi-
tie van de Brandevoorter Courant blikken we 
nog even terug op carnaval. Veel wijkgeno-
ten hebben daar weer met volle teugen van 
genoten en we kunnen even de wijk uit, naar 

Mierlo-Hout, om binnenkort nog even te ge-
nieten van de lichtjesparade. 
En heb je je al misselijk gegeten aan de vele 
paaseitjes die de echte gedachte van het 
paasfeest verdringen? Onlangs hebben we 
gespot dat de donkerste ofwel de puurste 
chocolade-eitjes de minste calorieën bevat-
ten, stressverlagend zijn en ook nog goed 
voor je hart. Kortom, duidelijke argumenten 
voor menigeen om eens lekker te snoepen. 
Binnenkort kunnen de allerkleinsten weer in 
het Anthoniusbosje op zoek gaan naar de 
eieren, en in het bijzonder het gouden ei, die 
de paashaas voor hen heeft verstopt. Altijd 
weer aandoenlijk om te zien.
Wat later deze maand kan de basisschool-
jeugd zich met Koninginnedag van zijn com-
merciële kant laten zien op de vrijmarkt. 
Recycling naar oud-Hollands recept en een 
goede manier om onze kinderen met geld te 
leren omgaan. 
Voorts worden er nieuwe initiatieven ont-

plooid, voor bijvoorbeeld de hardlopers, ou-
deren en talenten onder ons. Beschikt u over 
een tot nog toe onbekend talent? Met het 
open podium in ’t BrandPunt ligt uw kans om 
ontdekt te worden. Verderop in dit blad leest 
u er meer over.

Oude BC’s gezocht
In de vorige Brandevoorter Courant heeft u 
kunnen lezen dat de redactie op zoek is naar 
oude nummers. We willen de courant name-
lijk compleet laten inbinden, zodat toekom-
stige generaties nog eens kunnen nalezen 
hoe het er vroeger in onze wijk aan toeging. 
Hoe al die bloeiende clubs en verenigingen 
zijn ontstaan. Hoe het was, dat pioniersge-
voel. Gelukkig hebben we van betrokken 
lezers al een aantal exemplaren mogen ont-
vangen, maar we missen toch nog het een en 
ander. Voor de specifieke edities verwijzen 
we graag naar het februarinummer of onze 
website. Hartelijk dank voor uw bijdrage! •

Redactioneel 
maart 2012

De redactie
foto: Rianne van Lierop

De winter lijkt voorbij. Was het ’s ochtends nog wel eens even koud, in 
de middag was het in het zonnetje goed toeven. We hebben al weer 
kunnen genieten van een aantal mooie dagen, waarbij ineens uit alle 
hoeken van de wijk de kinderen en hun ouders naar buiten komen. De 
wijk gaat weer leven en de witte toetjes krijgen weer kleur. We worden 
ook weer wakker gemaakt met gezellig vogelgetjilp. Dat geeft energie 
en je krijgt weer zin in nieuwe dingen. En er was de afgelopen maand 
weer van alles te doen in de wijk en ook de komende weken hoeven 
we ons echt niet te vervelen…
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Zaterdag 31 maart en zondag 
1 april
Dit weekend is ’t BrandPunt in beslag ge-
nomen door ons Brandevoorter koor KoBra. 
Dit koor bestaat sinds 2007 en telt momen-
teel al ruim zeventig leden. Zij zingen vier- 
tot zesstemmige koorarrangementen van 
popsongs en musicalnummers. Op zondag 
1 april zijn er workshops voor jong en oud 
en een gezellig Café Chantant als afsluiting. 
Voor meer informatie kunt u mailen naar 
info@koorbrandevoort.nl 

Zaterdag 14 april en zondag 
15 april - Optredens van het 
zanggroep PABO
De zanggroep PABO is op 14 en 15 april 
aanwezig in ’t BrandPunt. Op zaterdag 14 
april verzorgt de zanggroep PABO junior sa-
men met de variétéshowgroep Jacona een 

klein concert. Dit optreden belooft heel bij-
zonder te worden, dus mis het niet. Het op-
treden is een onderdeel van de uitgebreide 
festiviteiten in verband met het twaalfenhalf-
jarig bestaan van het PABO juniorkoor. En-
tree is gratis. De aanvangstijd is 19.00 uur 
en het duurt tot 21.00 uur. 
Op zondag 15 april treedt het grote PABO 
koor op met enkele andere koren, namelijk 
Les Petits Chanteurs uit Gemert, Chant’Oers 
uit Veldhoven-Oerle en La Finessa uit So-
meren-Eind. De koren hebben allemaal een 
zeer ruime ervaring en bezorgen u een erg 
leuke en afwisselende avond. Deze uitwisse-
ling begint om 14.00 uur en de entree is ook 
hier gratis. 

Koninginnedag
Dit jaar wil de organisatie van de festiviteiten 
op Koninginnedag een extra dimensie toe-

voegen aan de feestelijkheden. Zij doen dit 
in de vorm van een open podium. Zie voor 
meer informatie de Koninginnedagpagina 
elders in dit blad.
Het artikel Nieuws vanuit het wijkhuis ’t 
BrandPunt werd tot op heden afwisselend 
door Maja Bunthof en mij geschreven. Door 
omstandigheden heeft Maja moeten beslui-
ten te stoppen met de activiteiten voor de pr-
commissie. Mede namens de andere leden 
van de pr-commissie, Suzan Beks en Anne-
lies Hoolmans, wil ik Maja heel hartelijk be-
danken voor de fijne samenwerking en voor 
het vele werk dat ze de afgelopen tijd voor 
de pr-commissie heeft gedaan.

Dit was het weer voor deze maand. Ook in de 
komende maanden is er in Brandevoort van 
alles te doen, zoals bijvoorbeeld de Brande-
voorterdag op 24 juni. •

wijkhuis ‘t BrandPunt
nieuws

Ingrid Tielemans

De lente is weer in het land. Terwijl ik dit artikel schrijf, kijk ik af en toe 
genietend naar buiten. De zon schijnt, de struiken schieten weer uit en 
de mensen zijn in de tuin aan het werk of genieten buiten van de heer-
lijke dag. 
Ook in de activiteiten in ’t BrandPunt is de lente terug te vinden. Meer 
hierover kunt u op de diverse websites vinden: www.brandpunt.info, 
www.brandevoortinactie.nl en op www.brandevoort.wijkkalender.nl.
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De jongste aanwinst van winkelcentrum De 
Veste, de keurslager, heeft een goed zicht-
baar reclamebord boven zijn deuren met 
daarop: Chris Vogels, keurslager. Zijn buur-
man daarentegen, bakkerij ’t Bakkertje, 
heeft zijn bedrijfsnaam in minuscule letters 
op zijn deuren staan; de in het oog sprin-
gende fiets en de reuzencroissant moesten 
verwijderd worden van een ‘schoonheids-
commissie’. Zij vonden deze vorm van re-
clame te uitdagend, te schreeuwerig en 
te kermisachtig, terwijl veel wijkbewoners 
vonden dat dit juist erg leuk is en past bij 
een wijk als de onze. De rode loper voor 
de deur van damesmodezaak Boutique 
4MORE van Jet Uijen, is ook al behoorlijk 
ingekort. 

Uiteraard is het niet de bedoeling dat re-
clame-uitingen ontaarden in kermisachtige 
Amerikaanse toestanden met aan- en uit 
flitsende lichtreclame, elektronisch ge-
schreeuw, mensen op straat die proberen 
je naar binnen te lokken enzovoort, maar is 
er is een gulden middenweg. 
Winkeliers die het onder de huidige eco-

nomische omstandigheden toch al moeilijk 
hebben, moeten ook niet nog eens door 
overheden dwars gezeten worden. De ge-
meente snijdt zich uiteindelijk in de eigen 
vingers, want een veelzijdig aanbod van 
winkels zal mensen aantrekken. Zeker ook 
mensen die niet meer zo mobiel zijn, zo-
als ouderen die bijvoorbeeld in De Veste 
de appartementen willen bevolken omdat 
het Gezondheidscentrum Brandevoort, het 
Multicultureel Centrum en de winkels zo 
lekker dichtbij zijn.

De heer Voogt van VP&A die de panden 
moet verhuren, denkt dat de opening van 
supermarkt Jumbo, in Blok 6, die in mei zal 
plaatsvinden, de bedrijvigheid ter plaatse 
zal stimuleren, hetgeen ook goed is voor 
de winkels in de directe omgeving van 
Jumbo. Klanten die een bepaalde winkel 
willen bezoeken, zullen op weg daar naar-
toe ook andere winkels frequenteren, dat 
zijn wetmatigheden die bij bestudering van 
het koopgedrag van mensen zijn komen 
vast te staan.
Wat betreft de vestigingen van zaken die 

nog aan het winkelbestand zouden moe-
ten worden toegevoegd, de speelgoedzaak 
Top1Toys komt er zeker, het reisbureau 
komt zeer waarschijnlijk, de kledingzaak 
zal binnenkort uitsluitsel geven en met di-
verse winkels die tot het verscluster beho-
ren wordt nog onderhandeld. Als bepaalde 
gegadigden afhaken, worden door VP&A 
onmiddellijk nieuwe belangstellenden ge-
zocht, want het winkelcentrum in De Veste 
moet uiteindelijk natuurlijk voltooid worden.

Ongeveer voor de deur van keurslager 
Vogels komt een plantsoentje, een mede-
werker van een bedrijf dat dit plantsoen-
tje moet aanleggen, vertelde dat er in ge-
noemd plantsoentje ook een zitbank komt. 
Misschien dat het ooit zo druk wordt in het 
winkelcentrum dat de mensen buiten op 
hun beurt moeten wachten, die kunnen dus 
onder andere op die zitbank plaatsnemen!
Op de andere hoek van Blok 7, richting Blok 
6, is eveneens een kuil gegraven. Vol ver-
wachting wachten wij af wat daar nu weer 
verwezenlijkt gaat worden. In de volgende 
BC hopen wij u daarover te berichten. •

Winkelkroniek Brandevoort
deel 13 

Wim Dobma
foto: Maarten van Schaik / Vincent Knoops

Het doet nogal merkwaardig aan. Aan de ene kant een gemeente die 
er belang bij heeft dat Brandevoort een prestigieuze wijk wordt. Met een 
vrijwel voltooid winkelcentrum, voor zover het dat nog niet is. En aan de 
andere kant een gemeente die de winkeliers nogal dwarszit wat betreft 
reclame-uitingen die toch potentiële klanten moeten lokken.
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onze adviseurs helpen u graag bij het maken van de 
juiste keuze uit ons assortiment kleuren, materialen, 
stoffen en motieven. er zijn nogal wat keuzes te maken. 
De juiste basiskleuren, raambekleding, vloerbedekking, 
meubels, verlichting, …  alle kleuren en materialen 
moeten elkaar aanvullen en versterken. en uiteraard ook 
nog eens allemaal binnen de juiste tijdsplanning en het 
beschikbare budget. 

Driessen interieur in Helmond beschikt over alle kennis, 
ervaring en de juiste producten om uw huis volledig en 
smaakvol in te richten.

Bel ons voor een afspraak en we laten samen uw 
woonwensen uitkomen.*

*  De kosten voor een kleur- en interieuradvies aan huis bedragen 

€100, bij het bezoek ontvangt u een waardecheque van €50 te 

besteden in onze zaak.

Uw interieur is bij ons in
goede handen. Van een
doordacht ontwerp tot de
perfecte realisatie.

O ns a dvi e s tea m: Lyd ia,  Sa nd ra,  A ria n n e e n Eug e n i e

DRIES12 - Adv. Brandevoorter Courant 230x320mm 20120314.indd   1 14-3-2012   16:02:12

KBO jubileert
2012 is voor de seniorenvereniging St. Lucia 
van Mierlo-Hout-Brandevoort een jubileum-
jaar: we bestaan zestig jaar. Voor april staan 
de volgende activiteiten op de kalender:

Woensdag 4 april start de fietsclub met hun 
eerste rit, vertrek 13.30 uur vanaf De Ge-
seldonk. Wilt u meefietsen, meldt u dan even 
aan bij de coördinator van de fietsclub, Jan 
van den Hurk, 54 35 79.

Vrijdag 20 april houdt de gymclub open 
dag, aanvang 9.30 uur. Meer bewegen voor 
Ouderen is de officiële naam. De club be-
staat al veertig jaar. Elke vrijdag van 9.30 tot 
10.15 uur wordt er flink gesport: oefeningen 

met muzikale ondersteuning, spel en dans-
vormen en ook aerobics. Iedere week krijgt 
men een advies voor thuis: hoe te tillen, dra-
gen en hoe neem ik een goede houding aan. 
Nadien wordt er gezellig koffie gedronken. 
De lessen kosten e10, - per maand en wor-
den gegeven in de zaal van De Geseldonk. 
Kom naar de open dag en doe gewoon een 
keertje mee. U bent van harte welkom! Wel 
graag in lange broek en schoenen die niet 
schuiven.

Maandag 23 april is het open dag bij de 
wandelclub. U kunt gewoon een keer mee 
gaan lopen. Het is een flinke afstand van 
tien tot twaalf kilometer. Er wordt om 18.45 

uur gestart bij de ijssalon aan de Hoofd-
straat 149. Wel graag even aan melden bij 
Toon Rijsdijk, 54 11 79 of bij Jacqueline Da-
niëls, 53 55 77.

Woensdag 25 april etentje buiten de deur. 
In de winter gaat een aantal leden maan-
delijks gezellig samen eten voor een aan-
trekkelijke prijs. Deze keer is de organisatie 
groter en is iedereen, ook niet-leden, ouder 
dan vijftig jaar, van harte welkom. Maar vol is 
vol! Waar? In de Gasterij van Huize Alphon-
sus. Aanvang 18.00 uur. De prijs bedraagt 
e13,50, inclusief één consumptie. Aanmel-
den maandag 2 april tussen 11.00 en 12.00 
uur in D’n Huijsakker. •

Wij zijn Bob van der Weerden en Ruud Kan-
ters, 4-havo-leerlingen van het Dr.-Knip-
penbergcollege in Helmond. Voor het vak 
aardrijkskunde moeten wij een praktische 
opdracht uitvoeren. Deze opdracht houdt in 
dat wij een aardrijkskundig onderzoek in ei-
gen omgeving moeten maken. Als onderwerp 
hebben wij gekozen voor het aan te leggen 
hoogwaardige fietspad tussen Helmond en 
Eindhoven. 

Als onderdeel van ons aardrijkskundig onder-
zoek willen we graag een enquête houden 

over het fietspad Helmond-Eindhoven. De 
overheid gaat ervan uit dat vooral mensen uit 
Brandevoort straks gebruik gaan maken van 
dit fietspad. Daarom willen we juist mensen 
uit deze wijk vragen te reageren op onze on-
derstaande vragen:

Vraag 1  Zou u gebruik maken van zo’n 
hoogwaardig fietspad?
Vraag 2 Wanneer zou u er gebruik van ma-
ken en wanneer juist niet?
Vraag 3 Vindt u zo’n snelfietspad een goed 
alternatief voor de auto?

Vraag 4 Of zou u juist een ander alternatief 
kiezen, wanneer u 4,2 miljoen euro te beste-
den had?

Voor ons onderzoek willen we ook graag we-
ten of u een man of vrouw bent en wat uw 
leeftijd is. Verdere persoonlijke gegevens 
worden niet opgenomen in ons onderzoek. 
Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer 
u mee zou willen werken aan deze enquête. 
U kunt uw antwoorden op de vragen voor 12 
april doorgeven op snelfietspad@telfort.nl. 
Hartelijk dank voor de moeite. •

Enquête
hoogwaardig fietspad
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Herhaaldelijk is gebleken dat, meer dan ver-
wacht, senioren de wijk Brandevoort hebben 
uitgekozen om te wonen, van de fraaie ar-
chitectuur te genieten en gebruik te maken 
van het groeiend aantal voorzieningen. Het 
prachtige en gezellig ingerichte gemeen-
schapshuis ’t BrandPunt speelt hierin een 
belangrijke rol. Diverse groepen en vereni-
gingen maken er druk gebruik van.
Zou het een idee zijn om een seniorencon-
vent op te starten? Naar mijn mening is het 
duidelijk, dat er onder de senioren naast 
bridgen, biljarten en koersballen nog andere 
belangstelling bestaat, die verschilt van de 
jongere medebewoners van Brandevoort.
De gedachte is om in ’t BrandPunt op af-
gesproken tijdstippen bij elkaar te komen 
en onderwerpen die we belangrijk en in-
teressant vinden samen te bespreken. De 
achtergrond van vele senioren is vaak een 
zeer actief leven, waarbij velen de wereld be-
reisd en gezien hebben en hierover interes-
sante verhalen zouden kunnen vertellen. Het 
spreekwoord zegt: wie verre reizen maakt 
kan veel verhalen. Daarnaast kan ruimte 
worden geboden met elkaar van gedachten 
te wisselen over onderwerpen die ons raken, 

bijvoorbeeld door onze leeftijd en in veel ge-
vallen beschikbare vrije tijd, die niet alleen 
door de kleinkinderen en kinderen wordt 
ingevuld. We zouden onderwerpen kunnen 
kiezen waarover we met elkaar vanuit onze 
achtergrond en ervaringen van gedachten 
kunnen wisselen.

Voorbeelden zijn onder andere: 
- De voortdurende discussie over de vergrij- 
 zing en de vaak negatieve bijgeluiden die  
 hierbij te horen zijn. 
- Hobby’s zoals reizen, sport, fotografie en  
 film, muziek, toneel enzovoort.
- Financiële kwesties zoals pensioenen, be- 
 lastingen, verzekeringen enzovoort.
- De aantoonbare verschillen in denken en  
 handelen tussen de oudere en jongere ge- 
 neraties zonder het predicaat ‘vroeger was  
 alles beter’.
- Ervaringen die voor jongere generaties in- 
 teressant en nuttig kunnen zijn.
- Adviezen en begeleiding indien gewenst,  
 waarbij ‘ouderen’ jongeren vanuit hun er- 
 varingen behulpzaam zouden kunnen zijn  
 zonder het bekende ‘belerende vingertje’  
 op te willen steken.

- De rol en mogelijkheden van vrijwilligers  
 om een positieve bijdrage te leveren aan  
 onze samenleving.

Ongetwijfeld zijn er meer zaken die we 
belangrijk vinden en de opsomming hier-
boven is dan ook alleen maar als voorzet 
bedoeld. Uitgangspunt moet zijn dat het 
naast gezellig ook verrijkend kan zijn voor 
de betrokkenen en tot nieuwe contacten 
zal leiden.
Bij voldoende belangstelling kan worden 
gedacht aan een vast tijdstip waarbij van te 
voren een aantal zaken wordt aangekon-
digd waarover we kunnen praten en onze 
mening kunnen geven. Daarnaast zou ook 
bij voldoende aanwezigen voor bepaalde 
specifieke onderwerpen een spreker kun-
nen worden uitgenodigd, die bepaalde the-
ma’s nader onder de loep zal nemen.

Graag verneem ik of u hiervoor belangstel-
ling hebt en zie uw mail met reacties en sug-
gesties graag tegemoet.

Holke J.M. Flapper, telefoon: 06 243 922 
44, e-mail: holkeflapper@gmail.com •

Oproep Seniorenconvent
Een ontmoetingsplaats voor ouderen

Holke Flapper

Op 30 april is het Koninginnedag, natuurlijk viert ook Brandevoort feest!

Programma:
10.00 uur: versierde-fietsen-optocht
Loco-burgemeester Stienen toost met Bran-
devoort op de gezondheid van Hare Majes-
teit en start de versierde-fietsen-optocht 
voor de basisschooljeugd vanaf het plein 
tussen OBS Brandevoort en het Gezond-
heidscentrum in De Veste.
De eerste prijs per leeftijdscategorie is een 
pannenkoeken- of pizzaparty voor zes perso-
nen in wijkhuis ’t BrandPunt! 
Dus versier je fiets zo mooi mogelijk en kom 

meedoen. Zorg dat je er om 10.00 uur met je 
versierde fiets bent!

11.00-14.00 uur: kindervrijmarkt

Om 11.00 uur begint de kindervrijmarkt op 
het schoolplein van OBS Brandevoort. Toe-
gang vanaf 10.30 uur. Alle kinderen van de 
basisscholen mogen gratis deelnemen. 

11.00-14.00 uur: open podium
Kun je een instrument bespelen, zingen, 

dansen, toneelspelen of wat dan ook? Laat 
jouw kunsten zien aan een echt publiek! Van 
11.00 tot 14.00 staat het podium in de grote 
theaterzaal van ’t BrandPunt voor je klaar. 
Meld je uiterlijk voor 20 april aan via:

www.brandevoortinactie.nl of
via www.brandpunt.info. 

En natuurlijk is er de hele dag van 10.00 uur 
tot 14.00 uur heel veel gezelligheid in en 
rond wijkhuis ’t BrandPunt. •

Brandevoort viert 
Koninginnedag 2012
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Kunst in Brandevoort

Het was een zonovergoten weekend, maar 
desondanks hadden nog veel kunstliefheb-
bers de weg naar ‘t BrandPunt gevonden 
om even wat cultuur op te snuiven. Daar 
kregen ze dan ook ruimschoots gelegen-
heid voor, want vier Brandevoorter kunste-
naars hadden op 24 en 25 maart hun werk 
hier tentoongesteld.
Peti Verbroekken had, geheel in overeen-
stemming met het jaargetijde, een aantal 

prachtige kippen van keramiek in verschil-
lende afmetingen en kleuren meegeno-
men. 
Ernst Klein schilderde zijn impressies van 
New York, Amsterdam en ook van De Bran-
devoorter. Veel vrolijk en kleurrijk werk.
Paula van Doorne had van diverse steen-
soorten uit de hele wereld prachtige beel-
den gemaakt. Mooie torso’s en maskers 
van onder andere speksteen en albast.

Ook waren er veel mooie werken van Ger-
rie-Jeanne Soethoudt. 
Zakelijk gezien is het voor de exposanten 
ook een succesvol weekend geweest. Er 
zijn diverse objecten verkocht!
Hopelijk komen ook volgende jaar weer 
kunstenaars uit ons mooie Brandevoort 
hun werk tonen.
Het was, net als de eerste keer, zeer de 
moeite waard. •

Kiki Krabbendam
Foto: Kiki Krabbendam
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De avond begon met een inspirerend ver-
haal over Baden Powell. Het bijzondere 
verhaal over hoe het komt dat nu overal 
in de wereld het spel van Scouting wordt 
gespeeld. Immers, scouting is al meer dan 
honderd jaar oud. In de loop der jaren is 
een doorlopende leerlijn bedacht. Zo is er 
voor iedere leeftijd een leuk en uitdagend 
programma op te stellen. 

Insignes
Een afgevaardigde van de leiding van ie-
dere speltak vertelde welke programma’s 
zij spelen en hoe die in de leerlijn van 
scouting passen. Een belangrijk onderdeel 
van die programma’s zijn de insignes. De 
rol van insignes is de motivatie voor kin-
deren; het is een bewijs dat je bepaalde 
kennis en ervaring hebt verworven. 
Ook het trainingsprogramma voor de scou-
tingleiding is vernieuwd en heet tegen-
woordig Scouting Academy. Deze avond 
was een mooie gelegenheid om de eerste 
certificaten en insignes aan de deelne-

mers uit te delen. De eerste teamleden van 
de leiding hebben hun diploma behaald. 
Hoera! 

Reactie van een ouder: “Wie er niet bij was, 
heeft echt wat gemist”
Na de pauze nam Christy van Rij de aan-
wezigen mee naar een aantal belangrijke 
plekken op de Scouting Brandevoort-
website. Wat je bij scouting vroeger in een 
informatieboekje zou opzoeken, vind je nu 
op de website. De website, onder beheer 
van Ernestine Malipaard, staat bol van in-
formatie met leuke foto’s van Rob Weyers.

Toekomst
Scouting Brandevoort groeit maar door. 
Dat betekent dat er ook weer vrijwilligers 
nodig zijn. Mensen die het leuk vinden om 
met kinderen en scouting bezig te zijn, zijn 
goede kandidaten voor leiding. Ook is er 
ruimte voor mensen die het tuinteam wil-
len versterken of willen meedraaien bij de 
Plusscouts. We hebben een leuk team dat 

open staat voor versterking, om samen de 
jeugd van Brandevoort geweldige scou-
tingavonturen te laten beleven. 
Tenslotte konden de ouders nog even een 
kijkje nemen in de verschillende lokalen. 
Dit was de kans om het Nest van de Explo-
rers te bekijken. Ook de prachtige lokalen 
van de Bevers en de Welpen trokken veel 
bekijks.

Ook meedoen met Scouting 
Brandevoort?
• Wij zoeken leiding voor alle speltakken:  
   Bevers, Welpen, Scouts en Explorers.
• We zoek enthousiaste mensen voor de  
   Plusscouts en het tuinteam.
Geen probleem als je niet iedere week wil 
of kan, iedereen is welkom! Kom ook eens 
kijken op vrijdagavond of zaterdagochtend. 
Scoutingervaring is niet nodig! Informatie: 
Erik Wishaupt: 06 290 928 35 of e-mail: 
groepsbegeleider@scoutingbrandevoort.nl, 
of spreek met één van de vele andere vrij-
willigers. •

Scouting Brandevoort
Een kijkje in de keuken

Hilde Jongeling
Foto: Ugur Ozdemir

Het scoutinglokaal van Scouting Brandevoort zat donderdagavond 
1 maart vol nieuwsgierige ouders en vrijwilligers. Op het podium waar 
de week ervoor nog tientallen piraten, clowns, heksen en Mega Mindy’s 
de polonaise liepen, stond nu een groot scherm.
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nieuws van het

Carolus Borromeus College

Leerlingen treden op met 
professionele dansers
Danstheater AYA geeft een theaterdans-
voorstelling waarbij dans, maar ook muziek 
en beeld een wezenlijk onderdeel zijn. Het 
bijzondere aan deze voorstelling is dat een 
aantal leerlingen van het Carolus kan deel-
nemen aan de voorstelling. Na audities, waar 
ongeveer vijftig leerlingen aan hebben mee-
gedaan, zijn er dertien leerlingen uitgekozen: 
twee leerlingen voor muziek, twee leerlingen 
voor muziek en dans en negen leerlingen voor 
dans. Deze leerlingen traden niet alleen op 
voor de tweede klassen van het Carolus en de 
ivo-mavo, maar ook voor alle andere tweede 
klasleerlingen van de Helmondse scholen. 
De leerlingen die voor dans uitgekozen waren, 
moesten intensief oefenen onder begeleiding 
van een professionele dansdocent van dans-
theater AYA. Naast de groepsdans, waren ze 
ook allemaal gekoppeld aan een professional 

  
waarmee ze samen een dans uitvoerden. 
Het was voor alle leerlingen een unieke 
ervaring. Voor sommigen was het zelfs een 
stapje dichter naar hun doel omdat zij graag 
in dans of muziek verder willen.

Voorleeswedstrijd READ2ME
Op donderdagavond 16 februari was er op het 
Carolus een schitterend podium ingericht met 
daarop één stoel, volledig uitgelicht. Er heerste 
een bepaalde spanning in de aula. Voor het 
derde jaar was er de schoolfinale van de door 
de gezamenlijke bibliotheken van de provincie 
Brabant georganiseerde voorleeswedstrijd voor 
de brugklassers. Een initiatief om het lezen bin-
nen het voortgezet onderwijs te stimuleren. 
Het Carolus Borromeus College was vanaf de 
start van dit initiatief van de partij. Na een finale 
per deelnemende school volgt er nog een regi- 

 
onale finale met als eindstation, de provin-
ciale finale. 
Op deze avond lazen de zeven finalisten van 
het Carolus voor uit een door hen zelf uitge-
kozen boek. Allereerst gaven zij een korte 
beschrijving van het boek, zodat de aanwe-
zigen in de zaak wisten waar het boek over 
ging. Daarna vertelden zij waar in het ver-
haal de passage, die zij gingen voorlezen, 
geplaatst moest worden. En toen begon het 
spannendste gedeelte, het voorlezen. 
Alle finalisten lazen prachtig voor. Het was 
voor de jury niet gemakkelijk om een win-
naar te kiezen. Uiteindelijk viel de beslis-
sing en werd Kalia Klomp uitgeroepen tot 
voorleeskampioene van het Carolus Borro-
meus College. Op de foto ziet u een Bran-
devoorter deelneemster aan de voorlees-
wedstrijd. •
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Oprichting Lopersgroep

Brandevoort heeft al een gevarieerd aan-
bod aan sport, maar er ontbrak tot nu toe 
nog een lopersgroep. Vanaf 15 mei gaat dit 
veranderen en gaat de nieuwe Lopersgroep 
Brandevoort van start. De SSBB (Stichting 
Sport en Bewegen Brandevoort) is in con-
tact gekomen met de ervaren looptrainer 
Willem Hendriks die vanaf 19 mei, samen 
met enkele andere enthousiaste trainers, 
deze nieuwe vereniging gaat begeleiden.
Willem Hendriks heeft jarenlange ervaring 
als looptrainer en heeft verschillende cur-
sussen bij de KNAU (Atletiekunie) gevolgd. 
Naast het geven en coördineren van hard-
looptrainingen is hij ook gecertificeerd voor 
het opleiden van trainers. Samen met de 
looptrainers en de vrijwilligers van de SSBB 
heeft hij de afgelopen tijd hard gewerkt om 
met de Lopersgroep Brandevoort van start 
te kunnen gaan. 

Het moet een leuke, sportieve en gezellige 
lopersgroep worden, waar iedereen aan zijn 
trekken kan komen, zowel de sportieve re-
creant als de prestatieve loper. Afhankelijk 
van de belangstelling wordt gestart met vijf 
groepen met elk een eigen doel en niveau. 
Er wordt samen met u bekeken welke loop-
groep het beste bij u past. U kunt na ver-
loop van tijd naar een hogere loopgroep als 
u de conditie verder wilt uitbouwen of naar 
een lagere groep wanneer u bijvoorbeeld 
terugkomt van een blessure. Het voordeel 
van het lopen in een groep is dat u begeleid 

wordt door een deskundige looptrainer. De 
looptrainer zorgt voor een goede trainings-
opbouw en let tegelijkertijd op de techniek. 
Dit is met name van belang om blessures te 
voorkomen. Verder is het lopen in een groep 
gezellig en wordt er gezorgd voor een geva-
rieerd parcours, waarin vanzelfsprekend ook 
aandacht is voor alle veiligheidsaspecten. 

Bijzondere activiteiten 
Naast de verschillende lopersgroepen zijn er 
door het jaar heen diverse loopevenementen 
in Nederland, waarvoor gezamenlijk getraind 
kan worden. Zoals bijvoorbeeld de halve ma-
rathon Sint Anthonis in maart, de Mariken-
loop Nijmegen in mei, Rondje Brandevoort in 
september, de halve of hele marathon Eind-
hoven in oktober en de Zevenheuvelenloop 
Nijmegen in november.
Daarnaast organiseren de trainers loopactivi-
teiten voor de leden van Lopersgroep Bran-
devoort waaraan iedereen kan meedoen, zo-
als de treinenloop (juni) vanuit Brandevoort 
richting Deurne en de busloop (september) 
naar België. 

Trainen voor de marathon
Binnen de Lopersgroep Brandevoort organi-
seren we ook trainingen voor lopers die een 
hele marathon willen gaan lopen. Deze trai-
ningen starten in juni en het voornemen is 
om de marathon in Barcelona (maart 2013) 
te gaan lopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan 
dat je in het najaar van 2012 een halve ma-

rathon kunt lopen en vandaar uit kunt uit-
bouwen naar de marathon in Barcelona. 

Training voor jongeren 
Het is een landelijke tendens dat steeds 
meer jongeren van vijftien tot en met acht-
tien jaar willen gaan hardlopen. Deze jonge-
ren kunnen in eerste instantie aansluiten bij 
de groepen 1 tot en met 5 en bij voldoende 
belangstelling zal worden gestart met een 
groep speciaal voor de jongeren. 

Waar en wanneer
Er zijn verschillende trainingstijden. De trai-
ningen vinden vanaf zaterdag 19 mei plaats 
op de atletiekbaan rondom het voetbalveld 
op sportpark Brandevoort, Blaakbeemden 
14. Aan het einde van dit jaar is het sport-
complex klaar. Tot die tijd kan er gebruik 
worden gemaakt van tijdelijke douche- en 
kleedruimtes.

Inschrijven
Persoonlijk inschrijven kan tijdens de oprich-
tingsbijeenkomst op 15 mei in ’t BrandPunt. 
Daarnaast kan via de website www.lopers-
groepbrandevoort.nl een inschrijfformulier 
worden gedownload.

Meer informatie
Voor meer informatie of voor aanmelden 
stuur dan een e-mail: info@lopersgroep-
brandevoort.nl. Op www.lopersgroepbrande-
voort.nl vindt u ook alle informatie. •

Foto: Vincent Knoops
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column

Het voorjaar is definitief begonnen, de vogel-
tjes kwinkeleren dat het een lieve lust heeft, 
de terrasjes worden soms al weer flink be-
zocht en rokjesdag kondigt zich binnenkort 
ook aan. Er wordt al weer flink gesnoeid en 
geplant in de designvoortuinen van onze wijk 
en naar verluidt doen de tuincentra weer 
goede zaken. Kortom: de lente hangt overal 
in de lucht. In deze periode verwacht je dan 
ook uitbundig uitgelopen bollenvelden, ook 
in de berm van de Brandevoortse Dreef en 
op alle rotondes. 

Hier bloeien echter de bouwborden en rich-
tingaanwijzers naar de diverse modelwonin-
gen. Ze steken in hun volle glorie opeens de 
kop op: een paar dagen niet richting Mierlo 
gereden? Dan blijkt er weer iemand de 
schop ter hand genomen te hebben om een 
eind hout de grond in te jensen; een paal uit 
de betere categorie sloophout die regelrecht 
van de een of andere bouwplaats is geplukt. 
Vervolgens wordt er een zo lelijk mogelijk 
bord tegenaan gespijkerd. 

Lelijkheid is één ding, die verkapte recla-
meborden zijn ook nog eens totaal overbo-
dig. De moderne mens googlet voor vertrek 
eerst zijn route, heeft een auto die is volge-
hangen met navigatieapparatuur en beschikt 
minimaal over één smartphone met gps-
programmatuur. Verdwalen is in deze maat-
schappij bijna onmogelijk geworden.

Dus, kunnen de ambtenaren die zich zo nijver 
inzetten voor het beeldbeleid van onze wijk 
hun kompas misschien niet eens richten op 
het aanzien van de doorgaande wegen al-
hier, in plaats van zich te focussen op al dan 
niet illegaal reclamemateriaal in ons winkel-
centrum? Of wegen de financiële belangen 
in deze zwaarder?



nummer 3 •  maart  2012

23

nieuws van de reporters van de OBS

Verslag knikkerbaan
Verslag knikkerbaan van Lieve

Voor het thema wonen moesten wij een 
knikkerbaan van papier gaan maken. Je 
moest zelf groepjes gaan maken. Het was 
een heel leuke opdracht. Iedereen was heel 
creatief en dat zorgde voor een goede sfeer 
in onze klas. Iedereen had een heel leuke 
knikkerbaan gemaakt: iets wat met de na-
tuur te maken had, met schoenen of een in 
het thema eten. Die van ons was een lippen-
stift. Hij had een soort van lippenstiftdopje 
bovenop. Alleen hij stortte in… dus moesten 
we hem weer eraf halen. Dus nu hebben we 
er plaatjes opgeplakt om het op te vrolijken. 
Alleen er is geen kleurenprinter op school, 
dus moesten we de plaatjes zelf inkleuren. 
Dat is natuurlijk wel véééééél leuker dan dat 
je het alleen opplakt en denkt: ik heb er veel 
werk in deze plaatjes besteed! Maar even los 
daarvan, we hebben ons best gedaan en nu 
maar hopen dat we een goed punt krijgen!

EN HET WAS SUPERLEUKE OPDRACHT!!!

Gleijm en van der Waart
Architectenbureau
We zijn met onze klas naar een heel mooi 
en kleurrijk architectenbureau geweest. Het 
architectenbureau heet Gleijm en van der 
Waart en staat in Eindhoven. We hebben 
een rondleiding gekregen door het gebouw. 
We liepen ook door een heel mooie houten 
tunnel. En je zag aan de ene kant heel veel 
architecten en aan de andere kant zaten te-
kenaars. Toen zijn we naar een heel grote 
kamer geweest en daar kregen we uitleg. 
Het was de bedoeling dat we uiteindelijk 
een B.S.O. en klaslokaal hadden ontworpen. 
Maar eerst moesten we alle dingen die in 
het lokaal zouden komen op schaal nate-
kenen. Dat was heel leuk en je mocht ook 
zelf dingen bij verzinnen. Daarna moesten 

we op een kaart van de kamer alle meubels 
plaatsen. Dat lukte bij ons niet helemaal, 
want we hadden de hele tijd discussies. 
Maar uiteindelijk is het ook bij ons gelukt. 
De twee andere groepjes hadden ook heel 
leuke ideeën. En bij hun werkte de samen-
werking ook niet altijd. Maar iedereen heeft 
nog een mooie ruimte gemaakt. Daarna 
moesten we nog uit gaan beelden wat je 
ideeën waren. Dat was wel moeilijk want je 
mocht niet heel veel praten. Je moest dus 
eerst afspreken wat je allemaal ging doen 
met je groepje. Anders lukte de samenwer-
king niet. Toen dat afgelopen was kregen 
we nog drinken en een chocoladereepje. 
Toen gingen we naar huis en we hebben 
ook nog op school er aan gewerkt. Toen het 
klaar was moest je het inleveren.

Het was een hééééééél leuke dag •
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De kinderen krijgen dit jaar weer een ver-
rassing. Daarnaast worden de kinderen 
weer geschminkt en is de ballonnenclown 
er ook weer bij. Kijk ook eens op onze site 
www.pasen.brandevoort.org, deze site wordt 
bijgehouden door Anouk Ubaghs van de 
webmasters.

Waar en hoe laat?
De paashaas verwacht jullie om 10.30 uur 
bij het Anthoniusbosje tegenover basis-
school De Vendelier. Hier staat voor de kin-
deren tevens drinken en iets lekkers klaar.

Verder verloop
Na het zoeken van de eieren worden deze 
verzameld in manden. Daarna worden de 
verrassingen uitgedeeld en de winnaars 
van het zilveren ei kunnen hun prijsje van 
de Paashaas in ontvangst nemen.
Einde om ongeveer 11.45 uur. 

Inschrijven
Vul het onderstaande formulier in en laat 
deze tegen betaling van e1,50 kind voor-
zien van een stempel op een van onder-
staande adressen op woensdag 4 april of 

vrijdag 6 april tussen 18.30 en 20.30 uur 
op Troymanshoeve 15 of Wedelsvoort 6.

Belangrijk voor de ouders
Wij willen graag benadrukken dat er per 
kind maar een ouder mee kan zoeken! Bij 
slecht weer kunnen de kinderen op Eerste 
Paasdag op vertoon van het gestempelde 
formulier de paaseieren ophalen bij de 
paashaas van 10.30 tot 11.45 uur in het 
MFC. •

Paaseieren zoeken
8 april met de paashaas

Het volksfeest paaseieren zoeken is in Brandevoort ook een jaarlijks 
terugkerend feest. Stichting Brandevoort in Actie (Paascommissie) or-
ganiseert voor de elfde keer het evenement paaseieren zoeken. De 
allerkleinste inwoners tot en met groep 2 van Brandevoort genieten er 
elke keer weer van. De ouders nog veel meer, want ze zien graag hun 
kinderen genieten van dit feest. Ze mogen elk jaar op Eerste Paas-
dag met de paashaas eieren komen zoeken in het Anthoniusbosje. Bij 
slecht weer gaan we naar ‘t BrandPunt.

Inschrijfformulier
Paaseieren zoeken Eerste Paasdag

Achternaam 

Aantal kinderen + leeftijd 

Telefoonnummer
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Door het vertrek van de voorzitter Franklin 
van de Laar wegens te drukke werkzaam-
heden, de secretaris Sietsko Huizinga van-
wege privé-omstandigheden en Rian van 
Eersel-Rutten (communicatie) eveneens 
vanwege privé-omstandigheden, werd een 
beroep gedaan op kandidaat-leden van de 

Wijkraad. Hierop werd snel en positief ge-
reageerd en zo kon op heel korte termijn 
een nieuw en enthousiast team worden 
samengesteld. Dit team zal onze fraaie wijk 
Brandevoort binnen en buiten de wijk ver-
der vertegenwoordigen.
Uiteraard zal dit in goede samenwerking 

met de bestaande organisaties en belan-
genverenigingen, die er in de wijk al be-
staan, gebeuren. Zo kan de kwaliteit van de 
vorige Wijkraad worden voortgezet en zul-
len we onze kwaliteiten bundelen om de ko-
mende jaren de bewoners van Brandevoort 
van dienst te kunnen zijn. •

Nieuwe Wijkraad 2012

Holke Flapper
foto: Sietsko Huizinga

Van lionks naar rechts: Holke Flapper (communicatie), Adriaan van Veggel (secretaris), Wiljo Striekwold (infrastructuur en verkeer), Fons Bosman (voorzitter), Jeroen Smelt (penningmeester)
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KoBra zoekt 
mannenstemmen

KoBra is het gezelligste popkoor van Bran-
devoort, nu al vijf jaar! Elke donderdagavond 
is een feestje voor de koorleden. Maar ook 
voor alle Brandevoorters is er een feestje: te 
beginnen op zondag 1 april in ‘t BrandPunt 
met zangworkshops en een café chantant 
voor jong en oud! Zorg dat je erbij bent, het 
is gratis! De workshops zijn van 13.30 tot 
16.00 uur voor kinderen en volwassenen. 
Het café chantant is van 16.00 tot 18.00 uur. 
Met z’n allen lekker meezingen met bekende 
popsongs en Nederlandstalige hits in een 

gezellige, ongedwongen sfeer. Kom gezellig 
meedoen!

Lustrumconcert 10 juni 
Op zondag 10 juni vieren we ons 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,-; kaarten zijn vanaf 
1 april verkrijgbaar in ‘t BrandPunt of bij een 
van de koorleden. 

KoBra zoekt mannenstemmen!
Ben jij die bas of tenor die graag zingt, maar 
heb je de stap naar een koor nog niet dur-
ven zetten? Doe het dan nu en meld je aan 
bij KoBra! Dan kan jij ervoor zorgen dat het 
koor nóg beter gaat klinken. Bovendien ga je 
meegenieten van de KoBra-gezelligheid. Niet 
meer twijfelen, gewoon even op onze site kij-
ken, een mailtje sturen en een repetitie ko-
men bijwonen. Je bent van harte welkom! •

www.koorbrandevoort.nl

foto: Jan Dijstelbloem
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de aansteker

Petra Adelaars
Janny Leggedoor

foto: Ingrid Thoonen

Petra Adelaars van kapsalon De Veste is be-
stuurslid van de Business Club Brandevoort 
en tevens een van de oprichters. De busi-
nessclub zag het levenslicht op 22 juli 2003 
en was in eerste instantie bekend onder de 
naam BRAVO!, een mooie vondst die stond 
voor Brandevoorter Vereniging van Onder-
nemers. Reden voor een businessclub was 
het groot aantal ondernemingen dat in Bran-
devoort gevestigd was en nog steeds is, zo’n 
700 in totaal. “Niet al deze ondernemingen 
hebben hier ook hun bedrijf gevestigd. Er zijn 
zelfs mensen die vier, vijf bedrijven op hun 
naam hebben staan. Vaak gaat het om be-
drijven waarvan de directeur/eigenaar hier 
gewoon woont,” aldus Petra. 
Het bestuur werd in die eerste jaren gevormd 

door negen mensen onder wie Petra. De an-
deren waren Govert van der Leij (voorzitter), 
Eefje Netten (vicevoorzitter), Lyanne Bosveld 
(secretaris) en Mecheline Vonk-Leijten (pen-
ningmeester), Rob Liebreks, Ben Eekels, 
Marcel Cohen en Toine van Schijndel. Nu 
bestaat het bestuur uit vijf mensen en vervult 
Bart de Waal de functie van voorzitter/pen-
ningmeester, is Maurice Martinali secretaris 
en zijn Sander Snoecks, Dick Sandbergen en 
Petra bestuurslid. 

In den beginne
Toen de club begon telde ze zesentwintig 
leden. Op dit moment zijn dat er vierenveer-
tig. In 2003 zijn ze begonnen als een echte 
belangenbehartigervereniging en kwamen 

er veel serieuze onderwerpen ter tafel. “Onze 
insteek was, dat als het om bepaalde zaken 
ging, het goed was om dit gezamenlijk te 
doen. Bijvoorbeeld als vertegenwoordiging 
naar de gemeente of de provincie. Vandaar 
ook onze professionele en serieuze insteek.” 
Het bestuur was ook onderverdeeld in aller-
lei commissies met ieder hun eigen exper-
tise en verantwoordelijkheid. 
“Maar ondanks onze inzet zagen we de op-
komst steeds verder teruglopen. Heel ver-
velend, zeker als je een spreker uitgenodigd 
had en er maar een handjevol mensen kwam 
luisteren.” Twee jaar geleden hebben ze als 
bestuur de zaken eens op een rijtje gezet. 
Er was inmiddels een winkeliersvereniging 
en de opkomst bij al die interessante - maar 
niet bijster vrolijke - bijeenkomsten liet ook 
nog steeds te wensen over. “Het roer moest 
om, zoveel was ons wel duidelijk. Want als je 
allerlei activiteiten organiseert die geen bijval 
van de leden krijgen, is het tijd voor iets an-
ders,” licht Petra toe. 

Borrelen en ontspannen
En het roer ging om. De serieuze zaken lieten 
ze achter zich en er kwamen op jaarbasis vier 
activiteiten die enkel gericht waren op ont-
spanning. “Het is nu vrij simpel. Twee keer per 
jaar komen we bij elkaar in ’t BrandPunt voor 
een gezellige borrel en twee keer per jaar or-
ganiseren we een ‘grote’, maar ook vooral ge-
zellige activiteit. We richten ons nu dus puur op 
het sociale aspect van onze businessclub en 
niet meer op het vergaren van kennis.”
Al vrij snel ging het ledental weer omhoog. 
Per 1 januari telde de club vierenveertig leden. 
De businessclub kenmerkt zich nu niet alleen 
door het sociale aspect, maar ook doordat het 
netwerk vergroot wordt. “Als je zakelijk iets 
nodig hebt, gun je het aan elkaar, aan iemand 
uit Brandevoort. En het is fijn als je bepaalde 
zaken even bij medeondernemers kunt verifië-
ren,” is haar ervaring. 
De vier data zijn voor dit jaar al ingevuld. 3 april 
gaat het gezelschap koken in Aarle-Rixtel. “Ie-
dereen kan een introducé meenemen, maar 
mensen die een keer mee willen kunnen zich 
ook aanmelden. De kosten zijn e50,- per per-
soon. Ook willen we dit jaar nog een keer gaan 
eten voor een goed doel, een goed Brande-
voorter doel welteverstaan,” vult ze lachend 
aan. En Glow of de Dutch Design Week staan 
ook op het programma. 
Het lidmaatschap is e50,- per jaar en het in-
schrijfgeld bedraagt ook e50,-. “Maar als ie-
mand bijvoorbeeld meegaat koken en vijftig 
euro betaalt, hoeft deze persoon niet nog een 
keer inschrijfgeld te betalen. Dat heeft hij of zij 
dan inmiddels gedaan in onze ogen.” Voor meer 
informatie: www.bcbrandevoort.nl. •
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Voel je op en top zwanger

Marga Dobma
foto: Ingrid Thoonen

Sinds mei 2003 wordt de verloskundigen-
praktijk Brandevoort ‘bemand’ door minimaal 
twee verloskundigen: Marinda van de Rijt en 
Leen van Leuken.
Marinda van de Rijt is geboren op 5 mei 
1976 in Beek en Donk. Na de basisschool 
gaat ze naar het vwo te Helmond en als 
ze die school bijna heeft afgerond, moet 
ze gaan kiezen welke richting ze uit wil. Ze 
maakt kennis met het beroep verloskundige. 
Aangezien haar interesse al lange tijd uit-
gaat naar een vakrichting op medisch ge-
bied, is haar keuze dan ook snel gemaakt 
en kiest ze voor de opleiding verloskunde in 
Kerkrade. Met goed gevolg rondt ze in juli 
2000 deze opleiding af. Marinda is getrouwd 
en heeft drie kinderen: een meisje en twee 
jongens. 

Leen van Leuken is geboren op 28 juli 1979 
in Roeselare (België) en gaat daar ook naar 
school. Eenmaal op de middelbare school 
moet ook zij een beroepskeuze maken en 
de daarvoor benodigde studierichting gaan 
bepalen. Omdat haar vader huisarts is en 
haar moeder verpleegkundige, krijgt ze als 
het ware de omgang met zieken en ziektes 
met de paplepel ingegoten. Zelf wil ze ook 
graag voor mensen zorgen, maar wel met 
een goed eindresultaat. Daarom kiest ze 
voor een opleiding met een (meestal) uniek 

resultaat en dus kiest ze voor verloskunde. 
Deze opleiding volgt ze in Gent en Brussel. 
Haar einddiploma behaalt ze in juni 2001. 
Ook Leen is getrouwd en moeder van twee 
kinderen: een jongen en een meisje. Marin-
da gaat werken in Asten en komt daar, door 
het uitvallen van twee collega-verloskundi-
gen Leen tegen die ook aan het waarnemen 
is. Ze raken aan de praat en komen al heel 
snel tot het besluit dat ze samen een praktijk 
willen beginnen.

De plannen komen al heel vlug in een 
stroomversnelling. In drie maanden tijd, 
waarin heel veel werk verzet wordt, waar-
onder een verbouwing, starten ze op 1 mei 
2003 hun gezamenlijke praktijk aan de Her-
selsestraat 16. 
Op 26 mei 2008, twee dagen nadat ze 
van de Herselsestraat verhuisden naar het 
Gezondheidscentrum Brandevoort, brengt 
Leen haar zoon Pepijn ter wereld.
De twee verloskundigen delen hun werk-
zaamheden zo in dat een van beiden be-
schikbaar is. 
De bewoners van Brandevoort zijn zich heel 
bewust van hun zwangerschap en willen dan 
ook graag voldoende informatie. De verlos-
kundigen proberen daar zoveel mogelijk op 
in te spelen. Je kunt er eventueel al zelfs 
een afspraak maken als je zwanger wilt wor-

den, om alvast meer informatie in te winnen 
over mogelijke onderzoeken, eventueel me-
dicatiegebruik of het in kaart brengen van 
de menstruatiecyclus. Dit is het kinderwens-
spreekuur.
Er wordt nauw samengewerkt met de an-
dere disciplines in het SGCB. Zo hebben 
ze samen met de bekkenfysiotherapeut 
het ZWANGERFIT programma opgezet. De 
verloskundigen verzorgen het informatieve 
gedeelte door het aanbieden van informatie-
avonden en bij de fysiotherapie kunnen de 
cliënten terecht voor het ‘actieve’ gedeelte. 
Deze informatieavonden, die ze beiden zelf 
verzorgen, houden ze vier keer per jaar. De 
cliënten krijgen de data en tijden mee, maar 
deze gegevens zijn ook te vinden op de 
website www.verloskundigenbrandevoort.nl. 
Ook is er een goede samenwerking met het 
Elkerliek Ziekenhuis en diverse andere col-
lega’s en disciplines in de regio.
Sinds korte tijd heeft de verloskundigen-
praktijk een assistente, Marloes Staassen, 
in dienst. Zij is elke ochtend van maan-
dag tot en met donderdag tussen 9.00 en 
12.00 uur aanwezig om alle cliënten zowel 
telefonisch als mondeling zoveel mogelijk 
te woord te kunnen staan. Het adres van 
de Verloskundigenpraktijk Brandevoort 
is De Plaetse 98B, telefoon: 50 47 12 of  
06 460 122 12. •

van links naar rechts: Marinda van Leuken (verloskundige) Leen van Leuken (verloskundige) en Marloes Staassen (assistente)
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Het begon met een verzoek van juffrouw 
Anne Marie van groep 1E van OBS Bran-
devoort. Zij had namelijk gehoord dat ik, de 
vader van één van de leerlingen van haar en 
meneer Peter, docent brood en banket ben. 
Zij vroeg of ik een keer met de leerlingen 
van groep 1-2 iets wilde bakken. Bakken 
is natuurlijk moeilijk zonder ovens, maar in-
spiratie genoeg! Uiteindelijk kwam ik op het 
idee om koeklollies te maken.
Van een roze koek werd met behulp van 
marsepein een varkentje gemaakt. Van 
een wafel met chocolade kon je de nacht 
mooi uitbeelden, door een maan en sterren 
erop te plakken. Op school had ik al muf-
fins gemaakt, deze konden de kinderen in 

chocoladefondant dopen (met behulp van 
mij, anders zou het een enorme boel gewor-
den zijn) en versieren met sprinkles en een 
clowntje! Met de kinderen aan wie ik nu les 
geef, zou dit alles maar tien minuten duren, 
maar nu duurde het twee uur! Gelukkig had 
Ann, mijn vrouw, mij hier al op gewezen, mijn 
ambities lagen veel te hoog. Anders waren 
ze nu nog niet klaar.
Om het echt te laten lijken, kregen de kin-
deren een bakkersmutsje op en werden de 
gemaakte kunstwerkjes netjes opgeborgen 
in een gebaksdoosje. Van de ouders hoorde 
ik dat de roze varkenslollie er als eerst aan-
ging; deze werd al op het schoolplein rap 
naar binnen gewerkt. Ze mochten uiteraard 

pas thuis alles opeten! Het was een succes, 
ouders van andere klassen vroegen of ik 
niet ‘in te huren’ was en of ik ook in de klas 
van hun kinderen kom komen ‘lesgeven’. 
Het lijkt mij een heel leuk idee dat ouders 
dit initiatief oppakken om zo over hun eigen 
beroep wat te vertellen: career day. Voor je 
het weet, vullen de kinderen een belasting-
aangifte in.
Mees was apetrots dat zijn pap in de klas 
was, maar moest net als alle kinderen op 
een klein stoeltje gaan zitten en stil zijn, net 
als zijn klasgenootjes. Ook met het liedje 
dat gezongen wordt door juffrouw Anne 
Marie moest ik mijn handjes in elkaar vou-
wen… •

Bakworkshop
voor de kleintjes

Dimitri Abbing
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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 lentemaand zijn we op bezoek in De 
Veste, Neerwal 60, bij de familie Puts: An-
kie ( 46), Theo (46) en hun twee tieners Brit 
(16) en Jurrit (13). Voordat Ankie de voor-
deur opent, kijk ik nog even om me heen. 
Wat een mooi uitzicht hebben ze hier en het 
lentezonnetje laat de Ecozone van De Veste 
nog beter tot zijn recht komen. 
Via de hal kom je binnen in een grote leef-
keuken waar je uitkijkt op een redelijk grote 
tuin, dat ligt aan het binnenterrein van Blok 
13. Door de groene schutting en de schuur 
kun je in deze tuin heel beschut zitten. In de 
zomer gaan de deuren naar de tuin open, 
waardoor de tuin nog meer samengetrokken 
wordt met de keuken. Onder genot van een 
kop koffie nemen we het huis door. Aan de 
voorzijde van de begane grond bevindt zich 
de salon van Ankie: De Blauwe Reiger. Me-
nig wijkbewoner heeft hier al een behande-
ling gekregen en ook buiten de wijk weet 
men deze salon te vinden. Voordat ze hier 
kwamen wonen heeft Ankie jaren gewerkt 
bij de TUE. Ze wilde graag met mensen wer-
ken en het liefst aan huis, mede vanwege 
haar jonge kinderen. Ze koos uiteindelijk 
voor een studie schoonheidsspecialiste en 
specialiseerde zich in huidverbetering.
Jaren heeft de familie in Eindhoven ge-
woond. Toen ze informatie onder ogen kreeg 
van deze wijk, heeft Ankie de documentatie 
aangevraagd. Ze miste de groenvoorzienin-
gen in hun Eindhovense wijk en veel buren 
verhuisden, waardoor ze zich er minder thuis 
gingen voelen. In eerste instantie dacht An-
kie dat het maar kleine kavels en huizen 
waren, want zoals ze zelf zegt: “Van bouw-
tekeningen met al die maten heb ik geen 
verstand. Theo zag de documentatie bij het 
oud papier liggen en was na het doorlezen 
zo enthousiast dat hij aan mij ging uitleggen 
hoe groot deze huizen wel niet waren. Zijn 
enthousiasme werkte aanstekelijk en we zijn 
toen op 11 januari gaan kijken in De Veste. 
Het was echt zoeken, want op die dag was 
het extreem mistig en er was nog nauwelijks 
iets gebouwd. Na enig speurwerk hebben 
wij De Veste toch gevonden en diezelfde 
dag het inschrijfformulier persoonlijk inge-
leverd bij de makelaar. Hier zagen wij onze 
toekomst wel liggen en na niet al te lange 
tijd kregen we dit huis ook toegewezen.”

Op de gehele eerste verdieping heb je de 

woonkamer, waar het gezin vooral ’s avonds 
te vinden is. De hoge ramen in het huis zor-
gen voor veel lichtinval en een mooi uitzicht. 
En met mooi weer gaan de deuren open en 
kan je heerlijk plaatsnemen op het balkon 
en genieten van het laatste zonnestraaltje. 
Het favoriet plekje van de heer des huizes 
na zijn werkdag bij Fuji in Tilburg. Een ver-
dieping hoger liggen de slaapvertrekken en 
de badkamer en kun je met de trap nog een 
verdieping hoger, naar de zolder, die ook nog 
eens ingedeeld is in verschillende kamers.
De meeste huizen in De Veste hebben de 
keuken beneden. Is dat nou zo handig, vraag 
ik mij hardop af. “Daar wen je aan. We heb-
ben een koelkast en koffiezetapparaat bo-
ven staan, maar eigenlijk lopen we altijd even 
naar de keuken. We wonen hier erg graag. 
Dit huis en deze omgeving geven ons rust. 
Heerlijk, want we hebben best een druk be-

staan. Naast ons werk ben ik gastvrouw in 
ons wijkhuis ’t BrandPunt. Theo is daar vrij-
williger. Ik vind het heerlijk om te helpen in 
de keuken en gerechten klaar te maken en 
ik ben ook vaak degene die de taak op zich 
neemt om een gezellige sfeer in ’t BrandPunt 
te realiseren. Door de vele activiteiten die 
hier plaatsvinden, krijg je een leefbare wijk. 
Door de komst van de bakker en slager zie 
je ook meer en vaker mensen in het winkel-
gebied. Hopelijk komen er nog meer winkels 
en horeca.”
“Het is jammer dat er zo weinig gebruik-
gemaakt wordt van de Markthal. Als je hier 
op originele wijze een markt zou realiseren 
met bijvoorbeeld een visboer en een groen-
teboer, dan weet ik zeker dat er nog meer 
mensen op de been komen. En dat is goed 
voor (aankomende) winkeliers en het sociale 
leven in onze wijk.” •
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Wij willen inventariseren of er voldoende 
animo is om de dag na het ZonneBrandfes-
tival (19 augustus) een zeskamp te hou-
den. de teams kunnen zich inschrijven bij 
dave Joosten (davejoosten69@gmail.
com). Kosten: ongeveer E25,-, afhankelijk 
van het aantal deelnemers.

Oproep voor huurders van Compaen. 
de Huurdersbelangenvereniging is mede 
door het overlijden van haar voorzitter 
op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
Help ons uit de brand! Informatie: 06 169 
206 69.

Heb je zin om gezellig een avondje te zin-
gen, Marijke verhoeven wil een nieuw pop-
koor oprichten. Inmiddels hebben 20 leden 
zich aangemeld, wie komt ons versterken? 
Ben je geïnteresseerd, neem dan (na 18.00 
uur) contact op 51 50 47 of marijkever-
hoeven@hotmail.com.

Ik werk op een dagbesteding voor mensen 
met een verstandelijke beperking. voor 
een cliënt ben ik op zoek naar elektrische 
apparaten die anders weggegooid wor-
den. Zijn werk bestaat uit het demonteren 
en sorteren van onderdelen. dus alles is 
welkom, behalve beeldschermen. U kunt 
het afgeven op Bakshoeve 3, telefoon: 
06 463 272 13.

Gilde Helmond is een vrijwilligersorgani-
satie van actieve 50-plussers die hun kennis 
en ervaring informeel over willen dragen. Wij 
zoeken nieuwe aanbieders voor Engels, 
Italiaans, Spaans en het project Sa-
men- Spraak. Penningstraat 55, telefoon: 
59 89 89, (ma. tot en met do. 9.00 -16.00 
uur), lidia.zagorska@levgroep.nl.

Verloren op zondag 11 maart in de Ste-
pekolk op een braakliggend terrein een 
jachtlijntje in de kleuren zwart/rood/geel 

(zie bijgevoegde foto). Ik zou het lijntje graag 
terug willen hebben. Annemie notten, 06 12 
58 50 34, vdjorishoeve@upcmail.nl

brandjes

De Houtse Toneelgroep speelde op 11 
maart voor een volle zaal de kindervoorstel-
ling Smiksmorrel Zeer Speciaal, geregis-
seerd door Miranda Hoskens. Het verhaal 
ging over Bakker Karkapa die spoorloos 
verdwenen is. Zijn zoon Karkason (Dennis 
Leusink) moet samen met Sas van de afwas 
(Loes van der Heijden) de honneurs waar-
nemen voor de jaarlijkse bakwedstrijd om de 
Smikkelbeker. Deze wedstrijd wordt live voor 
de radio verslagen door Lotte Klep (Marjan 
Lambregts) samen met een rolschaatsende 
disco-dame Debby Decibel (Marlous van 
de Warrenburg) die voor de nodige smik-

smorrelmuziek zorgt. Karkason bakt er let-
terlijk niks van en een Moemoe-bakker uit 
Moemenië (Reggie Spoormakers) vormt 
een geduchte concurrent. Karkason snoept 
van het verboden sluipkruid waardoor alles 
wordt omgekeerd en iedereen groen wordt. 
Als ook de chique dames van de jury (Wendy 
Janssens en Linda Brouwers) van het sluip-
kruid eten is het hek van de dam en ontaardt 
het in een chaos. De Moemoe-bakker kent 
het medicijn tegen de bijwerkingen van het 
sluipkruid: knoflook. Dit geheime ingrediënt 
wordt in de inzendingen voor de bakwed-
strijd gestopt en zo wordt iedereen weer 

normaal, net op tijd voor de uitslag van de 
wedstrijd. Als de dames van de jury de beker 
doormidden willen zagen omdat beide bak-
kers even goed gebakken hebben, onthult 
de Moemoe-bakker een geheim. Het blijkt 
een vermomde Karkapa te zijn, hij wilde zijn 
zoon een lesje in verantwoordelijkheid leren. 
Al met al een geweldige voorstelling waarbij 
genoeg te zien en te lachen viel. De Kinde-
ren die een koksmuts hadden geknutseld, 
kregen tijdens de pauze een overheerlijke 
smiksmorrel-traktatie. Volgend jaar maart 
speelt de Houtse Toneelgroep weer een 
nieuwe kindervoorstelling. •

Houtse Toneelgroep
speelt voor volle zaal

Lex Heldens
foto: Franka van Vlerken
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@KalenderBrandev: #Fototentoonstelling 
#Fotoclub #Brandevoort 2012 @tBrand-
Punt Zat:16 Maart 19.30 tot 22.00 17 Maart 
11.00 tot 16.00 18 Maart 11.00 tot 16.00

@jackledoux: #Brandevoort F1 - #ZSV F1 
Er is nog veel werk bij ‘t opleiden van coa-
ches in #jeugdvoetbal #KNVB, vooral bij 
ZSV :-s

@Stefan_Bollars: http://t.co/yOLofhAC kin-
dervakantie week #brandevoort. Vet gedaan

@janvandenheuvel: Vanavond de fototen-
toonstelling in wijkhuis #Brandpunt #Bran-
devoort geopend. Sta oprecht versteld van 
de kwaliteit die hier geleverd is.

@foolosopher: Pardon? Nudistenrestaurant 
in #Brandevoort? @terplaetse: Volg nu ter-
plaetse ebay geniet van onze actie en naakt 
kan op prijzen Rt

@bartfranssen: En jawel net voor de nieuw-
bouwbeurs is de nieuwe #Brandevoort site 
live! Webber complimenten!

@foolosopher: Als die #Grillroom in #Bran-
devoort opent, gaat #Friture #Brandevoort 
zeker weer de luifels aanpassen?

@HelenvS76: Zojuist inloop avond bij OBS 
#brandevoort. Wat hebben alle kinderen 
hard gewerkt, leuke en mooie werkjes in de 
klassen: thema wonen.

@foolosopher: In #Brandevoort waren wei-

nig #rokjesdag aanhangers te bespeuren ...

@Grommetje: Zag zojuist een bekend ge-
zicht hier in #Brandevoort post bezorgen 
#FredRutten #PSV http://t.co/PNXY8Tb3

@ED_Helmond: Boombakken in Brande-
voort bit.ly/x7OxeW

@Brandevoort_nu: Aangifte tegen Tennet 
en Gemeente #Helmond over #Hoogspan-
ningskabels #Brandevoort (#Daar gaan 
we weer met de plannen) http://t.co/HnS-
GPzh5

@Secureinair: Mooie lentedag voor #lucht-
foto’s #helmond #brandevoort http://t.co/
Vp2reJbJ

@Brandevoort_nu: Nieuw deel van #Bran-
devoort 2 Er komt ook een nieuwe middel-
bare School De Marke http://t.co/C94iFLCc

@EDBrandevoort is op zoek naar Brande-
voorters die hun huis te koop hebben staan 
(liefst al een tijdje) #Brandevoort #Helmond 
#huistekoop

@Brandevoort_nu: Ansichtkaarten uit de 
#Wijk #Brandevoort http://t.co/rx3P3U1n 
te verkrijgen bij @Primera_nl #Brandevoort 
en @De_Hoeve #Brandevoortse hoeve 

@ugurozdemirnl: Ik zoek een ruimte voor 
fotostudio in helmond, brandevoort en om-
gevingen. 25 a 50 m2. Voor 1 a 2 dgn in de 
week. Tweet tweet.

@Brandevoort_nu: De 2de Supermarkt de 
#Jumbo in de #Veste #Brandevoort hoopt 
in mei zijn deuren te openen

@comeeNL: Op tijd heien kunnen ze wel. 
Treinen op tijd laten rijden niet! RT @jackle-
doux In #Brandevoort heit #Prorail je om 
7:00 uur ‘t bed uit

@CoraBr1: Zes jaar cel voor overvaller - 
Helmond Regio - ED: http://t.co/lJo4JRHu 
Overval schoonheidsspecialiste #brande-
voort.

@jmeij: in de buurt van Maarssen hebben ze 
tegenwoordig ook een soort #brandevoort: 
#OpBuuren http://t.co/aprquZdE > #beter-
goedgejat •

Brandevoort

in de wolk

Marc Dekkers

Weer een nieuwe time line met #brandevoort tweets. Geen schok-
kende berichten deze maand. Wel wordt er veel getwitterd over de 
activiteiten in onze wijk. 
Heb jij een leuke tweet gelezen van iemand woonachtig in Brande-
voort? RT deze dan met #brandevoort. Wellicht staat deze dan vol-
gende maand in Brandevoort in de wolk.
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Luc Daniels 

weet alles van touch screens

Marga Dobma
Foto: Vincent Knoops

Luc Daniels is geboren op 19 mei 1978 in 
Helmond. Het ouderlijk gezin bestaat uit va-
der, moeder en zijn jongere broer Nick. Vader 
is inmiddels gepensioneerd (was werkzaam 
in de Rotterdamse haven). Zijn moeder werkt, 
naast haar huishoudelijke werkzaamheden, 
al jaren bij Lavans (specialist in hygiëne voor 
bedrijfskleding). 
Luc gaat in Stiphout naar de St. Trudo basis-
school en daarna naar de Franciscus mavo in 
Helmond. Dan volgt ROC Ter AA in Helmond 
(richting meao) om daarna door te gaan met 
de heao in Eindhoven (richting commerciële 
economie/marketing management). Hij kiest 
voor de sales richting omdat dit hem eigenlijk 
al altijd min of meer interesseerde, met in zijn 
achterhoofd iets voor zichzelf te kunnen gaan 
opbouwen.
Zijn diploma meao haalt hij in 1997 en de 
heao in 2001.
Tijdens zijn eindstage voor de heao werkt hij 
bij het Eindhovense bedrijf 4Cis (bedrijfsont-
wikkeling CRM pakket (Customer Relation-
ship Manangement). Allemaal richtingen met 
betrekking tot klantenbeheer. Door de keuze 
van dit pakket moet hij ook een aantal klan-
ten bezoeken, waaronder het bedrijf Dobit in 
België. Daar raakt hij in gesprek met de direc-
teur, Marc Bruers. Ze brainstormen over het 
opzetten van een bedrijf in Nederland voor de 
verkoop van touch screen-oplossingen. 
En dan gaat het erg snel, want al twee maan-
den later start Luc, als sales manager Dobit 
Nederland, een bedrijf op vanuit Bedrijven-

centrum Carré in Helmond. Er wordt voor 
Carré gekozen vanwege de gunstige ligging, 
bereikbaarheid vanuit de woning van Luc 
(op dat moment in Mierlo-Hout), de gunstige 
huurprijs voor deze bedrijfsruimte en de daar-
bij behorende faciliteiten.
Zijn taak als algemeen bedrijfsleider bestaat 
uit de verkoop van touch screen-oplossingen 
ondersteund door engineering, voorraadbe-
heer en administratie vanuit de Belgische 
hoofdvestiging. Dobit Nederland verkoopt 
op diverse markten aanraakschermen (touch 
screens). Hierbij moet u denken aan: kassa-
systemen, het zichtbaar maken (visualisatie) 
van productieprocessen, aansturingen van 
machines en informatiezuilen (die dit bedrijf 
zelf ontwikkelt). Tegenwoordig is wel bijna 
iedereen redelijk bekend met bijvoorbeeld de 
iPad, een apparaat dat ook beschikt over een 
touch screen.
In 1996 ontmoet Luc tijdens het stappen in 
Helmond, Evelyn van Helden, momenteel 
werkzaam als productleidster bij D-sign re-
clame in Geldrop. Ze zijn dan beiden nog te 
jong voor serieuze relationele plannen maar in 
1998 wordt het dan toch serieus. 
Ze gaan samenwonen in Mierlo-Hout omdat 
er (nog) geen beschikbare woningen zijn in 
Brandevoort, een plan waar ze graag in de 
toekomst willen gaan wonen.
Na twee jaar (eind 2002) kopen ze vanuit 
een project een nieuwe tweekapper aan de 
Borchhoeve in Stepekolk. Op dit moment 
staan ze echter alweer klaar om hun nieuw-

ste aanwinst, een woning aan de Hulshoeve, 
te betrekken. Enige minpunt; hun ‘oude’ huis 
staat (nog) te koop.
Dit jaar bestaat Dobit Nederland elf jaar en 
het personeelsbestand telt nu drie verkopers 
en een medewerkster die de klantenservice 
bemant. Op het algemeen vlak van bedrijfs-
voering, dat wil zeggen qua productengamma, 
wordt Dobit nog altijd ondersteund door het 
Belgische moederbedrijf. Het productengam-
ma is door de jaren heen uitgebreid met een 
digital signage systeem (het op afstand cen-
traal aansturen van lcd-schermen).
Dobit is te vinden op: www.dobit.nl.
Lucs toekomstdroom is zijn bedrijf uit te kun-
nen breiden naar andere landen zoals Duits-
land en Frankrijk en in dit soort segment, op 
de gehele markt in binnen- en buitenland de 
belangrijkste speler te worden. Uiteraard met 
de daarbij behorende noodzakelijke persone-
le uitbreiding en indien mogelijk in een eigen 
pand.
Zowel Evelyn als Luc vinden het in Brande-
voort prettig wonen; een rustige wijk met fijne 
mensen om hen heen. Het enige dat ze hier 
missen is een gezellige leuke kroeg. Verder 
vinden ze het eigenlijk allemaal prima. Luc 
speelt zelf zaalvoetbal in ‘t BrandPunt. Het is 
daar goed toeven, ook na afloop van het spel 
voor een hapje en drankje.
Namens de redactie wens ik Luc veel geluk, 
gezondheid en succes en dank hem, mede 
namens de BC-redactie, hartelijk voor dit in-
terview. •
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Carnaval op De Vendelier

Nancy Vrenken

Alweer voor de achtste keer heeft De Ven-
delier meegedaan aan de carnavalsoptocht 
in Mierlo-Hout. En ook al is het al weer een 
aantal weken geleden, toch willen wij daar 
nog even bij stilstaan. Ieder jaar is het weer 
een groot feest om met een grote groep 
kinderen en ouders door de straten van 
‘t Hout te lopen. Na maanden van hard wer-
ken is die mooie dag dan eindelijk daar en 
zet iedereen zijn beste beentje voor om de 
mensen langs de kant te laten zien wat wij 
als Vendelier in huis hebben. Om dit voor el-
kaar te krijgen, heb je natuurlijk hulp nodig 
van anderen. Zo zijn er de bouwmannen, de 
naaisters, de schilders, iemand die schminkt, 
een chauffeur met wagen, iemand voor het 
geluid en de sponsoren, die dit allemaal 
weer mogelijk hebben gemaakt en hen wil 
ik bedanken.

Henri, Erik, Clark, Mark, Marianne, Elise, 

Anja, Fanneke, Betty, Angela, Dyonne, Mar-
cel, Saoud en Paul, bedankt voor al het werk 
dat jullie hebben verricht. Het zag er gewel-
dig uit! 

CSV, De Greef sloopwerken, Machinefabriek van Weert, Kuypers 
procestechniek, de Brandevoorter Courant, Gielessen, cafetaria 
Brandevoort, De Greef stoffen, schildersbedrijf Dusol, Houtse Bazar, 
installatiebedrijf Vincent, slagerij Vogels, het Bakkertje
Bedankt voor jullie bijdrage namens alle kin-
deren, ouders en onze werkgroep.

Hier zijn nog enkele enthousi-
aste verhalen van deelnemers 
aan de optocht van De Vende-
lier.

Hoi,
 
Zaterdag 18 februari 2012 was de carna-
valsoptocht! Wij vonden het heel leuk. Wij 

waren lieveheersbeestjes. Dan waren er 
ook nog clowns, Mickey en Minnie, Mario’s, 
geisha’s en de aapjes. Het zag er leuk uit 
samen. Het thema was ‘gift ur mar nun drei 
an’, het was erg grappig, want we werden 
steeds opgewonden. En toen gingen we 
vliegen als lieveheersbeestjes. We heb-
ben leuk gekletst en gedanst. De kleding 
was heel mooi gemaakt. Het zag er zo leuk 
uit, dat we de eerste prijs gewonnen heb-
ben van alle scholen! Als we nog één keer 
winnen dan mogen we de grote beker mis-
schien houden. Na de optocht hebben we 
nog veel gefeest, toen kregen we iets lek-
kers met een bedankje. We kregen daarna 
in De Geseldonk te horen dat we de eerste 
prijs gewonnen hadden.

We are # 1
Geschreven door: Phaedra, Maaike, Manon 
en Eline 
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Carnaval op De Vendelier

Toen we ‘s ochtends werden geschminkt, 
zag iedereen er echt heel mooi uit maar 
Mickey en Minny Mouse en de aapjes von-
den we het mooist geschminkt. We von-
den de kostuums ook heel mooi gemaakt. 
Na het schminken gingen we naar huis 
en daarna gingen we naar de startplek, 
dat was best wel ver lopen. Maar gelukkig 
kregen we nog een lekkere muffin van het 
bakkertje. Toen we eenmaal liepen waren 
er nog niet zoveel mensen, maar gelukkig 
werden het er steeds meer! Bij de Houtse 
bazar en bij Adelaars kregen we ook nog 
een klapper en een frikadelletje. Toen de 
optocht afgelopen was, gingen we naar de 
Jorisschool en toen kregen we allemaal 
wat te drinken en te eten. En de bege-
leiders kregen ook nog wat. Toen was de 
prijsuitreiking, iedereen zat in spanning te 
wachten… EN WE WERDEN EERSTE!

Geschreven door: Jasper, Nikki en Renée 

Hoi allemaal,

De Vendelier deed dit jaar voor de acht-
ste keer mee aan de carnavalsoptocht in 
Mierlo-Hout. Voor de vierde keer hebben 
we gewonnen van de scholen die hier aan 
meededen. De optocht is altijd erg gezel-
lig, er doen veel kinderen mee maar de 
ouders zijn ook van de partij en juf Wil-
leke en meneer Mark. Dit jaar hadden we 
maar liefst twee wagens de ene was een 
carrousel met paarden en de andere wa-
gen een grammofoonspeler. De wagen 
hebben ze maar met vier man gemaakt, 
ook zijn een aantal moeders erg actief 
geweest met het maken van de kleding 
en schilderen. Dit jaar hadden we goed 
weer maar wel een beetje regen, toch 
bleef iedereen enthousiast meedoen 

van het begin tot het eind. Alle kinderen 
hadden kostuums en werden in groepen 
verdeeld zo had je een mooi plaatje. We 
hadden Super Mario, clowntjes aapjes, 
geisha’s, lieveheersbeestjes, Mickey en 
Minni Mousjes en de ouders. Die hadden 
een grote opwindsleutel in hun hand en 
moesten ons opdraaien bij een speciaal 
muziekje. Er waren ook mensen die naar 
De Geseldonk gingen, want daar was de 
prijsuitreiking.
Ondanks dat de carrousel niet draaide, 
hebben we toch de eerste prijs gewonnen 
bij de scholen. Ook dit jaar was het een 
leuke optocht en we hebben er van geno-
ten om mee te doen, we hopen dat zoveel 
mogelijk kinderen van De Vendelier vol-
gend jaar mee willen doen met de optocht 
want wij zijn dan helaas van school af.

Groetjes van Wesley, Joran en Niels •
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Dankwoord Prins Ronald

Prins Ronald d’n Urste

Mij werd gevraagd een stukje te schrijven 
voor de Brandevoorter Courant. Dat wil ik 
wel! Dit is de manier om samen met jullie 
terug te kijken op het grootste feest van het 
jaar: carnaval. Voor mij was carnaval dit jaar 
wel héél speciaal. Toen er gevraagd werd of 
ik voor seizoen 2011-2012 Prins der Bran-
deliers zou willen zijn, had ik daar geen be-
denktijd voor nodig. En dan nog wel samen 
met mijn schoonzoon/adjudant Chris. Wat 
een eer! Daar ben ik het bestuur dan ook 
erg dankbaar voor. 
De club bestaat uit verschillende commis-
sies die allemaal hun steentje hebben bij-
gedragen, want alleen als deze mensen zich 
voor meer dan honderd procent inzetten, 
kan een carnavalsfeest slagen. En het is 
geslaagd! Misschien heeft u zelf ook mogen 
genieten van diverse evenementen en niet 
te vergeten onze dansmariekes. 
De bekendmaking was spannend, de tijd 
ervoor nog veel spannender. De receptie 
was gezellig druk. De uitjes naar collega-
Prinsen erg leuk. En dan de festiviteiten in 
’t BrandPunt, zoals de zwetsavonden die 
druk werden bezocht en goed waren voor 
de lachspieren. De Brandeleros kan er ook 
wat van, wat een leuke club is dat, die we-
ten wat muziek maken is. Ik heb zelfs nog 

een avond trommelles mogen krijgen. Het 
is er helaas niet meer van gekomen om 
samen met hen het geleerde in de praktijk 
te brengen. Over muziek gesproken, wist u 
eigenlijk al van het bestaan van 3 Bier en ’n 
baco? Dit trio is geboren vanuit De Brande-
liers. Zelf ben ik een fanatiek liedjesschrij-
ver en ik treed graag op. Naast mijn optre-
den met de Bruurs uit Lieshout (wie kent 
ze niet) is het dus nu de beurt aan 3 Bier 
en ’n baco. Dit trio bestaat uit Dave Joosten 
(vorst), Silvio van de Ven (raadslid) en ik zelf 
dus. Onze activiteiten zijn te vinden via onze 
website www.3biereneenbaco.nl en verder 
via Facebook, Hyves, Twitter en al die mo-
derne media. Ik zou zeggen, we kunnen niet 
genoeg fans hebben, dus volg ons. 
Om nog even door te gaan over die festi 
viteiten; toen was er ‘de carnaval’. Alle ac-
tiviteiten zeer goed bezocht. Ook de voor 
de eerste keer georganiseerde tieneravond 
was keigezellig. En ik heb me laten vertellen 
dat er zelfs nog een romance uit voortge-
komen is. Wat heeft Brandevoort toch veel 
kinderen. Het leek wel of ze er allemaal wa-
ren en allemaal leuk verkleed. Helaas kon 
niet elk kind erbij zijn. Zo heb ik op carna-
valsmaandag ook een bezoek gebracht aan 
een ziek kindje. Door een tip van iemand 

werden we erop gewezen juist hier langs 
te gaan. Onder de noemer ‘de gulden snor’ 
kreeg dit jochie een klein presentje. Het 
was sneu dat dit jongetje door ziekte het 
hele carnavalsgebeuren niet kon meema-
ken. Ik ben de tweede Prins van de Brande-
liers, Prins Maurice is mij voor gegaan en ik 
heb daarom ook zijn tips ter harte genomen. 
Maurice is dus oud-Prins geworden en na 
mijn afscheid ben ik dat ook. Een functie 
voor het leven. Wij noemen ons dan GOP, 
wat staat voor Garde Oud Prinsen. Op deze 
manier blijft er dus een band voor het leven 
met De Brandeliers en breidt het GOP zich 
elk jaar met één nieuw lid uit. Maar hoewel 
carnaval voorbij is, komen er nog evene-
menten waar ik nog steeds de scepter mag 
zwaaien en wel tot 24 november 2012, 
want dan zal de derde Prins der Brandeliers 
bekendgemaakt worden. Dat duurt gelukkig 
nog een hele tijd en tot die tijd genieten we 
van alle mooie foto’s (met dank aan Jan) en 
herinneringen. 
Ik heb al veel mensen bedankt, maar speci-
aal voor alle Brandevoorters: u was gewel-
dig, alaaf!

Met carnavaleske groet,
Prins Ronald d’n Urste •

Carnaval op Mondomijn

Op 24 februari ging binnen Kindcentrum 
carnaval van start met een modeshow. 
Rond 11.00 uur verwelkomden onze Mon-
domijnprins en -prinses de prins van de 
Brandeliers met zijn gehele gevolg en de 
swingende Brandeleros. Nadat de medailles 

over en weer waren uitgewisseld, toonde de 
dansgarde hun geweldige dans. Zij werden 
aangemoedigd door alle kinderen van Mon-
domijn. De Brandeleros volgden met een 
spetterend optreden. Al snel liep iedereen de 
polonaise. Tegen 12.00 uur werd ons ‘hoog’ 

bezoek uitgezwaaid door onze prins en prin-
ses. Het bezoek is inmiddels een jaarlijkse 
traditie geworden; Brandeliers, Brandeleros 
en dansgarde bedankt en tot volgend jaar!

Team en kinderen Mondomijn •
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Schoolbezoeken
Het is inmiddels traditie dat De Brandeliers 
alle basisscholen in Brandevoort een bezoek 
brengen om samen met hen het carnavals-
seizoen te openen op de vrijdag voorafgaand 
aan carnaval. Dat is echt een waar festijn, 
carnaval leeft bij de jeugd! Bedankt aan onze 
basisscholen voor de geweldige ontvangst 
en de carnavaleske feesten.

Palladium
Van jong naar oud, en nog fit genoeg om 
het carnaval een warm hart toe te dragen. 
We hebben de bewoners en de leiding in 
het zonnetje gezet en hen een overheerlijke 
Brandevoorter Koek geschonken - met dank 
aan Bistro Ter Plaetse. Naast optredens van 
onze Dansgarde en 3 Bier en ‘n Baco wer-
den er ook samen oude Nederlandse liedjes 
gezongen. De bewoners genoten zichtbaar 
en wij zijn blij dat we daar een steentje aan 
bij hebben kunnen dragen.

Tieneravond
Fancy Teen Dance Party was de schreeu-
wende titel van onze eerste tieneravond. 
De handen werden ineen geslagen met alle 
jeugdgroeperingen en sportverenigingen die 
actief zijn in de wijk. En dat was te zien: meer 
dan honderd tieners genoten van de opzwe-
pende muziek van (tiener-)DJ Martin die wel 

eens de nieuwe Armin kan worden. Ook bij 
deze leeftijdsgroep was het een genot om 
te zien dat het overgrote deel verkleed arri-
veerde en plezier had. Een heuse alcoholvrije 
cocktailbar was verrezen in de Hoftempel 
met exotische keuzes die gretig aftrek von-
den en met zorg werden samengesteld door 
de Hawaï boys. Met een dance battle liet 
de jeugd zijn talenten zien. Een geslaagde 
avond die wij graag volgend jaar herhalen 
voor alle tieners in Brandevoort en omgeving.

VIP trailer
Als je donateur of sponsor bent van De 
Brandeliers kun je op zondagmiddag de op-
tocht in Helmond centrum droog (dit geldt 
niet voor de kelen) bekijken en beleven met 
andere Brandeliers. En een feest werd het 
ook dit jaar; meer dan tachtig Brandeliers 
stonden er op de trailer alle deelnemers toe 
te juichen met hun eigen spreekstalmeester 
die samen met het toch al enthousiaste pu-
bliek iedereen warm onthaalde. De reacties 
waren geweldig.

De gulden snor
Op maandag 20 februari bracht Prins Ronald I 
met zijn gevolg een bezoek aan het gezin van 
Jeroen en Britta Evers. Hun driejarige zoon 
Thijmen kon dit jaar geen carnaval vieren en  

daarom werd er thuis een klein feestje ge-
organiseerd, met cadeaus voor hem en zijn 
twee grote broers Alex en Mathijs. De Bran-
deliers bedanken de bewoners van Brande-
voort voor hun inzendingen. Naast Thijmen 
zijn ook Silbilla van Laarschot, Nienke Smits 
en Celesta Damen in het zonnetje gezet.

Raad van Elf, Raadsdames en 
actieve Brandeliers
Carnaval in Brandevoort wordt mede moge-
lijk gemaakt door allemaal Brandeliers die 
carnaval in hun hart gesloten hebben. Denk 
aan de prinsenwagen, de Draaiik, de feest-
avonden in de Hoftempel, de kindermidda-
gen, het opbouwen van de Zwetsavonden 
en 50-plus-middagen, de garderobe, enzo-
voort. De Raad van Elf is vertegenwoordigd 
in elke commissie, waar zij er mede voor 
zorg dragen dat carnaval gevierd kan wor-
den. Buiten dat is het een geweldige groep 
mannen die van een feestje houden. Heb je 
interesse, meld je dan bij Marco Feijen via 
raadvan11@brandeliers.com.

Kijk voor alle informatie over carnaval in 
Brandevoort op www.brandeliers.com. Hier 
vind je ook alle foto’s die onze hoffotograaf 
Jan Dijstelbloem van de evenementen heeft 
gemaakt. •

Carnaval 2012
De Brandeliers kijken terug

Rebekke Kuijten

De Brandeliers kijken terug op een zeer geslaagd carnaval, met inmid-
dels een aantal tradities en natuurlijk ook weer nieuwe initiatieven. De 
zwetsavonden, de 50-plus-middagen en de kindermiddagen staan als 
een huis en werden ook dit keer weer druk bezocht, waarvoor onze 
complimenten en dank aan de Stichting Brandevoort in Actie.
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Eten voor het goede doel
’t BrandPunt organiseert sinds 2011 vier 
keer per jaar een culinaire veiling. De op-
brengst van deze veiling gaat naar een 
goed doel van iemand in de wijk. Aangezien 
wij geregeld doelen en verenigingen in de 
wijk sponsoren vonden wij, de redactie van 
de Brandevoorter Courant, dat we er goed 
aan deden om bij de derde veiling ook eens 
te bieden. Een win-win situatie kun je wel 
zeggen; onze buiken heerlijk gevuld, de 
tongen gestreeld, een nieuw wijkinitiatief 
ondersteund en een goed doel in de wijk 
gesponsord. De bedenkers en uitvoerders 
van dit initiatief Ankie Puts, Mary-Ann Bos-
man en Marja Heerding, drie van de vele 
vrijwilligers die ’t BrandPunt rijk is, beden-
ken iedere keer weer een nieuw doel. Zo 
was het bij de derde veiling iemand uit 
Brandevoort die de Alpe d’Huez voor het 
KWF wil beklimmen, in het kader van de 
actie Alpe d’DuZes. 
Iedereen kan bieden op een luxe vijfgangen 
diner, compleet met luxe wijnarrangement 
voor een groep van minimaal twaalf en 
maximaal zestien personen. Het minimum-
bod is e50,- per couvert. De hoogste bie-
der kan dan plaatsnemen aan de sprook-
jesachtige tafel. In december hadden wij 
als redactie blijkbaar het hoogste bod ge-
daan en onlangs konden we dus genieten 
van een goed verzorgd diner, waar mening 
sterrenrestauranthouder ook zijn vingers bij 
zou aflikken. De bediening was deze avond 
in de goede handen van Fons Bosman, de 

man van Mary-Ann. De opbrengst - het ge-
boden bedrag, minus de inkoopprijs van de 
ingrediënten en wijn voor het diner - was 
maar liefst e400,-. Een mooie opbrengst 
van een gezellige en geslaagde culinaire 
avond.

Culinair hoogstandje
Aangezien bij velen ’t BrandPunt als een 
wijkhuis ofwel een gezellige huiskamer be-
kend staat, is het even schakelen om er een 
culinair restaurant in te zien. Ik kende toen 
de kookkunsten van de dames nog niet, die 
echt waar, veel professionals in de schaduw 
stellen. Bij binnenkomst werd de sfeer al zo 
goed neergezet, mede door de mooie tafel-
schikking van Ankie, dat je zelfs de andere 
aanwezigen nauwelijks opmerkte. Juist 
door de aanwezigheid van andere mensen 
om je heen, zoals in alle restaurants, krijg je 
dat gezellige geroezemoes en die mense-
lijke sfeer om je heen. En de kaart was ook 
zeer goed samengesteld, met onder andere 
eendenham met sinaasappel, kalfslende in 
pesto, panna cotta, een kaasplateau en de 
wijnen… de smaakpapillen beleefden een 
feestje. 
Niets wordt aan het toeval overgelaten, gaf 
Mary-Ann toe. ”Wij proberen eerst zelf de 
gerechten uit, voordat we de schotels voor-
zetten. En met wat geheime ingrediënten 
krijgen de gerechten ook nog eens een 
persoonlijke touch.” Helaas lukte het ons 
niet om de lezers van de BC deelgenoot te 
maken van wat wij geproefd hebben, maar 

Mary-Anne heeft speciaal voor dit nummer 
een ander heerlijk recept voor de wijkbewo-
ners uitgekozen. Succes met het bereiden 
en vooral met proeven.

De opbrengsten
Zoals gezegd deden wij mee met de derde 
veiling. Natuurlijk even gevraagd wat de an-
dere veilingen als goede doelen hadden en 
wat de opbrengst was. En die was niet ge-
ring. De eerste culinaire veiling was van de 
reüniegroep van de heer Fabrie en leverde 
maar liefst e250,- op. Hun ervaringen zijn 
na te lezen op de website van ´t BrandPunt. 
De opbrengst ging naar het Sinterklaasco-
mité, dat er echt enorm blij mee was. De 
tweede tafel werd gekocht door de familie 
Van der Vleuten. De opbrengst van deze 
avond was eveneens €250,- en ging naar 
de Brandevoorter jeugd die de carnavals-
wagen bouwde voor afgelopen carnaval. 

Nieuwe veiling is geopend: 
wie biedt meer
Wil je ook eens genieten van een hoog-
staand diner in een goede ambiance? Ga 
dan eens naar de website van ’t BrandPunt: 
www.brandpunt.info. Er is namelijk weer 
een nieuwe veiling waar je je voor kunt in-
schrijven. De deadline is 1 mei 2012.
Dit keer gaat de opbrengst naar de scou-
ting in Brandevoort. Wederom een doel dat 
de moeite waard is.

Laat het je smaken! •

Wie biedt meer?
Culinair hoogstandje in ’t BrandPunt

Wilt u eens eten op topniveau? U eens laten verwennen als een echte 
vip? Eens genieten van een prachtig gedekte tafel? Uw smaakpapillen 
laten strelen door uitgelezen wijnen? Deze mogelijkheden kunnen bin-
nen uw bereik komen… aldus de berichtgeving in een van onze BC’s 
van 2011. Dit lieten wij als redactie ons geen twee keer zeggen en gin-
gen in op het aanbod. En met succes…

Patricia Teuns
foto: Jan Dijstelbloem
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Maartpuzzel

De februaripuzzel is gewonnen door N. van den Hove. Gefeliciteerd! De oplossing is: Eenentwintig maart 
begint de lente. 

Deze maand een sudoku. De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in 
aanmerking te komen voor een interessante prijs. De oplossing kunt u insturen via onze website 
www.brandevoortercourant.nl, onderdeel formulieren. De uiterste inleverdatum is 10 april. Succes!

3 9

5

E

2

6

8

5

1 D

6

7

9 4

A

2 5

1

F

8

B 4

1

3

7

4

5

C 9 8

Oplossing: A - B - C - D -E - F

Kindervakantieweek 
Brandevoort

Marielle Terwisse

De tijd vliegt voorbij, over drie maanden be-
gint de Kindervakantieweek al weer. Alle 
kinderen zijn nu ingedeeld en we komen uit 
op negentig groepen. Voor tweeëntwintig 
groepen moet nog leiding geregeld wor-
den en het blijft spannend of we voldoende 
vrijwilligers voor de spelleiding hebben. Het 
programma is ook weer vernieuwd. Nu we 
zo langzamerhand alle spullen weer begin-
nen te verzamelen, merken we wel dat we 
opslagruimte te kort komen. Dus mocht er 
iemand een lege garage, woning of kantoor 
beschikbaar hebben voor een langere peri-
ode, laat ons dat even weten, het zou ons 
enorm helpen! Het materiaalteam is nog 

druk op zoek naar mensen die in de week 
zelf willen helpen. Met name op de woens-
dag, donderdag en vrijdag komen we handen 
te kort. Dus heb je je nog niet opgegeven, 
kom gezellig een dag of een paar dagen 
helpen. Lekker actief bezig en omringd door 
vrolijke kinderen, wat wil je nog meer? We 
zoeken ook altijd nog sponsors dus mocht 
je interesse hebben om deze leuke week te 
sponsoren, mail dan even naar sponsoring@
kvwbrandevoort.nl. 

Dit jaar is het trouwens voor het eerst moge-
lijk om vriend van de Kindervakantieweek te 
worden. Vaders, moeders, opa’s en oma’s en 

alle andere mensen die de kindervakantie-
week een warm hart toedragen, kunnen een 
willekeurige bijdrage doen. Ook daarvoor 
kun je een mailtje sturen naar bovenstaand 
mailadres. En voor alle vrijwilligers: zet 20 
juni alvast in je agenda, dan staat de infor-
matieavond in ‘t BrandPunt gepland, waarbij 
de groepen bekend worden gemaakt en de 
boekjes worden uitgedeeld. We zijn nu ook 
te volgen op Facebook, gewoon onder de 
naam Kindervakantieweek Brandevoort. Via 
onze website, Twitter en Facebook kun je 
dus helemaal op de hoogte blijven.

Tot de volgende BC! •
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Feestje rond sportveld, 

komt u ook?

Het bestuur van de stichting Sporten en 
Bewegen in Brandevoort nodigt alle Bran-
devoorters uit om op zaterdag 14 april 
vanaf 13.00 uur aanwezig te zijn bij de 
feestelijke ingebruikname van het nieuwe 
kunstgrasveld. Tevens zal op die dag het 
startsein worden gegeven voor de bouw 
van het sporthuis. In de loop van het jaar 
zal worden begonnen met de uitwerking 
van het beweegpark waarvoor de sporten-
quête de input moet opleveren. Het sport-

park zal dan eind van dit jaar grotendeels 
gereed zijn. 

U kunt dan ook kennismaken met onze 
partners op sportgebied: SV Brandevoort, 
Kinderopvang Korein, Stuurgroep Jeugd, 
Lopersgroep Brandevoort, Studio-Toer-
malijn, Basketbalvereniging Blackshots, 
Stichting ’t BrandPunt en het Carolus Bor-
romeus College. Langs het loopcircuit wor-
den kramen opgesteld waar u informatie 

kunt krijgen over velerlei zaken die direct 
of indirect met sporten en bewegen ver-
band houden. 

Plaats/tijd: Sportpark Brandevoort van-
af 13.00 uur. Zie tevens onze website 
www.sport.brandevoort.org (doorklikken 
naar Sporten en Bewegen in Brandevoort). 

Bestuur Stichting Sporten en Bewegen in 
Brandevoort •
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De winnende foto Herfst van Willem van Hoofwww.brandevoortercourant .n l

56



nummer 3 •  maart  2012

57

De tentoonstelling werd door wethouder 
Van den Heuvel op vrijdagavond geopend. 
Dat was tevens een mooie gelegenheid om 
één van de oprichters van de vereniging te 
onderscheiden. Uit handen van de wethou-
der mocht Cor Vitalis een oorkonde ontvan-
gen waarmee hij werd benoemd tot erelid 
van de vereniging. De vereniging bestaat 
nu acht jaar en Cor Vitalis nam destijds het 
initiatief om de vereniging op te richten. Nu 
anderen de kar trekken, heeft het huidige 
bestuur voorgesteld om Cor te belonen 
voor zijn inzet en de loyaliteit die hij aan de 
vereniging heeft getoond. Alle leden waren 
het daarmee eens, en daardoor kreeg de 
opening van de tentoonstelling een extra 

feestelijk tintje. De fototentoonstelling werd 
dit jaar voor de zevende keer gehouden. 
Meer dan 600 bezoekers kwamen de ten-
toonstelling bezoeken. Er waren 150 foto’s 
opgehangen die door de bezoekers beoor-
deeld konden worden. Op het toneel had de 
werkgroep architectuur een aparte presen-
tatie gemaakt van de resultaten van hun be-
zoeken aan het Museum aan de Stroom en 
de haven in Antwerpen. In de vorm van col-
lages werd aan het publiek getoond wat de 
resultaten van deze bezoeken zijn en hoe 
gezellig de leden van deze werkgroep die 
bezoeken ondergaan.

De bezoekers vonden de gemiddelde kwa-

liteit van de foto’s dit jaar weer beter dan 
de voorgaande jaren. Dat bleek ook wel uit 
de stemming voor de beste foto. Heel veel 
foto’s werden genomineerd voor de beste 
foto. Uiteindelijk werd de opname met de 
titel Herfst van Willem van Hoof met vier-
entwintig stemmen tot de winnende foto 
gekozen. De tweede plaats met de titel Het 
Melkmeisje ging met twintig stemmen naar 
Heinz Trebuth. De gedeelde derde plaats 
met negentien stemmen was voor Astrid 
Winckens met haar bosopname Groen Ta-
pijt van de Stippelberg en voor Albert van 
de Meerakker met zijn foto Kenia. Maar die 
had daar een veel langere reis voor moeten 
maken. •

Fotoclub Brandevoort 
opvallend in beeld

Piet Reyneveld
foto: Erwin Peek, Willem van Hoof

In het weekeinde van 16,17 en 18 maart vond voor de leden van de 
Fotoclub Brandevoort de belangrijkste activiteit van het jaar plaats. In 
dat weekeinde werd namelijk de jaarlijkse fototentoonstelling gehouden 
in wijkcentrum ‘t BrandPunt. Een gepaste gelegenheid voor de leden 
om het resultaat van hun inspanningen van het voorgaande jaar te laten 
zien aan belangstellenden van buiten de vereniging.

Cor Vitalis ontvangt uit handen van wethouder Van den Heuvel de oorkonde. Bestuursleden Petrie Smulders en Henk Roosenboom flankeren het vrolijke tweetal
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Eerste hulp
Bij een verzwikking van de enkel is het be-
langrijk om zo snel mogelijk te handelen vol-
gens het ICE.-principe. ICE staat hier voor ijs 
(ofwel: koelen) en de individuele letters voor:
I = immobilisatie (stilleggen van de enkel)

C = compressie (aanleggen van een druk-
verband)
E = elevatie (hoogleggen van de enkel).

Bij een mild letsel waarbij het slachtoffer ge-
woon kan doorlopen en er slechts lichte pijn 
en zwelling bestaat, is het niet nodig direct 
medische hulp in te roepen. Bijkomend letsel 
zoals een enkelbreuk is niet waarschijnlijk. 
Behandeling zal meer gericht zijn op comfort 
en preventie van herhaalde letsels. Bij ern-
stigere letsels waarbij belasten van de enkel 
niet (goed) mogelijk is, zal een beoordeling 
van de enkel door de huisarts binnen enkele 
dagen wenselijk zijn. Hierbij wordt gekeken 
naar de ernst van het letsel en de mogelijk-
heid van een bijkomende enkelbreuk of de 
wenselijkheid van tijdelijk meer immobilisatie 
van de enkel met bijvoorbeeld een gipsspalk.
Bij ernstige letsels waarbij de stand van de 
enkel niet normaal is en belasting direct on 
mogelijk is, is een bezoek aan de spoedpost 
gewenst.

Behandeling
Nadat de zwelling wat is afgenomen 
(meestal drie tot zeven dagen na het ver-
zwikken), kan de behandeling worden ge-
start. Sinds circa twintig jaar bestaat de 
behandeling van enkelbandletsels uit het 
mobiliseren met behulp van een tapever-
bandondersteuning. De tape is bedoeld ter 
ondersteuning van de gescheurde banden 
en zal ook de pijn en instabiliteitsgevoelens 
doen afnemen. Met een tape is het nadruk-
kelijk de bedoeling om weer te gaan lopen. 
In het Gezondheidscentrum wordt deze 
tape door de assistentes aangelegd op ad-
vies van de huisarts. 
In overleg met de behandelaar kan in de loop - 

van de tijd ook de sportbeoefening weer 
gaan starten. De tapebehandeling duurt 
drie tot zeven weken. Na deze behande-
ling is de enkel zeker nog niet geheel her-
steld. Vijfenzeventig procent van de mensen 
heeft na drie maanden nog klachten van 
pijn, zwelling en/of instabiliteit, vijfenveertig 
procent na zes maanden en minder dan vijf 
procent na één jaar.

Problemen
De meest voorkomende problemen bij 
de behandeling van enkelbandletsels zijn 
peesirritaties en blijvende instabiliteit van 
de enkel. Bij het verscheuren van de en-
kelbanden verliest de enkel in ieder geval  
tijdelijk (maandenlang) een deel van zijn 
stabiliteit als gewricht. Dit verlies aan sta-
biliteit wordt wat verminderd door het ta-
pen, maar ook de eigen spierkracht vangt 
dit voor een deel op. Als deze spierkracht-
compensatie te veel wordt gebruikt, dan 
kan dit leiden tot een irritatie van de spier-
pezen rond de enkel, zowel aan de buiten-
zijde, de binnenzijde van de enkel als aan 
de achterzijde (achillespees). Vaak is dan 
fysiotherapie en/of langere ondersteuning 
met een brace nodig.
Soms herstellen de banden niet volledig en 
blijft de enkel instabiel. Zeker bij herhaalde 
verzwikkingen neemt de kans hierop toe. 
De enkel blijft dan zwak aanvoelen en men 
‘gaat er snel door’. In deze gevallen is ver-
sterking van de gewrichtszin nodig, het 
zenuwstelsel rond de enkel, dat signalen 
moet geven aan de spieren. Hiervoor wordt 
de fysiotherapeut ingeschakeld. In som-
mige gevallen is de enkel na herhaalde let-
sels zo instabiel dat een operatie nodig is. 
Gelukkig is dit nog zelden nodig. •

Enkelbandletsels

Jan Veldhuizen

Verzwikken van de enkel is een van de meest voorkomende letsels; in 
de meeste gevallen betreft het de buitenste enkelbanden. Deze banden 
zitten net onder de buitenste enkelknobbel en lopen van daaruit naar 
voren, onder en achteren. Als bij het verzwikken te veel rek op de en-
kelbanden wordt gezet, dan kunnen deze banden geheel of gedeeltelijk 
verscheuren. Hierbij treedt zwelling op, vaak een bloeduitstorting en het 
doet pijn waardoor lopen moeilijk of onmogelijk wordt.
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TV Carolus loopt warm in de 
winter!

We presenteren graag de kampioenen van de 
winterladder van TV Carolus:
Kampioen: Roger de Groot, poule B: Danique 
van Doeselaar, poule C: Bo van Gog, poule D: 
Noah Ceelen, poule E: Eva Meijer, poule F : 
Anne van der Horst, poule G: Luna Beijnsber-
ger, poule H: Fabian van Dalen, poule I: Jelle 
Jurrius, poule J: Sjors van Schaik, poule K: 

Moos Ceelen.

Winnaar van de hoogste poule A is met over-
macht Roger de Groot geworden, hij wist alle 
wedstrijden winnend af te sluiten.
De winterladder is een belangrijke interne 
competitie bij onze vereniging die ervoor zorgt 
dat onze jeugd het hele jaar door in het wed-

strijdritme blijft. Ook in de tweede helft van 
het jaar wordt er weer een laddercompetitie 
georganiseerd. 
De laddercompetitie werd traditiegetrouw af-
gesloten met de uitreiking van de bekers en 
een hapje en een drankje, daarnaast mochten 
alle deelnemers een keuze maken uit de rijk 
gevulde prijzentafel. •

In de winterperiode trainden de meest van onze jeugdleden weliswaar binnen, 
maar ook op de buitenbanen was er volop bedrijvigheid. Elke vrijdag werden, 
als het weer het toeliet, interne wedstrijdjes gespeeld tijdens de Winterladder. 
Een activiteit die al een aantal jaren in goede handen is bij Jackie Hoeks. 
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Even de wijk uit
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Galerie 23 De Kegelbaan Hel-
mond
Van tot en met 28 april presenteert Galerie 23 
De Kegelbaan werken van de Helmondse kun-
stenares Tineke de Nobel. Al meer dan twintig 
jaar schildert en tekent zij. Daarin beeldt ze de 
mens met al zijn gevoelens en verlangens uit, 
doorgaans gebruikmakend van veel kleur.
Af en toe ontstaat er een serie werken zonder 
mensen, maar met alledaagse dingen zoals 
een kast, een hek of de gordijnen en kussens. 
Het lijnenspel of de compositie van materialen 
wordt met duidelijk gebruik van verf en kwast 
laag over laag neer gezet met een meer pas-
teus resultaat dan we van haar gewend zijn.
 
Hockeyclub Mierlo in nieuwe 
shirts
Dat het bestuur van HC Mierlo en haar vrijwil-
ligers in de winterperiode niet stil hebben ge-
zeten, bleek afgelopen zaterdag op sportpark ’t 
Oudven. In het jubileumjaar van de hockeyclub 
kunnen alle teams fris aan de lentecompetitie 
beginnen. Alle teams zijn namelijk voorzien 
van nieuwe wedstrijdshirts. Het bestuur vindt 
het belangrijk dat alle teams van HC Mierlo in 
hetzelfde tenue spelen, want dit komt de uni-
formiteit, herkenbaarheid en uitstraling van de 
vereniging zeker ten goede. In het weekend 
werd ook de nieuwe bar en tapinstallatie in de 
hockeykantine in gebruik genomen. Later zal 
ook de kantine nog veranderen.

Derde hockeyveld noodzakelijk
Niet alleen organisatorisch gaat het goed 
met HC Mierlo, óók sportief gaat het uitste-
kend met de club. Zowel Heren 1 als Dames 
1 spelen in de derde klasse, maar ook zeker 
de jeugdafdeling draait goed. Bij HC Mierlo 
hebben zich de afgelopen jaren vele nieuwe 

(jeugd-) leden aangemeld. De club is in haar 
dertigste jaar in korte tijd van 350 leden ge-
groeid naar 600 leden. 
De aanvraag en aanleg van een derde kunst-
grasveld is dan ook zeker noodzakelijk, mede 
door de verwachting dat de club nog meer zal 
kunnen groeien door de op nabije afstand ge-
legen nieuwe wijk Luchen. De eerste positieve 
gesprekken over de uitbreidingsmogelijkhe-
den van het sportpark zijn met de gemeente 
Geldrop-Mierlo al gestart. Door de gunstige 
ligging van het sportpark zijn ook vele (nieuwe) 
jeugdleden uit Brandevoort lid van Hockeyclub 
Mierlo. Daarom vindt ook overleg met de ge-
meente Helmond plaats.

Tekort aan vrijwilligers
Ook bij HC Mierlo is het een probleem om 
deze teams allemaal onder goede trainers en 
begeleiders te laten trainen en spelen. Ook zijn 
er nog commissies onderbezet. Kortom, ook 
HC Mierlo heeft een tekort aan vrijwilligers die 
een jeugdteam willen trainen en/of begelei-
den. Steeds vaker moet een beroep gedaan 
worden op ouders. HC Mierlo doet daarom 
óók een dringend beroep aan de inwoners 
van Brandevoort om als vrijwilliger iets voor de 
club te betekenen. Met andere woorden: meld 
u aan als vrijwilliger en laat onze jeugd niet in 
de steek! 
Naast hockey staat ook gezelligheid bij Hoc-
keyclub Mierlo voorop. Elk jaar worden mede 
door de evenementencommissie een aantal 
activiteiten georganiseerd: clubdag, dartavond, 
casino en pokeravond en discofeest enzovoort. 
Kortom: Hockeyclub Mierlo is een sterk groei-
ende gezonde gezellige vereniging, die niet 
meer is weg te denken uit de Mierlose ge-
meenschap. De club viert dit voorjaar haar der-
tigjarig jubileum en het bestuur is op dit mo-

ment gestart met de voorbereidingen hiervan.
Heeft u of uw kind ook interesse om te gaan 
hockeyen of wilt u zich aanmelden als vrijwil-
liger neem dan contact op met: Bart van den 
Acker (06 413 103 95) of Henry van Wanrooij 
(66 17 46) of kijk op de site www.hcmierlo.nl.

Vrijwilligers gezocht 
Kinderboerderij en speeltuin De Veldhoeve is 
op zoek naar vrijwilligers om in teamverband 
samen een gezellige omgeving te organiseren 
voor het verblijf in de kinderboerderij en speel-
tuin.
De vrijwilliger(ster) die wij zoeken voor de 
werkgroep horeca en huishoudelijke werk-
zaamheden is naast de functie van gastvrouw 
of -heer, ook bereid de huishoudelijke taken 
voor zijn rekening te nemen.
De werkgroep klussen kan uitgebreid worden 
met een of twee vrijwilligers die zowel grote 
als kleine onderhoudswerkzaamheden kunnen 
verrichten, maar ook het tuin onderhoud voor 
hun rekening nemen.
Vrijwilligers dierverzorging: zij geven niet alleen 
de dieren te eten, maar zorgen ook voor het 
schoonhouden van hokken, stallen en weide. 
Bovendien hoort ook het borstelen en kam-
men van dieren tot de werkzaamheden.
Heb jij interesse om deel te nemen aan een 
van deze werkgroepen, kom dan eens kijken 
en praten, wel moet je er zelf van bewust zijn 
dat vrijwilligerswerk ook verplichtingen met 
zich meebrengt; de werkzaamheden moeten 
naar behoren en in goed overleg worden uit-
gevoerd. Onze vrijwilligers die dieren verzorgen, 
beginnen ´s morgens om 9.00 uur. De andere 
vrijwilligers die tot 12.30 aanwezig zijn, begin-
nen ook om 9.00 uur. De vrijwilligers die ́ s mid-
dags aanwezig zijn, beginnen om 11.45 uur. 
De Veldhoeve, Breitnerlaan 19, tel.: 53 93 09. •
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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.

Op woensdagmiddag 18 april wordt in Het Valkennest naast de Bethlehemkerk een themamid-
dag georganiseerd. Naast ontmoeting en gezelligheid met koffie en thee wordt het onderwerp ‘De 

hartslag van het leven’ behandeld. In een tijd waarin veel afgebroken wordt en stopt, is het goed om 
eens stil te staan bij wat er doorgaat en wat de motor is die ervoor zorgt dat er een toekomstper-

spectief blijft. Ds. C. Flier leidt het onderwerp in.

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

proGramma Goede Week en paSen 2012:
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna, Hornestraat 1:
Zaterdag 31 maart 17.00u Palmpaasviering
Goede Vrijdag 6 april 15.00u Kruisweg
Goede Vrijdag 6 april 19.00u Goede Vrijdagviering 
Paaszaterdag 7 april 17.00u Paaswake

St. Luciakerk, Hoofdstraat 159:*voor kinderen
Zaterdag 31 maart 19.00u Palmpaasviering
Zondag 1 april 10.15u Palmpaasviering* 
Witte Donderdag 5 april 19.00u Eucharistieviering*, 
aansluitend mogelijkheid voor stil gebed bij het H. Sacrament tot 20.30u.
Goede Vrijdag 6 april 15.00u Gezinsviering*
Paaszaterdag 7 april 19.00u Paaswake*
Paaszondag 8 april 10.15u Hoogmis van Pasen*
Paasmaandag 9 april 10.15u Hoogmis

Kinderprogramma Goede Week en Pasen 2012.
Doe je mee? Zondag 1 april. Met de palmpaasoptocht.
Zorg dat je uiterlijk om 10.00 uur ’s ochtends in de tuin van de pastorie bent!
Breng je palmpaasstok mee. Deze viering is voor alle communicanten! Doe 
je mee?
Witte donderdag 5 april. Om 19.00 uur is er dan een nieuwe vorm van vieren 
in de kinderkerk.
We doen net zoals Jezus op die avond! Kom je kijken? In de kerk!
Goede vrijdag 6 april. Om 15.00 uur spelen kinderen van de Odulfusschool 
de kruisweg van Jezus. Best spannend hoor! Je bent van harte welkom! 
Kom je kijken?
Paaszaterdag 7 april. De viering begint om 19.00 uur in de kerk.
Het is een wake met veel kaarsjes, ook voor jou! Ook is er een speciale kin-
derwoorddienst bij het paasvuur, verzorgd door scouting Mierlo-Hout, in de 
tuin. Kom kijken, doe mee! Samen maken we er een mooie goede week van.

Zalig Pasen!
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Deze maand hebben we een re-
cept van Mary-Ann Bosman. Zo-
als u elders in dit blad hebt kunnen 
lezen, zwaait zij de scepter over de 
keuken van ’t BrandPunt en kookt 
ze met haar brigade de sterren van 
de hemel voor de winnaars van de 
culinaire veiling.

GrIEkSE VIS OVEnSCHOtEl

INGREDIëNTEN (voor 6 personen):

• 1 kilo pangafilets
• 4 teentjes knoflook, uitgeperst
• een beetje citroentijm
• 500 gram tomaten in stukken gesneden
• een eetlepel lutenica (paprikamoes die ver- 
   krijgbaar is in de Turkse winkel)
• zout
• scheutje olijfolie
• fetakaas

BEREIDINGSWIJZE:

Snijd de pangafilets in grove stukken en doe er 
een beetje zout op. Leg ze in een ovenschaal 
doe er de tomaten, citroentijm, knoflook, olijf-
olie en de lutenica door en hutsel alles door 
elkaar. Verkruimel de fetakaas eroverheen en 
zet het in de oven; ongeveer 20 min op 180 
graden.

nummer 3 •  maart   2012
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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 6 april 2012. 

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

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

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

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

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

i . v.m.  met  de n ieuwe drukwerkspeci f icat ies  bereik  je  het 
beste  resul taat  a ls  je  de k leurplaat  kopieert  op normaal 

papier  of  download 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. Ra-Um van Zoggel 6 jaar 
2. Nika de Jong 9 jaar
3. Thijs Asselman 6 jaar

 
De prijzen worden naar jullie 

huisadres opgestuurd. 

tip voor het inkleuren: download 
de kleurplaat en print hem uit. Het 

papier is namelijk te glad om fijn te 
kunnen kleuren. Plak geen stic-

kers, glitters en ander leuks buiten 
de lijnen van de kleurplaat.

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
6 april

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  Adriaan van Veggel  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 
31 mrt SBIA Fanfare de Vooruitgang 20 – 22.00 uur ’t BrandPunt   432013 
31 mrt SBIA Kobradag  ’t BrandPunt   432013 
 
April  

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
01 april SBIA Kobradag: workshops 13.30 – 16.00 u ’t BrandPunt   432013 
04 april KBO Fietstocht  13.30 uur  J. vd Hurk   543579 
06 april Brand. Courant Sluiting inlevering nr 4 18.00 uur C. Brouwer   663650 
08 april SBIA Paaseieren zoeken 10.30 – 11.45 u ’t BrandPunt   432013 
14 april Sport e bewegen Opening kunstgrasveld 13.00 uur ’t BrandPunt   432013 
14 / 15 Zanggroep Pabo Gevarieerd programma Begin 19 en 14 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 
30 april SBIA Koninginnedag: Podium 10.00 uur ’t BrandPunt   432013 
 
Mei  

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
04 mei Brand. Courant Sluiting inlevering nr 5 18.00 uur C. Brouwer 
09 mei Rabobank Internetbankieren 19.30 – 22.00 u ’t BrandPunt   432013 
15 mei SBIA Lopersgroep oprichting 20 – 21.30 uur ’t BrandPunt   432013 
25 mei Brand Courant Distributie nr 5 18.00 uur P. Princen       665781 
 
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 : www.kalenderbrandevoort.nl. 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. 
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aLarmnummer 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71

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