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www.rabobank.nl/helmond

Rabobank. Een bank met ideeën.

Alles voor je eigen winkeltje op
Koninginnedag.

Gratis Koninginnedagpakket
voor jonge winkeliers.
De Rabobank gaat jou helpen om met Koninginnedag de beste winkelier van de straat te worden! Als je

nu naar je Rabobank gaat, krijg je gratis het Koninginnedagpakket. Daar zit alles in om je eigen winkeltje

te beginnen op de vrijmarkt. Ballonnen, stoepkrijt, prijsstickertjes, een petje en een boekje vol handige

tips. Zo kun je lekker veel geld verdienen voor in je spaarpot of om op je Rabo TopKidRekening te zetten.

Haal dus nu jouw Koninginnedagpakket op bij je Rabobank, maar wees er snel bij, want op = op!

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

Het winkelaanbod in Brandevoort breidt 
zich uit. Naast de Jumbo komt er bin-
nenkort een tweede damesmodezaak bij. 
Het wachten is nog op een ‘versstraat’ 
en meer eetgelegenheden. Zo wordt het 
centrum wat levendiger. Binnenkort kun-
nen we echt gaan shoppen.

De sportmogelijkeden in Brandevoort worden legio. Op 14 
april hebben de wethouders Stienen en Van den Heuvel het 
startsein gegeven voor een multifunctionele sportaccomoda-
tie aan de Kaldersedijk. Er is voor ieder wat wils.

In januari 2011 startte Annelies Hool-
mans haar eigen bedrijf Site Turn webde-
sign en onderhoud. Van secretaresse tot 
webdesigner. Verder in dit blad een ge-
sprek met haar.

U kent ze vast wel: de gevaarlijke ver-
keerssituaties in Brandevoort die u be-
hoorlijk schrik aanjagen, vaak ontstaan 
door gebrek aan regelkennis, maar zeker 
ook door (jeugdige) overmoed.

In Brandevoort zijn veel fotografen actief. 
De aansteker geeft ons deze maand een 
kijkje bij de oprichter van de Fotoclub. Zelf 
is hij inmiddels niet meer zo actief, maar 
het fotograferen blijft hem boeien. 
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Oranje boven
Koninginnedag is dit jaar nog grootser dan 
vorig jaar. Niet alleen met de fiets een rondje 
rijden en dan naar de stad om te kijken of het 
daar nog gezelliger kan zijn, nee: gewoon de 
hele dag in Brandevoort met de buren en be-
kenden op straat aan de oranjebitter… Het 
is voor Brandevoort nu een echt buurtfeest 
geworden.

Stadvisie 2030
De grote stad moet dienstbaar zijn aan de 
wijk en niet andersom. Als alle wijken en hun 
bewoners goed functioneren in een stad, 
wordt de stad vanzelf leefbaar en energiek; 
een geheel dat meer is dan een optelsom 
van een aantal wijken. Het zou daarom goed 
zijn als de stedelijke politiek gerichter en 
concreter aan Brandevoort II zou werken en 
onze wijk op korte termijn inricht als een wijk 
die af is. Op een aantal plekken zouden dan 
nog ontmoetingsplaatsen voor jong en oud 
moeten komen en door de wijk heen zouden 
nog meer dan nu ontmoetingsmomenten 
voor alle wijkbewoners moeten zijn in plaats 
van alleen maar speeltuintjes voor kinderen 
tot vier jaar. Een grote groep kinderen heeft 
bijna de tienerleeftijd bereikt. Brandevoort 
zou zich dan blijvend van andere vinex- 

locaties kunnen onderscheiden. Niet alleen 
door haar architectuur, maar ook door haar 
unieke sociale structuur. Zeker voor de jeugd 
is deze lijn van ontmoetingsplekken, die her-
kenbaar moeten zijn, van wezenlijk belang 
voor de leefbaarheid in onze wijk. Wellicht 
krijgt deze oproep voldoende weerklank bij 
de politici die de komende tijd voor ons allen 
de stadvisie 2030 gaan vaststellen!

Brandevoort in beweging
Sportief Brandevoort kan zijn gang gaan. 
Een officieel geopend kunstgrasveld met 
genoeg grasvelden eromheen is nu een 
feit. Verder is de stichting Sport en Bewe-
gen van Jan van Loon nog niet tevreden. 
Voor de zomervakantie begint de aanne-
mer al met het grootse sportcomplex tus-
sen de voetbalvelden. Een complex dat van 
veel meer markten thuis is. Niet alleen is de 
buitenkant een volwaardig tribune waardig, 
ook de binnenkant wordt iets om trots op 
te zijn. Dat de Kaldersedijk een centrum 
van ontmoeting en beweging zal zijn, blijkt 
volgend jaar helemaal als de omliggende 
voorzieningen worden opgeleverd. Een at-
letiekbaan rondom de sportvelden en een 
sportkooi, of iets waardiger gezegd, een 

multifunctionele sport-ruimte, zullen de 
jeugd uitdagen om flink te gaan bewegen. 
Dit complex kan een goede tegenhanger zijn 
van de anonieme ruimte die de wijk af en toe 
kan zijn als jong en of oud op school zit of 
gaat werken. En hierbij komt nog de ontwik-
keling van SV Brandevoort; het lijkt net of zij 
met verhoogde snelheid hoog op de score-
lijst komen te staan. Zelfs het ED is al lang 
overtuigd van een waardige plaats van hen 
op de uitslagenladder van de voetbalcom-
petitie. SV Brandevoort kan op korte termijn 
dus met trots de regio uitnodigen voor een 
stevige voetbalwedstrijd.

En dan is nu ook een extra toegang richting 
Brandevoort geopend. Althans een deel. 
Vanwege subsidie-eisen is de gemeente 
blijkbaar verplicht de weg naar niemandsland 
alvast open te stellen. We hebben deze weg 
natuurlijk ook even uitgeprobeerd, maar tot 
nu toe levert het geen tijdswinst op, wel een 
heerlijk geslinger op de b-weggetjes.
En, niet te vergeten, kreeg Jan Drouen uit 
handen van de burgemeester de Stadspen-
ning van Helmond vanwege onder andere 
zijn inzet in onze wijk. Een mooi compliment 
voor al het vrijwilligerswerk. •

Redactioneel 
april 2012

De redactie
foto: Marc Dekkers
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De commissie pr heeft eind maart afscheid 
moeten nemen van Maja Bunthof. Door om-
standigheden is zij gestopt met haar werk 
voor de commissie. Nogmaals dank voor al 
het werk dat ze verzet heeft. De commissie 
bestaat nu uit Suzan Beks, Annelies Hool-
mans en Ingrid Tielemans.
Één van de taken die Maja had, was het 
verzamelen van informatie voor de publici-
teitsborden aan de Brandevoortse Dreef. 
Zij maakte de tekst op en stuurde die naar 
Ad Communicatie, die ervoor zorgt dat de 
borden weer van verse informatie worden 
voorzien. Suzan Beks, de webmaster van de 
prachtige website www.brandpunt.info en 
lid van de pr-commissie, neemt deze taak 
van Maja over. Om uw activiteit correct op 
de borden te kunnen publiceren is er een 
aantal spelregels opgesteld.
U kunt deze spelregels ook lezen op 
de website van Brandevoort in Actie: 
www.brandevoortinactie.nl, onder het kopje 
informatie/publicatieborden. Wij doen ons 
uiterste best om er voor te zorgen dat acti-
viteiten tijdig geplaatst worden.
1. Aanbieden van teksten ten minste vier  
 weken voor de datum van de activiteit.  
 Eerder mag natuurlijk altijd.

2. Commerciële activiteiten worden niet  
 opgenomen. Helaas kunnen ook inza- 
 melingen en collectes niet worden op- 
 genomen.
3. Logo’s kunnen helaas niet worden ge- 
 plaatst.
4. De commissie pr zal trachten de ge- 
 wenste tekst te plaatsen, behoudt zich  
 echter het recht van aanpassing voor.
5. Alleen wijkgebonden activiteiten komen  
 voor plaatsing in aanmerking. Aankon- 
 digingen van stedelijke activiteiten wor- 
 den niet geplaatst.
6. De commissie pr selecteert uit het aan- 
 bod de activiteiten die worden ge- 
 plaatst. De indieners worden hierover  
 geïnformeerd.
7. Bij selectie geldt de volgorde: 1. Aan- 
 gesloten bij SBiA 2. Overige aanbieders  
 uit Brandevoort 3. Aanbieders buiten  
 Brandevoort.
8. Als in een periode veel activiteiten wor- 
 den georganiseerd, selecteert de com- 
 missie pr naar eer en geweten. Ingeval  
 van gelijkheid conform de volgorde bij  
 (7) zal in principe de tekst die als eerste  
 is aangeboden worden geplaatst.
9. Bezwaren, klachten enzovoort kun- 

 nen worden ingediend bij het bestuur  
 van de Stichting Brandevoort in Actie,  
 via het adres: secretaris@brandevoort 
 inactie.nl.
10. Ingeval van bezwaar casu quo klachten,  
 beslist het bestuur van SBiA. Dit besluit  
 is bindend.
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u zich 
tot pr@brandpunt.info wenden.

Koninginnedag
Koninginnedag wordt in Brandevoort ieder 
jaar uitbundiger gevierd. Dit jaar is het pro-
gramma uitgebreid met het open podium. 
In de afgelopen tijd heeft iedereen zich in 
kunnen schrijven voor het open podium. Er 
zijn al verschillende aanmeldingen binnen. 
De organisatie heeft besloten de inschrijf-
termijn te verlengen. U kunt zich tot 30 april 
10.00 uur aanmelden. Vanaf 26 april kan 
dat echter niet meer via de website. U kunt 
uw aanmelding dan doorgeven bij de bar in 
’t BrandPunt.
Het verdere programma start om 10.00 uur 
met de versierde-fietsenoptocht en een 
toost op de gezondheid van Hare Majesteit. 
De kindervrijmarkt is van 11.00 tot 14.00 
uur, tegelijk met het open podium. •

wijkhuis ‘t BrandPunt
nieuws

Ingrid Tielemans

Mei is een rustige maand in ’t BrandPunt. Natuurlijk is er volop activiteit 
vanuit de groeperingen die het hele jaar door in ’t BrandPunt aanwezig 
zijn en wordt er vergaderd, geknutseld, gedanst, gefotografeerd, gebiljart 
en nog veel meer. Wat ik bedoel met ‘het is een rustige maand’, is het 
feit dat er weinig extra activiteiten zijn zoals tentoonstellingen en voorstel-
lingen.
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Als een donderslag bij heldere hemel komt 
er plotseling een aan het winkelbestand 
in Brandevoort toe te voegen zaak uit de 
lucht vallen waar de vorige maand nog 
geen sprake van was, namelijk een dames-
modezaak. Deze damesmodezaak komt in 
Blok 6 waar supermarktketen Jumbo in 
mei een filiaal gaat openen en bijna te-
gelijkertijd dus nieuwe buren krijgt. In juni 
hoopt Fashion Dion, de naam waaronder 
de modezaak gaat opereren, zijn deuren 
te openen. Degene die deze zaak gaat 
exploiteren is mevrouw Van der Heijden, 
woonachtig aan de Statenlaan in Brande-
voort. Mevrouw Van der Heijden exploiteert 
momenteel een schoonheidssalon aan huis 
en heeft de schoonheidsbehandelingen 
gedurende vier jaar met plezier uitgevoerd, 
maar vond dat ze haar gezinsleden tekort 
deed omdat ze vaak ’s avonds bezig was. 
Nu gaat ze dus overdag werken. Ze heeft 
in Blok 6 een ruimte van 51 m2 gehuurd 
en gaat haar woonhuis als opslagplaats 
benutten. 51 m2 is de grootte van een 
flinke huiskamer, maar meer ruimte hu-
ren was vooralsnog voor haar geen optie 
vanwege de fikse huurprijs. De dameskle-
ding die ze gaat verkopen behelst het iets 
goedkopere segment en daarnaast biedt 
ze accessoires aan in de vorm van tassen, 
ceintuurs, shawls enzovoort. Als de dames 
bij haar komen winkelen, kunnen de heren 

ook meekomen want ze wil een zithoekje 
creëren waar koffie aangeboden wordt. 
De heer Voogt van makelaarskantoor 
VP&A is momenteel in onderhandeling met 
een delicatessenzaak en een groenteboer. 
Deze laatste schijnt zijn oog te hebben la-
ten vallen op het pand waar eerder woon-
accessoires werden verkocht, dus naast de 
bloemenzaak en tegenover het Einzelhaus 
waar Cafetaria Brandevoort is gevestigd. 
De pizzeria, die zal komen naast de laad- 
en losplaats van Albert Heijn, dus tegen-
over de parkeerplaats, gaat in mei open. Er 
moet nog iets aan de indeling van het pand 
veranderd worden.
De heer Voogt verwacht dat naarmate win-
kelcentrum De Veste meer en meer zijn 
voltooiing nadert, er ook meer en meer ge-
shopt gaat worden. Shoppen is iets anders 
dan alleen die producten halen die je nodig 
hebt. Shoppen is ook kijken wat er allemaal 
te koop is, dat eventueel ook aan anderen 
vertellen zodat die anderen, bijvoorbeeld 
ook van buiten Brandevoort afkomstig, dan 
ook in De Veste komen om te shoppen; 
een sneeuwbaleffect dus. 
Wat betreft de bouwsels voor de panden 
van Blok 6 en 7: dat worden bloembakken, 
wat groot uitgevallen weliswaar, maar ze 
zijn wel decoratief en er schijnen ook nog 
zitbankjes bij te komen. Ze doorbreken in 
ieder geval het nogal saaie en breed uitge-

vallen plaveisel ten westen van de gracht.
Er is nog steeds sprake van economische 
crisis, maar de stand van de AEX-index is 
aanzienlijk hoger dan een half jaar geleden, 
dus we gaan de goede kant op.
In het voormalige informatiecentrum, op 
de hoek van De Plaetse en de Herselse-
straat komt een tandarts, zo is ons ter ore 
gekomen. Een tandartsenpraktijk is nu niet 
direct aan te merken als een winkel, maar 
goed, je kunt er tenslotte tanden en kie-
zen, zij het valse uiteraard, en bruggen en 
kronen en dergelijke kopen, voor zover de 
ziektekostenverzekering en je financiële 
privé- situatie de aankoopkosten van een 
en ander (kunnen) dekken.
Regelmatig ligt er verpakkingsmateriaal, 
van ijsjes, snacks, frisdrank enzovoort in de 
gracht. Zo te zien betreft het verpakkings-
materiaal van producten die bij AH of Cafe-
taria Brandevoort zijn gekocht. Ondanks de 
aanwezigheid van vuilnisbakken in de ge-
daante van stalen korven, gooien kinderen, 
veronderstel ik maar even, lege doosjes, 
bekertjes, flesjes, blikjes en wat al niet in 
de gracht. Kunnen de winkels die bovenge-
noemde producten verkopen niet af en toe 
de gracht leegvissen en de verpakkingen 
alsnog in de vuilnisbakken gooien of is dit 
wellicht een mooie taak voor vrijwilligers? 
Bij voorbaat dank, ook namens vele andere 
Brandevoorters. •

Winkelkroniek Brandevoort
deel 14 

Wim Dobma
foto: Maarten van Schaik
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Verf betekent niet alleen kleur, verf betekent vooral ook 

bescherming. Bescherming van uw huis, uw meest kostbare 

bezit. De ene verf is de andere niet, er zit veel verschil in 

kwaliteit en daarmee in kleurechtheid, bescherming en 

duurzaamheid. Ja, professionele verf kost in aanschaf meer, 

maar als de betere bescherming en langere levensduur 

worden afgezet tegen de prijs blijkt professionele verf 

uiteindelijk goedkoper. Bovendien hoeft u minder vaak te 

(laten) schilderen en beperkt u de risico’s.

Wij leveren uitsluitend eerste klas verf tegen een prima prijs.  

“Slechte kwaliteit 
van verf ontdek je 

jammer genoeg 
meestal te laat...”

Lyd ia L ig th a r t
Ve r fa dviseu r  D ri e sse n Ve r f  H e l m o n d

Sigma Sikkens Wijzonol Farrow & Ball Brander Histor Flexa Flamant

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

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

Nieuws van de Wijkraad

Holke Flapper

Openbaar gedeelte vooraf-
gaande aan tweewekelijkse 
vergadering Wijkraad
Om de communicatie met de wijkbewoners 
en de snelheid in het behandelen van voor 
hen belangrijke zaken te bevorderen, heeft 
de Wijkraad het volgende besloten: het eer-
ste half uur van de vergadering van het dage-
lijks bestuur die iedere dinsdag om de twee 
weken plaatsvindt - dus van 19.30 tot 20.00 
uur - wordt aan belangstellenden gelegen-
heid geboden voor hen belangrijke kwesties 
aan het bestuur kenbaar te maken. Onder-
werpen die hiervoor in aanmerking komen 
zullen in de daarop aansluitende vergadering 
direct worden besproken. Voor zover moge-
lijk zullen besluiten direct aan betrokkenen 
worden medegedeeld. Wij vertrouwen erop 
dat hiermee de animo om zaken aan te dra-
gen zal toenemen en bureaucratische pro-
cedures zoveel mogelijk worden vermeden.

Openbare wijkavond in 
‘t BrandPunt
Op 15 mei zal om 20.00 uur in ‘t BrandPunt 
een openbare bijeenkomst voor de wijk wor-
den georganiseerd. De Wijkraad zal hierbij 
de aanwezigen informeren en met hen dis-
cussiëren over actuele thema’s die in onze 
wijk spelen.

Hierbij valt onder andere te denken aan:
- Voortgang bouw Brandevoort
- Problematiek rond bomen in het plan 
 Schutsboom
- Komst Carolus Borromeus College
- Jeugdzaken en sport, actuele ontwikkelin- 
 gen

- Werkbezoek college van B&W aan de wijk 
 op 23 juni
- Vooruitblikken op fierljeppen en onthulling 
 kunstwerk Carat
- Bezoek aan onze wijk van een delegatie 
 van de zusterstad Mechelen op 16 juni

Uiteraard staat het u vrij daarnaast voor u 
belangrijke zaken aan de orde te stellen. 
Graag tot ziens op 15 mei.

Bezoek burgemeester en wet-
houders aan Brandevoort
Het collega van B&W zal op zaterdag 23 juni 
een bezoek brengen aan onze wijk. Binnen 
de Wijkraad is hierover al uitvoerig gespro-
ken en is met de nodige voorbereidingen 
begonnen. Afgesproken is dat leden van de 
Wijkraad begeleiding van de bezoekers zul-
len verzorgen. Het lijkt ons echter ook zeer 
belangrijk dat u als bewoners van deze ge-
legenheid gebruikmaakt om ons belangrijke 
zaken te melden, die bij het bezoek aan de 
orde zouden kunnen komen. Ook zouden wij 
het op prijs stellen dat ook een aantal men-
sen zich meldt om samen met een lid van de 
Wijkraad de betreffende bezoeker te bege-
leiden.

De vastgestelde (voorlopige) thema’s zijn:
- Sportzaken, ontwikkeling sportpark, scou- 
 ting, fietscross terrein, evenemententerrein 
 aan de Kastmolen
- Economische zaken: winkelgebied, leven- 
 digheid, aankleding, bezettingsgraad
- Jeugd- en jongerenwerk: speelmogelijk- 
 heden voor de jeugd, komst Carolus  
 Borromeus College

- Vervoer en infrastructuur: openbaar vervoer 
 bus en trein, routes en bereikbaarheid
- Ontwikkeling en realisatie wijk: voortgang 
 bouwplannen Brandevoort, voorzieningen 
 in de wijk en aankleding
- Openbare orde en veiligheid: veiligheid in 
 en rondom station, buurtpreventie.

Zoals gezegd, mocht u belangrijke za-
ken missen dan graag opgave aan 
holkeflapper@gmail.com. Mogelijk vindt u de 
genoemde thema’s interessant en belangrijk 
en bent u bereid door eigen deelname het 
resultaat positief te beïnvloeden. We zullen 
dan in de Wijkraad het definitieve program-
ma en tevens de groep begeleiders of con-
tactpersonen vaststellen.

Bezoek delegatie stad Me-
chelen
Op 16 juni zal een groep van circa vijftig per-
sonen uit de zusterstad Mechelen een be-
zoek aan Helmond brengen. Dit als vervolg 
op een eerder bezoek van Helmonders aan 
deze stad. Vanuit Helmond zal uit de diverse 
wijken de groep met een zelfde aantal per-
sonen worden aangevuld. De groep zal ver-
volgens in tweeën worden gesplitst waarbij 
groep 1 de wijken Helmond-West en Bran-
devoort zal bezoeken. Groep 2 zal de wijken 
Dierdonk en Binnenstad bezoeken. Het be-
zoek aan Brandevoort zal plaatsvinden van 
12.00 tot 13.00 uur. Mocht u suggesties 
hebben voor deze korte bezichtiging dan 
houden we ons aanbevolen. Meer zal wor-
den bericht op de website van de Wijkraad 
onder het hoofd evenementen. Hier kunt u 
het verdere verloop volgen. •
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Jan Drouen, geboren te Helmond, is sinds 
1972 werkzaam op de St. Odulfusschool in 
Mierlo-Hout. In die tijd hield dat in, dat men 
zich dan ook inzette voor de wijk. Jan is 
eind jaren zestig in Mierlo-Hout begonnen 
als coach van een volleybalteam. Samen 
met zijn vrouw woonde hij er vanaf 1973 
en nam steeds meer wijktaken op zich. Hij 
was o.a. betrokken bij de Kindervakantie-
week, bij de parochie en bij het opstarten 
van de wijkraad. De wijkraad heeft als 
functie om in overleg met de gemeente de 
wijk sterker te maken en de betrokkenheid 
van de bewoners te stimuleren.
Op een beurs kwamen Jan en zijn vrouw 
toevallig in aanraking met Brandevoort. 
Zij wilden wel wat meer leefruimte en ze 
besloten te gaan verhuizen. Omdat er wat 
onvrede was over de bouw van het project, 

werd er een bijeenkomst georganiseerd. 
De zaal zat vol en zo bleek dat er behoefte 
en interesse was om gezamenlijk zaken 
aan te pakken. Op 5 december 1999 werd 
de bewonersvereniging opgericht. In deze 
periode ontstond o.a. de Courant. 
Vanuit de vereniging startte de wijkraad 
met een toenemend aantal werkgroepen.
De grootste uitdaging was waarschijnlijk 
om wijkhuis ’t BrandPunt goed op te zet-
ten. In eerste instantie zou de ontmoe-
tingsruimte de uitstraling krijgen van een 
kantine, maar na heel wat tijd en werk is 
het uiteindelijk de gezellige huiskamer 
van Brandevoort geworden, waar diverse 
verenigingen thuis zijn en vele bewoners 
zich thuis voelen. Een wijkhuis met een 
bezettingsgraad, waar je trots op mag zijn 
en een voorbeeld voor andere wijkhuizen 

in Helmond en zelfs in de verre omgeving.
De Stichting Brandevoort in Actie is ont-
staan om de verenigingen en werkgroepen 
in de wijk samen te brengen en te onder-
steunen. Daarnaast om activiteiten in en 
rondom het wijkhuis te organiseren en de 
wijk bruisend te houden. 
Door de jaren heen heeft Jan Drouen veel 
ontwikkeld in de wijk. Hij is initiatiefnemer 
van vele werkgroepen en heeft samen met 
andere Brandevoorters veel tot stand ge-
bracht. Brandevoort is hierin uniek. Er ko-
men steeds nieuwe zaken op zijn pad en hij 
blijft het een uitdaging vinden om samen 
met andere bewoners de wijk verder op te 
bouwen. 
Wij danken Jan Drouen voor het interview 
en wensen hem veel succes met zijn ver-
dere activiteiten in de wijk. •

Stadspenning voor 
wijkgenoot

Ilse Hommering
foto: Ingrid Thoonen

Vorige maand heeft Jan Drouen de stadspenning van Helmond gekre-
gen. Een hele eer, want door de jaren heen zijn er nog maar een paar 
uitgereikt. Jan Drouen zet zich al jaren in voor de belangen van de wij-
ken Brandevoort en Mierlo-Hout.
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Het paviljoen, sporthuis genoemd, wordt in 
Engelse voetbalstijl gebouwd en volgens 
planning aan het eind van dit jaar opgeleverd. 
In het souterrain (half verzonken in de grond) 
komen de kleedruimten. De begane grond 
biedt plek aan de kantine en andere ruimtes 
voor binnenbewegen (dansen en yoga). Op 
de bovenste verdieping krijgt de naschoolse 
opvang van Korein een plaats. Tegen het pa-
viljoen wordt een tribune gebouwd voor het 
hoofdveld van SV Brandevoort.
Voor de bouw van het sporthuis zijn ver-
antwoordelijk: Architectenbureau Vis-
ser en Bouwman uit Den Bosch, Bouw-
technisch Adviesburo Ad Wouters B.V. uit 
Mierlo, Bouwbedrijf Van de Heuvel B.V. uit 
Helmond (hoofdaannemer), Elektrotech-
nisch Bureau Van Keulen uit Nuenen en  

Sankomij Installatietechniek B.V. uit Veldhoven.

Partners
Naast SV Brandevoort, de Lopersgroep 
Brandevoort en Korein Kinderopvang heb-
ben zich nog meer organisaties aangemeld 
die graag gebruik willen maken van het 
sportpark, beweegpark of binnenfaciliteiten, 
te weten: Studio Toermalijn (yoga), wijkhuis 
’t BrandPunt, MIDAKO (korfbal), de Black 
Shots (basketbal), het Carolus Borromeus 
College, de Stichting Jeugd In Beweging 
Brandevoort (JIBB) en de Stichting Brande-
voort In Actie.
Het sportpark biedt straks voor nog meer 
sporten uitstekende faciliteiten, zoals dan-
sen, fietscrossen, skaten, soosactiviteiten, 
nordic walking, jeu de boules, handbal et 

cetera. Andere verenigingen en organisaties 
kunnen zich nog aanmelden bij het stich-
tingsbestuur. Het bestuur streeft naar een 
zo hoog mogelijke bezettingsgraad van het 
sportpark en het sporthuis.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Sporten en 
Bewegen Brandevoort bestaat uit de vol-
gende personen: Jan van Loon (voorzitter), 
Roy Boermeester (secretaris), Louis Vrolings 
(penningmeester), Fons Bosman (beheer en 
exploitatie), Henk Noort (projectleider Bouw) 
en René van den Berg (communicatie en pu-
blic relations).

Volg de ontwikkelingen op de website van de 
stichting www.sport.brandevoort.org. •

Brandevoort krijgt een uniek 
sportpark

René van den Berg
foto: Rianne van Lierop

Eind van dit jaar verrijst nabij de Kaldersedijk een multifunctioneel sport- 
en beweegpark dat zijn weerga niet kent. Uniek voor Helmond, maar in 
het bijzonder voor onze wijk. Op zaterdag 14 april hebben de wethou-
ders Van den Heuvel en Stienen officieel het startsein gegeven voor de 
aanleg van de bouw van het sporthuis. Tevens zijn het kunstgrasveld 
en het loopcircuit formeel in gebruik genomen. Er wordt al druk op ge-
voetbald door SV Brandevoort en hardgelopen door de Lopersgroep 
Brandevoort.
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Sportpark Brandevoort:   totaal concept 
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Een plattegrond van het gehele sportpark zoals dat er straks uit zal gaan zien.
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Nostalgische kermis
Oude Ambachten

Jeugdhoek

Scouting Ponyrijden

WesternshowRoofvogels

24 juni 2012

www.brandevoorterdag.nl

24 juni is het weer Brandevoorterdag. Koop je helikoptervlucht kaarten NU in wijkhuis ‘t Brandpunt.
We zoeken nog deelnemers voor onze BraNderie en voor de kunsthoek. Ook vrijwilligers zijn erg welkom. 
Kijk op www.brandevoorterdag.nl. 
Of neem contact op via branderie@brandevoorterdag.nl en info@brandevoorterdag.nl

Seniorenconvent

In de afgelopen uitgave van de BC heb ik 
een oproep gedaan aan de senioren in 
Brandevoort om zich aan te melden voor het 
opzetten van een Seniorenconvent. Voor de 
aard en inhoud verwijs ik naar het desbetref-
fende artikel.

Er heeft zich inmiddels een aantal perso-
nen gemeld met duidelijke belangstelling, 
maar dit aantal is nog te klein om een ver-
antwoorde opzet te maken. Vandaar dat ik 
nogmaals een beroep op u doe om u aan te 
melden, zodat we op korte termijn een eerste 

oriënterend gesprek kunnen organiseren. 
Daar kan dan worden vastgesteld of 
het voorgestelde voldoet aan de wen-
sen en ideeën van de potentiële deel-
nemers. Dus graag uw reactie naar: 
holkeflapper@gmail.com •

Holke Flapper

Kom naar het lustrumconcert 
van KoBra op 10 juni!

KoBra is al vijf jaar het gezelligste pop-
koor van Brandevoort en viert dat op 10 
juni met een spetterend lustrumconcert. 
Om 14.30 uur begint in de grote zaal van ‘t 
BrandPunt een grote muzikale happening. 
Natuurlijk zingt KoBra een groot aantal 
meerstemmige popnummers uit het eigen 

repertoire. Sambaband De Brandeleros 
is uitgenodigd om enkele percussienum-
mers te laten horen en samen met KoBra 
op te treden. Speciale gast op deze mid-
dag is Timo Weijers (15) uit Mierlo, die 
tweede werd bij The Voice of Laarbeek. De 
muzikale leiding is in handen van KoBra-

dirigent Wim Reijnders. Remko Boesveld 
zorgt voor begeleiding op het keyboard en 
Merel de Wit speelt cello.

Entreekaartjes (e5,-) zijn verkrijgbaar in 
‘t BrandPunt bij een van de koorleden. 
Graag tot ziens op 10 juni! •
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De paashaas was er weer

Zoals elk jaar wordt er ook een gouden ei 
en vijf zilveren eieren verstopt. Dat is extra 
spannend, want als je één van deze eie-
ren vindt dan krijg je een mooi cadeau. De 
paashaas had ze dit jaar heel goed verstopt. 
Iemand dacht zelfs dat de paashaas er bo-
venop zat, maar niets was minder waar. Het 
gouden ei lag onder een paar blaadjes in 
een holle boomstam en werd gevonden 
door Jurre Mol. Stralend van top tot teen 
kwam hij het gouden ei bij de paashaas 
brengen. Twee zilveren eieren waren al snel 
gevonden door Sven Hesen en Tobias van 
der Linden, maar de andere drie waren las-
tiger te vinden. Toch vond Sanne Laurensen 
en Lara Elvrink het derde respectievelijk het 
vierde zilveren ei. Het laatste zilveren ei was 
zo goed verstopt dat niemand het kon vin-

den… de paashaas moest even nadenken. 
Hij vond dat degene die de mooiste teke-
ning aan hem had gegeven de prijs zou krij-
gen. Het was heel moeilijk, want er waren 
veel mooie kleurplaten en tekeningen in-
geleverd. Toen hij de kleurplaat van Frouke 
van der Stelt zag, wist hij het zeker: zij had 
ook een prijs gewonnen. 

De paashaas had aan iedereen gedacht, 
want voor alle kinderen was er een snoep-
zak met paaslekkers en een paasmemo-
ryspel. 
De paashaas bedankt alle vrijwilligers die 
hem een handje hebben geholpen en de 
sponsors Albert Heijn, Threvon en Start-
pagina Brandevoort. Hij hoopt volgend jaar 
weer heel veel kinderen te zien. De foto’s 

vind je in het fotoalbum 2012 op de pagina 
www.pasen.brandevoort.org. 

De prijswinnaars op een rijtje:
Gouden ei: Jurre Mol, 5 jaar
Zilveren ei 1: Sven Hesen, 5 jaar
Zilveren ei 2: Tobias van der Linden, 5 jaar
Zilveren ei 3: Sanne Laurensen, 4 jaar
Zilveren ei 4: Lara Elvrink, 4 jaar
Zilveren ei 5/mooiste tekening: Frouke van 
der Stelt, 6 jaar

Verder we zijn dringend op zoek naar 
vrijwilligers voor de paascommissie 
(pasen@brandevoort.org). En er is nog 
een geel tasje met roze vogeltje gevon-
den, dit kan worden afgehaald op We-
delsvoort 6. •

Op zondag 8 april waren de paashaas en zijn helpers vroeg wakker. Ze 
moesten op tijd alle paaseitjes verstoppen in het Anthoniusbosje. Het 
bos werd versierd en al het lekkers stond te wachten op kindjes. 130 
Kinderen stonden om half 11 al klaar met mandjes en tasjes om de 
paaseieren te gaan zoeken. Het voorjaarszonnetje scheen vrolijk en het 
was erg gezellig. Kinderen waren druk met het inleveren van paaseitjes, 
gingen op de foto met de paashaas, lieten zich schminken of kregen 
een leuke ballon van de ballonnenclown. Voor iedereen was er iets te 
drinken en lekkers.

De paascommissie
foto: Nicole Loeve
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column

Hoera! De nieuwe weg is open! Feestelijk 
ingeluid door maandenlang zonder enige 
reden oranje knipperende stoplichten, die 
de argeloze weggebruiker erop attendeer-
den dat er iets belangrijks te gebeuren 
stond. De ingebruikname van een zinloos 
stuk asfalt. Maar ja, om de een of andere 
onbegrijpelijke bureaucratische regel liep 
de gemeente anders een zak subsidiegeld 
mis, en dus werden er linten doorgeknipt.

Nu hebben we in Brandevoort dus onze 
eigen road to nowhere. In deze tijden van 
crisis een wat wrange aanwinst. Behalve 
dan voor de plaatselijke sleepauto-uit-
baters en garagebedrijven, want die zou-
den er nog wel eens heel blij van kunnen 
worden. Mocht iemand de euvele moed 
hebben vanaf Helmond deze - het moet 
gezegd -prachtweg in te slaan, dan moet 
die rekening houden met de gerede kans 
dat er achteropkomend verkeer tegen hem 
opbotst. Immers, iedereen geeft ter hoogte 
van UPC flink gas, en als dan ook nog de 
stoplichten bij de afslag op groen staan, 
wordt er nog een tandje bij geschakeld. 
Zie dan maar eens zonder blikschade op 
die vrij korte uitrit te komen.

Maar goed, als de weg eenmaal bereikt 
is, kunnen we genieten van een puik 
stukje asfalt. Overal zijn prachtige roton-
des aangelegd, met afslagen die na een 
paar meter eindigen in het weiland. Verder 
rest niets dan leegte. Dus als de afdeling 
beeldkwaliteit eens even niets te doen 
heeft, kunnen er dan misschien een paar 
potemkindorpen worden aangelegd? Dan 
ziet het er straks allemaal pico bello uit.
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Vrijheid in herdenken

Op 4 mei, om 20.00 uur, vindt de Nationale 
Herdenking plaats. Dan worden twee minu-
ten stilte in acht genomen om de Nederland-
se oorlogsslachtoffers te herdenken.

Elk jaar zijn ongeveer zestig scouts van der-
tien tot achttien jaar betrokken bij de herden-
king op de Dam. Omdat het Nationaal Comi-
té 4 en 5 mei graag jongeren wil betrekken 
bij de Nationale Herdenking, onderhoudt het 
al vele jaren een intensieve samenwerking 
met Scouting Nederland. De scouts helpen 
tijdens de Nationale Herdenking op allerlei 
manieren. Ze helpen bij de voorbereiding van 
de herdenking, ze assisteren genodigden 
in een rolstoel in de Nieuwe Kerk en op de 
Dam, tijdens de officiële kranslegging reiken 
zij de kransen aan aan H.M. de Koningin en 
aan de vertegenwoordigers van organisaties 
van oorlogsbetrokken en autoriteiten en ze 
reiken tijdens het defilé aan alle aanwezigen 
bloemen uit.

Scouting Brandevoort 4 mei op 
de Dam in Amsterdam
Ieder jaar komen deze scouts uit de provin-
cie waar op 5 mei de start plaatsvindt van 
de Nationale Viering van de Bevrijding. En 
dit jaar is dat Noord-Brabant. Door het team 
4 en 5 mei-viering van Scouting Nederland 
worden er dan scouts in de leeftijdsgroep 
van dertien tot achttien jaar uitgenodigd. Ook 
twee scouts en twee explorers van Scouting 
Brandevoort zijn daarvoor uitgenodigd!

Borg Muller, Diede Kivits, Eylard Drouen en 
Matthijs Hölscher zullen 4 mei aanwezig zijn 
bij de herdenking op de Dam in Amsterdam. 
Een unieke ervaring!
Van 30 maart tot en met 1 april hebben ze 
al een voorbereidingsweekend gehad op 
de kazerne in Vught waar ze het hebben 
gehad over vrijheid, gesproken hebben met 
veteranen, kamp Vught hebben bezocht en 
de voorstelling Nadien; een voorstelling van 

nu, over toen, voor straks hebben gezien. Op 
zaterdag 14 april hebben ze samen met hun 
ouders geoefend voor de ceremonie omdat 
die natuurlijk in één keer goed moet gaan 
op 4 mei.

Scouting Brandevoort vind het ook heel be-
langrijk om hieraan mee te werken. Het past 
immers bij de waarden en normen die wij 
belangrijk vinden. En ook het vervullen van 
een maatschappelijke rol is iets dat wij onze 
jongeren graag willen meegeven.

4 mei vrijheid in herdenken:
“Want vrijheid is kostbaar, kwetsbaar en niet 
vanzelfsprekend. Vrijheid moet je koesteren. 
Dat besef je pas goed wanneer de vrijheid 
er niet meer is, zoals tijdens de Tweede We-
reldoorlog.”
“4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers, 
5 mei vieren we de vrijheid. Iedereen, ieder 
jaar opnieuw.” •

“Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen - bur-
gers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook 
ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”
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Op zaterdag 18 augustus is het zover: 
dan presenteert het Zonnebrandfesti-
val weer het jaarlijkse feest der feesten. 
Het thema voor deze editie is Het foute 
feest/dance classics. Dit betekent dat 

we er een extra schepje bovenop doen 
om de feestvreugde verder te verhogen. 
Reserveer deze datum nu alvast in uw 
agenda,  zodat wij met z’n allen na de zo-
mervakantie ouderwets gezellig kunnen 

gaan feesten. Houd onze nieuwe website 
(www.zonnebrandfestival.com) goed in de 
gaten, zodat u kunt volgen wat er allemaal 
gaat gebeuren. •

Kom ook naar het foute feest 
van 2012

Silvio van de Ven

Vorig jaar werd in Brandevoort op 28 augustus een groots Back to the 
80’s Party georganiseerd dat zijn weerga niet kende. Alle bezoekers 
gingen van ‘s avonds 20.00 uur tot ‘s nachts 1.00 uur uit hun dak in 
de overdekte Markthal die voor de gelegenheid was omgebouwd tot 
een discotheek uit de jaren ‘80. Compleet met verlichte dansvloer en 
natuurlijk de discobal.

nieuws van de reporters van De Vendelier

Groep 8B doet verslag

Groep 8B van De Vendelier heeft deze keer 
weer de beurt om een stukje te maken.
Wij zijn in onze groep druk bezig met de 
voorbereidingen voor de musical aan het 
eind van het schooljaar. We hebben bij ons 
op school gekozen voor de musical Start! en 

dat is heel leuk. De rollen zijn verdeeld en 
iedereen heeft een rol in het verhaal. Hier 
en daar breiden we de rollen nog wat uit. De 
liedjes zijn heel leuk en ook daar zijn we druk 
mee bezig. We kennen er al een aantal uit 
ons hoofd! Nu zijn we in groepjes dansjes 

aan het bedenken bij elk liedje. Tijdens het 
laatste Open Podium hebben we het ope-
ningslied aan het publiek laten horen en dat 
klonk al best goed!

Met Pasen hebben we in alle groepen een 
Goede Daad verricht. Wij zijn met onze groep 
naar SV Brandevoort gefietst. Emmers, 
handvegers en bezems mee! We gingen met 
een groep 5 aan de slag om alles mooi te 
laten glimmen: reclameborden poetsen, de 
dug-out poetsen, afval rapen rondom het ter-
rein en op het terrein, stoepen vegen. Klus-
jes genoeg!
Iedereen ging fanatiek aan de slag en al snel 
blonk alles in het zonnetje!
Er was voor iedereen een lekker appeltje na 
deze klus. En toen de mannen van de voet-
balvereniging voorstelden om nog even een 
balletje te trappen, was iedereen daar wel 
voor te vinden! Altijd leuk om lekker te voet-
ballen op een echt voetbalveld!
Kortom, een geslaagde actie! •

Teken- en schilderclub 
Brandevoort
Cursisten van de schilderclub BrandPunt 
exposeren hun werk in ‘t BrandPunt van 12 
mei tot en met 14 juni.
Ruim twee jaar zijn de leden op dinsdag-
avond aan het tekenen of schilderen en zij 

tonen u graag hun werk van de afgelopen 
jaren. De werken zijn zeer verschillend van 
stijl. Van half abstract tot zeer realistisch. 
Geniet ervan en laat u verassen.
Margreet Koelen, docente, en de cursisten: 

Lia Repko, Joop Repko, Wieneke Jager, 
Mieke Coppelmans, Sandy van Nistelrooy, 
Xaviera Reynhout, Elvira Koop, Dominique 
van der Horst en Gaella van Houten. •

Louis Vrolings
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nieuws van het

Carolus Borromeus College

Het Carolus
komt naar Brandevoort

Mavo-plus in Brandevoort met 
drie brugklassen
Half maart is altijd een spannende periode 
voor de scholen in het voortgezet onderwijs. 
Dan vinden namelijk de aanmeldingen plaats. 
Voor het Carolus Borromeus College en de 
ivo-mavo was het extra spannend omdat be-
sloten was om al met ingang van 1 augustus 
2012 te starten met de mavo-plus brugklas-
sen op Brandevoort. Bij de vormgeving van 
de mavo-plus is uitgegaan van de sterke 
punten van de ivo-mavo en het Carolus Bor-
romeus College. Zo wordt ingezet op extra 
begeleiding en herkansingsmogelijkheden, 
maar ook op speciale doorstroomgroepen 
naar het havo vanaf leerjaar 3.
Het aantal aanmeldingen voor het Carolus 
en de ivo-mavo lag beduidend hoger dan vo-
rig schooljaar. Daar zijn we erg tevreden over. 
We gaan het komend schooljaar dan ook 
starten met drie brugklassen in Brandevoort. 
De vergunning voor de tijdelijke huisvesting 
is verleend. Eind mei/begin juni worden de 
lokalen geplaatst aan de Lauwerstraat.

Politiek talent ontwikkelt zich!
Voor de zesde keer heeft het Carolus Bor-
romeus College het project ‘Carolus gaat in 
de politiek’ afgesloten met een slotdebat in 
de raadzaal van de gemeente. Leerlingen 
van 3 atheneum en gymnasium krijgen door 
het project het kunstje van debatteren onder 
de knie.
Tijdens dit slotdebat moesten de leerlingen 
met elkaar debatteren over de zelf opge-
stelde voorstellen en partijprogramma’s. Dat 
partijprogramma bestond uit een partijvisie, 
een onderzoeksgedeelte, de te bereiken 
doelen en natuurlijk een verkiezingsaffiche. 
Ook kregen leerlingen een debatcursus van 
trainers van het Nederlands Debat Instituut 
uit Hilversum.
Voorzitter van het slotdebat was burgemees-
ter Jacobs. Hij kon merken dat er sprake 
was van partijdiscipline. Een duidelijke taak-
verdeling met specialisten binnen een fractie 
is belangrijk wanneer een partij een stevig 
blok wil vormen en anderen wil overtuigen. 
Het gaat bij politiek immers om overtuigings- 

kracht. Uiteindelijk werd gestemd door 
alle leden van de fracties.
Doel van het project was leerlingen meer 
inzicht te geven in het proces van lokale 
politieke besluitvorming. Leerlingen krij-
gen hierdoor een kijkje in de keuken van 
de politieke besluitvorming in Helmond. 
De afdeling raadsgriffie van de gemeente 
bewaakt de politieke huisstijl door een 
agenda, raadsvoorstel en raadsbesluit 
op te stellen voorafgaand aan het debat. 
Bovendien sluit het project goed aan bij 
andere projecten waar de aan deelneemt, 
zoals de Modern United Nations die 
plaatsvonden in Sindelfingen en Boeka-
rest.
Belangrijk was ook het politiek bewust-
zijn bij leerlingen te ontwikkelen. Dat is bij 
een groot aantal leerlingen zeker gelukt, 
met wellicht politiek talent dat we in de 
toekomst tegen zullen komen in dezelfde 
raadzaal als waar het slotdebat is gehou-
den. •

Dicht bij het station wordt het nieuwe school-
gebouw van het Carolus Borromeus College 
gebouwd. Daar moest een keerwand worden 
geplaatst, omdat er een flink hoogteverschil 
zit tussen de plek waar de school gebouwd 
wordt en het terrein ernaast. De wand wordt 
gemaakt van beton en vervolgens wordt daar 
een stenen muur tegenaan gemetseld.

Wethouder Jan van den Heuvel (beroeps-
onderwijs) gaf op 19 april het startsein voor 
een leerlingbouwplaats. Scholieren van de 
Stichting Bouwopleidingen Regio Helmond 
uit Mierlo gaan hier aan de slag met de aan-
leg van de wand. Dit is een bouwproject dat 
door leerlingen onder leiding van vakbekwa-
me leermeesters wordt gebouwd. Dankzij de 
leerlingbouwplaats kunnen jongeren voorbe-
reid worden op een baan in de bouw, want ze 
doen in korte tijd veel en gevarieerde prak-
tijkervaring op. •
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Wat is nu fierljeppen? Het is vanuit Fries-
land overgewaaid naar Brabant. Fierljeppen 
is met behulp van een stok over de sloot 
springen en zorgen dat je droog blijft. Doel-
stelling van dit jaar is om zo veilig mogelijk 
aan de overkant te komen. Daarom heb-
ben we dit jaar weer een landingskussen in 
het water liggen van 5,5 bij 5,5 meter. We 
denken nu dat iedereen die springt ook de 
overkant durft te halen. Het springen begint 
1 juli om 13.00 uur en duurt tot ongeveer 
17.30 uur. Locatie is het bruggetje bij Ste-

pekolk bij de noodlocatie van De Vendelier. 
Dus schrijf deze datum alvast in je agenda 
en dan zien we jullie graag op deze gewel-
dige dag.

Wat is er nog meer te doen:
Om 12.00 uur wordt het monument van Ca-
rat onthuld. Verdere details volgen nog.

• Uiteraard het fierljepkampioenschap met 
een touwtrekwedstrijd als warming up
• Springkussen en diverse andere attracties

• Een natje en een droogje
• En daarnaast gezellige muzikale omlijsting 
van Coest en DJ Wilco

We zijn op zoek naar teams: minimaal vier 
en maximaal zes personen. We verwelko-
men jullie graag in onze wijk en hopen dat 
jullie de sprong durven te wagen! Aanmel-
den via fierljeppen@brandevoort.org. Voor 
meer informatie zie: www.fierljeppen.bran-
devoort.org. •

De achtste fierljepkampioen-
schappen

Henny Martens

foto: Rianne van Lierop

Uw mening telt

De Cliëntenraad van Stichting Gezond-
heidsCentrum Brandevoort (SGCB) organi-
seert op woensdag 16 mei haar jaarlijkse 
openbare vergadering. De Cliëntenraad is 
een medezeggenschapsorgaan, zij wordt 
geacht de belangen te behartigen van alle 
cliënten en kan gevraagd en ongevraagd 
advies geven aan het Gezondheidscentrum. 
De Cliëntenraad nodigt u graag uit om mee 

te praten over de zorg- en dienstverlening 
van het gezondheidscentrum.
In deze vergadering leggen wij u uit waar 
wij voor staan, wat we het afgelopen jaar 
hebben gedaan en wat we komend jaar wil-
len doen. De vergadering heeft een inter-
actief karakter. De Cliëntenraad is immers 
afhankelijk van meningen en ervaringen van 
cliënten voor het kunnen uitbrengen van 

adviezen. Bovendien willen wij graag weten 
wat u van ons wenst en verwacht. U bent 
dus van harte uitgenodigd op woensdag 16 
mei in ‘t BrandPunt. Aanvangstijd is 19.30 
uur en we sluiten om 20.30 uur af met een 
drankje. Indien u niet aanwezig kunt zijn, 
maar wel op de hoogte gehouden wilt wor-
den of uw mening wilt delen, kunt u mailen 
naar clientenraad@sgcb.nl. •

Zoals u in het maartnummer van de BC heeft 
kunnen lezen is de redactie een tijdje gele-
den uitgebreid gefêteerd in ’t BrandPunt. 
Mary-Ann Bosman en haar team kookten 
de sterren van de hemel en dat allemaal om 
geld op te halen voor het goede doel. Dit keer 
ging de opbrengst naar Toon Meulendijk, die 
meedoet aan de Alpe d’Huzes, een actie om 
zoveel mogelijk geld op te halen voor het 
KWF. Met trots kon dan ook het bedrag van 
E400,- aan Toon worden overhandigd. Wilt 
u meer weten over zijn plannen om de Alpe 
‘d Huez maar liefst zes keer te beklimmen? 
Surf dan naar: http://tinyurl.com/d4y7bxm 
of http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/
toonmeulendijk/toon-meulendijk. •

Toon Meulendijk ontvangt 
sponsorbedrag
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de aansteker

Thuis bij Fotoclub
Brandevoort

Rebekka Kuijten
foto: Rianne van Lierop

Cor Vitalis fotografeert al zijn hele leven. 
Zijn vader was fotograaf en toen Cor vijf-
tien jaar oud was, kreeg hij een camera 
met een rolletje in zijn handen geduwd met 
de woorden: ga je gang. Niet zo gek dus 
dat Cor in zijn voetsporen trad en freelance 
fotograaf werd. Zijn specialisme is portret- 
en modelfotografie. Hij vertelt enthousiast 
over zijn vak: “Niets is zo moeilijk als le-
vende wezens. De natuur presenteert zich, 
gebouwen staan vast, daar is niets aan te 
plooien. Natuurlijk kun je die ook op een 
andere manier vastleggen, maar daar heb 
ik niets mee. Een model kun je kneden, dat 
is toch veel leuker! De wisselwerking met 
mensen geeft mij energie. Je weet nooit 
wie je voor je lens krijgt; er moet een klik 
zijn. Het is prachtig als heel vreemde men-
sen zich durven bloot te geven, want op 
een foto geef je toch je identiteit vrij. De 
mens is super ijdel, man of vrouw; maakt 
niet uit. Mooi om te doen! Met foto’s laat 
je jezelf ook als fotograaf zien, je wil iets 
overbrengen, iets delen met anderen.”

Leuke foto’s maken
In zijn vorige woonplaats Beek en Donk 
werkte Cor samen met vier andere fotogra-
fen. Toen hij naar Brandevoort verhuisde, 
wilde hij graag ook zoiets gaan opzetten, 
want hij zag een jonge wijk die bruiste van 
de activiteiten. Op zijn oproep in de BC kreeg 
hij geen enkele reactie. Pas op de tweede 
oproep - zo’n zeven jaar geleden - kwamen 
acht wijkgenoten af. In het noodgebouw van 
het MFC werd destijds de eerste vergade-
ring belegd. “We hadden een open agenda, 
vroegen waar mensen behoefte aan hadden. 
Dat was vooral: leuke foto’s maken en ken-
nis met elkaar delen,” blikt Cor terug. Hij be-
nadrukt dat het geen discussiegroep moest 
worden met een vaste structuur: “Fotografen 
zijn creatieve mensen, die zet je niet in hok-
jes.” Ze begonnen simpel met ‘kijken wat er 
op de plank komt’ en pas een tijd later werd 
de club bij de notaris officieel gemaakt.

Van elkaar leren
Er ontstonden werkgroepen met verschil-

lende specialisaties, geleid door kartrek-
kers. Leden gingen ook van werkgroep 
switchen om zo verschillende dingen te 
leren. En de Fotoclub groeide uit tot een 
organisatie met zo’n vijftig leden. Ze komen 
geregeld bij elkaar en er worden workshops 
georganiseerd over interessante thema’s. 
De ene keer door leden en de andere keer 
door externe sprekers. Ook de jaarlijkse 
tentoonstelling wordt goed bezocht. Cor is 
gelukkig met de mix van jonge en meer er-
varen mensen. “Dat is belangrijk! Er zitten 
echt goede fotografen bij, waar zelfs ik nog 
van kan leren. Ik ben ook blij dat er vrouwen 
bij zijn, die maken toch heel andere foto’s 
dan mannen. Veel meer met gevoel, subtie-
ler. Mannen zijn gewoon pragmatischer. We 
kunnen veel van elkaar leren.” Zelf is Cor in 
maart tot erelid benoemd, en dat noemt hij 
een bijzondere eer. Hij komt nog graag naar 
bijeenkomsten, maar is niet meer actief in 
de organisatie. “Ik voel me nog steeds thuis, 
en daar gaat het om. Dat mensen zich thuis 
voelen!” •
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Leerlingen zetten zich in 
voor een goed doel

Patricia Teuns

Goede vrijdag stond dit jaar bij basisschool 
De Vendelier in het teken van Goede Doe-

lenactie. Docenten bedachten een speciaal 
programma, waarbij ze samen met de leer-
lingen vrijwillig voor andere mensen aan 
de slag zouden gaan. “Net zoals Jezus, die 
stond ook altijd onbaatzuchtig voor anderen 
klaar”, gaf één van de docenten aan. “Dit 
verhaal kun je natuurlijk vertellen, maar zelf 
ervaren is veel effectiever en voor leerlin-
gen vaak ook veel leuker.”  De opdrachten 
waren divers en de leerlingen waren soms 
al dagen bezig met de voorbereidingen. Zo 
ging een groep kleuters langs de deuren om 
versierde paaseieren uit te delen, knutselden 
andere kleutergroepen speciaal voor deze 
dag mooie papieren bloemen voor in de kerk 
of strooiden op de dag zelf zaadjes wilde 
bloemen uit in de wijk, zodat Brandevoort 
er straks nog fleuriger uit zal gaan zien. Ook 
verraste een groep kleuters tal van zieke 
kindjes in het Elkerliek Ziekenhuis met zelf-
gemaakte knutselwerken van onder andere 
bloemen en vlinders. Voordat het zover was, 
kregen ze eerst nog uitleg over hoe het is 
om ziek te zijn in een ziekenhuis en mochten 
ze voordat ze de patiëntjes gingen verrassen 
nog vragen stellen.  Groepen drie brachten 
bij diverse huizen zelfgemaakte fruitmanden 
die dankbaar werden aangenomen. De ho-

gere groepen staken onder andere de han-
den uit de mouwen bij kinderdagverblijf Villa 
Vrolijk waar de gele bus weer een felle gele 
kleur kreeg van al dat poetsen en werden de 
hokken van de dieren goed schoongemaakt. 
Uiteraard kregen de dieren extra aandacht, 
want poetsen is best wel leuk, zoals de kin-
deren aangaven, maar die ezel en de geitjes 
hadden toch meer aantrekkingskracht. Ook 
werden de dierenambulance, brandweerau-
to’s en politieauto’s stevig gewassen. De kin-
deren gingen druk aan de slag met de wa-
terslangen en sponsen, waarbij geen plekje 
werd overgeslagen. Zelfs een oude eend die 
op het terrein van de brandweer stond, kreeg 
nog een poetsbeurt, want zo’n auto is toch 
wel heel apart, vonden de kinderen. En niet 
te vergeten, ook het sportpark blinkt weer.
Tal van taken werden door de leerlingen uit-
gevoerd, eigenlijk te veel om op te noemen. 
Overal waar je kwam, genoten de kinderen 
van de activiteiten en van de reacties die ze 
kregen op de dag. Want ook de ontvangers 
hadden een flinke glimlach op hun gezicht 
en beloonden de kinderen met complimen-
ten en soms zelf een snoepje. Dat gaat er 
natuurlijk altijd wel in. Kortom, deze Goede 
Doelen Dag was een succes. •

Auto’s wassen groep 6a 
Vendelier
In het kader van goede vrijdag, steken wij 
de handen uit de mouwen! We zijn met veel 
emmers, sponzen en een heel goed humeur 
op weg gegaan naar de brandweerkazerne 
Brandevoort. We gaan een paar auto’s goed 
onder handen nemen! Een verslag van Gino 
en Zoë.

Groep 6a heeft in plaats van een paasfeest, 
een goede doelenactie gedaan voor anderen. 
ze zijn naar de brandweerkazerne in Brande-
voort gegaan. Daar kwamen auto’s die we 
mochten wassen maar dat waren geen gewo-
ne auto’s maar een: dierenambulance, politie-
auto, brandweerauto’s en de oldtimer (lelijke 
eend). We hadden groepjes gemaakt bij wie 
welke auto mocht wassen.
Na het auto wassen mochten ze nog op de 
foto met de brandweer politie en de dierenam-
bulance! En op het eind gingen de auto’s weg 
en lieten hun sirenen en hun toeters horen. 
En toen was de wasbeurt al voorbij. Dat was 

jammer! Daarna liepen we terug naar school. En hadden we een lekker lang weekend. •
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In eerdere uitgave van de Brandevoorter Courant heeft u kunnen lezen 
wat er tijdens het thema Wonen allemaal op school, het kinderdagver-
blijf, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang werd gedaan. Op 
15 maart werd op grootse wijze het thema Wonen afgesloten met een 
open avond. Het was enorm druk en samen met de vele belangstel-
lenden hebben de kinderen teruggekeken op een fantastisch thema 
voor jong en oud!

OBS Brandevoort en SPRING Kinderopvang

Impressie open huis

We willen iedereen graag nogmaals bedan-
ken voor alle hulp vanuit de wijk, onze ouders 
en de bijdrage vanuit andere externe orga-
nisaties. Zonder die bijdrage hadden we dit 
nooit voor elkaar kunnen krijgen!
Woorden kunnen veel zeggen, maar beelden 
zeggen vaak nog meer. Vandaar deze im-

pressie van de vele activiteiten die er plaats 
hebben gevonden en van de afsluiting van 
het thema op 15 maart.
Ook was er een letter-puzzeltocht. De juiste 
oplossingen waren: Spring en OBS samen 
onder een dak! en Wonen in Brandevoort 
is Top!

Uit ruim 200 inzendingen trokken BSO kin-
deren deze prijswinnaars: Wessel Mom, Imke 
Niessen, Pien Mutsaers, Vera van Lieshout,
Yagmur Arrus en Anne Cuijpers.
Zij zijn al geïnformeerd over hun prijs, een 
gratis dagdeel opvang bij Spring kinderop-
vang. Allen veel plezier daar! •

Hier zie je de muurtjes groeien! Er werd ijverig gemetseld op 15 maart!

En bij de ballon ‘bouwen, wonen, interieur’ kon groot en klein puzzelen. Op 
deze techniekballon is namelijk niets wat het lijkt! Gezellige drukte werkstukken, kunstwerken, projecten, foto’s

En deze ontwerpen worden allen een echt mozaïekwerk
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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

In Stepekolk aan de Schorfhoeve nummer 2, 
woont de familie Van Gijsel. Al weer vijf jaar. 
De familie bestaat uit drie gezinsleden: Auk-
je van Dordrecht (32 jaar), Quint Van Gijsel 
(33 jaar) en dochtertje Reva van elf maan-
den. Reva weet gedurende het gesprek de 
show en aandacht te stelen met haar lieve 
glimlach en vrolijke gekir. Konijn Evert stoort 
zich nergens aan en blijft rustig in de kooi 
liggen.
Aukje en Quint woonden al in dit deel van de 
wijk, aan de Bakshoeve, voordat ze dit huis 
kochten. Stepekolk spreekt hen allebei aan 
vanwege de ruimte en rust. Ze gingen voor 
dit huis vanwege de grootte, maar vooral 
vanwege de verrassend grote tuin die qua 
vorm een beetje lijkt op een taartpunt. Een 
groene tuin in een Aziatische sfeer met voor 
de kleine dame een kindvriendelijk hek rond 
de grote vijver. Door de vorm en de ligging 
van het huis kijken ze zowel achter als voor 
vrij weg, waardoor je een weids uitzicht hebt.
Op de begane grond kom je via de hal in 
de woonkamer met aangrenzend een ruime 
keuken. De eerste verdieping heeft maar 
liefst vier slaapkamers, een badkamer en toi-
let. Via de vlizotrap kom je op een ruime rom-
melzolder. Het huis en de tuin ademen een 
wereldse sfeer. Boeddhabeelden, souvenirs, 
mooie foto’s van verre reizen en de stijl van 
het interieur geven aan dat we hier te ma-
ken hebben met een reislustig gezelschap. 
Voordat Reva geboren was, bezochten Aukje 
en Quint tal van landen in met name Zuid-
Amerika en Azië. Dit jaar houden ze het wat 
rustiger en gaan ze naar een resort in Mexi-
co. “Het reizen is er eigenlijk met de paplepel 
ingegoten. Mijn ouders namen ons mee naar 
bijvoorbeeld Hongarije, waar we dan eerst 
een week cultuur gingen opsnuiven en dan 
pas een week gingen relaxen aan het Bala-
tonmeer.”
Aukje werkt twintig uur per week als super-
visor bij een groothandel voor golfartikelen. 
Tijdens deze uren gaat Reva één dag in de 
week naar Villa Vrolijk en voor de rest van 
de tijd naar haar oma in Brouwhuis, de wijk 
waar Aukje is opgegroeid. Quint, geboren en 
getogen in Eindhoven, werkt als werkvoor-
bereider. In hun vrije tijd loopt Aukje graag 
hard en is Quint geregeld te vinden in de tuin 
en sleutelt hij af en toe aan brommers.
Sinds drie jaar heeft Aukje op twee van de 
kamers op de eerste verdieping haar eigen 

yogastudio (www.yoga-brandevoort.nl), waar 
ze in de avonduren les geeft. Sinds vorig 
jaar heeft ze haar vierjarige deeltijdopleiding 
yoga afgerond en na haar bevalling is ze ook 
gestart met zwangerschapsyoga . Inmiddels 
weten wijkbewoners én mensen van buiten 
de wijk haar studio te vinden. Haar toe-
komstplan is om met haar yogastudio geheel 
de kost te kunnen verdienen. De volgende 
stap is dan ook, als de sportaccommodatie in 
Brandevoort gereed is, daar haar yogastudio 
te vestigen. Binnenkort wordt gestart met de 
bouw; een mooie faciliteit waar hopelijk veel 
bewoners gebruik van zullen maken, zodat 
nog meer wijkbewoners zich kunnen aan-
melden voor haar yogastudio.

Of er nog wensen of aandachtspunten zijn in 
de wijk? “Een sportschool in de wijk zou mooi 
zijn. Daarnaast is het jammer dat er in Bran-
devoort zoveel huizen te koop staan,” aldus 
Aukje. Soms zie je dat er huurders komen, 
maar die hebben geen echte binding met de 
straat of wijk, omdat hun verblijf maar tijde-
lijk is. En, het winkelcentrum mag nog wel 
wat kleurrijker worden door meer begroeiing 
en wat meer levendigheid. Daarnaast heb ik 
geen opmerkingen; het is hier een levendige 
gemeenschap, waar tig activiteiten worden 
georganiseerd, waar wij graag naar toe gaan. 
Door deze evenementen krijg je een heel ge-
zellige sfeer in de wijk en leer je ook andere 
wijkbewoners kennen.” •
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’t TaertenHuys in Brandevoort organi-
seert op 12 mei van 13.00 tot 17.00 
een kinderworkshop ‘Moederdag-
taart maken’. Meer informatie over deze 
leuke en gezellige workshop vindt u op 
www.taertenhuys.nl. ’t TaertenHuys voor 
kinderfeestjes, workshops en cup cakes en 
feesttaarten voor iedere gelegenheid.

In april is Turnvereniging HT’35 gestart met 
een nieuwe groep BODYFIT: fitness op mu-
ziek voor dames en heren vanaf 25 jaar. van-
wege de nationale Sportweek kunt u gra-
tis aan 1 of 2 proeflessen meedoen (geen 
inschrijfgeld). U kunt zich inschrijven voor 
de maanden tot de zomervakantie ({15,- 
per maand). elke woensdag van 20.00 tot 
21.00 uur, gymzaal Odulfusschool, Sleger-
straat, Mierlo-Hout. Informatie: 53 24 87, 
secretariaat@ht35.nl, of www.ht35.nl.

Te huur vanaf januari, gestoffeerd hoek-
huis in de Hoeves. Overdekt terras en gro-
te tuin. ruime woonkamer, keuken met U-
vormige opstelling, eetkamer met uitzicht op 
park. 3 Slaapkamers, badkamer met bad en 
douche. Aangrenzende garage met wasma-
chine aansluiting, oprit voor 2 auto’s. Huur-
termijn n.o.t.k., huurprijs indicatie {1.200,- 
p/m. Informatie: marc@fleskens.net.

Wij zijn op zoek naar een oppas voor onze 
twee zoontjes van 1 en 3 jaar, om af en toe 
‘s ochtends de kinderen aan te kleden, te 
ontbijten en naar de kinderopvang te bren-
gen. Het gaat om ongeveer eens in de 6 
weken op woensdag, donderdag en vrijdag. 
daarnaast is het fijn als je ook eens in het 
weekend zou willen oppassen. Informatie: 
06 304 934 78. 

Op 31 mei vindt er op de accommodatie 
van de Lopergroep Mierlo een speciale nor-
dic walking techniektraining plaats. Start 
om 19.00 uur op sportpark ’t Oudven. Ieder-
een, ook niet-leden van de Lopersgroep, is 
welkom. nordic walking poles zijn beschik-
baar. Theo van vlerken, een gecertificeerde 
International nordic Walking Federation 
(InWA) trainer, zal de training verzorgen. 
Informatie: www.lopersgroepmierlo.nl of 
info@lopersgroepmierlo.nl.

Moeders opgelet! Hoeveel ballen pro-
beer jij in de lucht te houden? Kom je tijd 
te kort? Ben je met je hoofd steeds ergens 
anders? Vergeet jezelf niet! Investeer nu 
en ervaar het verschil. Meld je aan voor de 
training mindfulness voor moeders. Start 
9 mei, in Brandevoort. voor meer info: 
www.z8moedig.nl.

brandjes

Op 13 maart hadden we een sponsorcafé 
georganiseerd, want we zijn ontzettend blij 
met onze sponsors van de afgelopen jaren en 
wilden graag onze waardering laten blijken 
door een bijeenkomst te organiseren waarbij 
men geïnformeerd werd over social media, 
een inspirerend verhaal gepresenteerd door 
Adriaan Albers, men kon onder het genot 
van een borrel wat netwerken en niet geheel 
onbelangrijk: wij konden de verschillende 
manieren presenteren waarop men ons kan 

sponsoren. Je kunt bijvoorbeeld dagsponsor 
worden, dagdeel- of bordsponsor. vriend van 
de KVW et cetera. Kijk ook eens op onze 
site, www.kvwbrandevoort.nl, daar staat onze 
presentatie met alle mogelijkheden op. We 
hadden een twintigtal deelnemers en deze 
waren allen zeer positief. Het sponsorcafé is 
dus zeker voor herhaling vatbaar.
Voor het programma beginnen nu ook alle 
puzzelstukjes op hun plek te vallen, het be-
looft weer een geweldige week te worden. Dit 

jaar voor alle groepen een nieuwe bestem-
ming voor het uitje, maar waar we naar toe 
gaan houden we natuurlijk nog even geheim. 
We hebben helaas weinig reacties gehad op 
onze vraag voor mensen voor het materiaal-
team. We hebben deze hulp echt heel hard 
nodig, vooral op donderdag en vrijdag. Dus 
heb je de mogelijkheid om een dag (extra) te 
komen helpen, laat het ons dan even weten.

Tot de volgende BC! •

Kindervakantieweek

Marielle Terwisse

Team jeugdwagen blikt terug
Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige editie 
hebben De Brandeliers en De Vendelier een 
gezellige carnaval gehad. Wij van de jeugd-
groep sluiten ons daar helemaal bij aan, want 
wij hebben met succes zes optochten gere-
den. Het was een feest, dat zullen velen die 
ons gezien hebben niet ontkennen. Wij zijn 
trots op wat we in tien maanden gebouwd 
hebben. Het was ook wel zwaar om van ‘s 
morgens acht tot ’s avonds zes uur van alles 
te moeten doen: opbouwen, afbreken, alles 
terug in de loods zetten, maar dat hoort erbij 
en dat weet een groot deel van de jongens.
We gaan weer bedenken wat we nu gaan 
bouwen zolang we de loods nog hebben. De 

andere groeperingen hebben nu rust, maar 
wij van de jeugdgroep gaan weer met veel zin 
en leut door met het voorbereiden van carna-
val 2013.
Eerst gaan we de wagens slopen. Dat is wel 
zonde, maar onze opslag is te klein om alles 
te bewaren. Slopen zit in ons bloed, zegt de 
leiding. “Daar zijn ze goed in,” maar deze sloop 
moet met beleid worden uitgevoerd en dat 
wordt al een stuk moeilijker.
Wij van de leiding willen ook een woordje te-
gen de jongens en meisjes zeggen. Het was 
geweldig om jullie leiding te mogen zijn. Wat 
hebben we veel gelachen en wat hebben we 
veel leut gehad. Het was af en toe zwaar om 

alles in het gareel te houden. We hebben veel 
nieuwe woorden geleerd, we zijn weer he-
lemaal bij op het gebied van de muziek van 
deze tijd. We geven de jeugd van Brandevoort 
een dikke pluim. Verder bedanken we onze 
sponsoren, want zonder hen is er geen jeugd-
wagen Brandevoort. In mei starten we weer 
met een barbecue en dan gaan we brain-
stormen over ‘hoe en wat’. Het eerste plan is 
om in mei een loterij te houden om wat geld 
in te zamelen voor de bouw van iets nieuws. 
Als je veertien jaar of ouder bent, ben je wel-
kom om eens een kijkje te komen nemen 
in de loods bij de sportvelden. Of surf naar 
www.jeugdwagenbrandevoort.nl. •
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@EvenementSVB: Het is gezellig hier op de 
tribune bij Helmond sport met de voetballers 
van C en D #SVBrandevoort #Brandevoort 
pic.twitter.com/BHWYW1Fh

@yvette3112: Het is traditie: trein vanuit 
#Brandevoort is weer eens te laat, zoals elke 
week #fail #ns

@Brandevoort_nu: #Fierljeppen 2012 in 
#Brandevoort #Helmond Zon:1 Juli Ze zijn 
nog op zoek naar Teams van 4 tot 6 perso-
nen info op vsb.li/YLqYjQ

@Brandevoort_nu: Enkele omwonenden in 
#Brandevoort willen de rechter vragen om 
de bouw van een Duo Ton-hoogspannings-
lijn stil te leggen vsb.li/xc6MNX

@daalientje: Aaaaaaah @isabellepaau ik 
word helemaal gek hier in brandevoort zon-
der jou dan zie je jou elke dag en hebben we 
lol en dan zie ik je nooit

@weblog_Helmond: Weer wangedrag van 
Dijkse Boys, nu in een wedstrijd tegen Bran-
devoort bit.ly/ImTKfE

@TanjaGroeneveld: In de #Trompetter foto 
nieuwe hoogspanningsmast #Brandevoort, 
#Helmond. Wat een gedrocht! Afbreuk van 
de wijk! #lelijk!

@gemeenteHelmond: #TenneT start 23 april 
met werk hoogspanningslijnen bij #Brande-
voort. Beide lijnen worden samengevoegd in 
één mast. bit.ly/jzoGYM

@Studio040: Op 14 april wordt sportpark 
Brandevoort in Helmond officieel geopend. 
dlvr.it/1QX0P2

@JackvDi: Overval in #Brandevoort #deba-
top2 Nog dagelijks zie ik de persoon voor 
me. Jammer dat de rechercheurs niet vroe-
gen naar zijn Uiterlijk. 1/2

@foolosopher: Cool! Ook onze #Buurtbriga-
dier Patricia van Dijk is nu op Twitter. Volg @
brigadierBrVrt. #Brandevoort #Helmond

@Brndvrtmagazine: De winnaar van het 
“Fotoboek Brandevoort” is bekend! Isabelle 
Ruyters-Coolen heeft het fotoboek in ont-
vangst genomen. on.fb.me/Hg3Huf

@FritsMasterchef: Flitspaal bij UPC is zojuist 
in stelling gebracht!! #helmond #Brande-
voort #durfteklikken

@comeeNL: Ondernemers uit #Brandevoort 
komen bijeen tijdens kookuitje Business 
Club Brandevoort! #zinin

@Brandevrtleeft: De datum voor Brande-
voort Leeft! 2013 is bekend. De beslissing 
hangt nog af van beschikbaarheid zalen. 
Houdt 20 en 21 april toch maar vrij.

@Alles_of_nooit: Weg Helmond - Eindho-
ven. Eerst 100km/u (?). Dan 100m 70 km/u 
(met stoplicht) en dan weer 120 km/u. En 
dat voor Helmonders uit brandevoort.

@Brandevoort_nu: De werkzaamheden 
#Hoogspanningslijnen #Brandevoort gaan 
van start. Ter voorbereiding worden vanaf 

maart bomen gesnoeid helmond.nl/hoog-
spanningsl…

@foolosopher: Verdacht: 2 gozers in een 
oude grijze renault 205 met bijzondere inte-
resse voor geparkeerde auto’s in #Brande-
voort #Veste op dit tijdstip?

@PSVWHUFC:@Grommetje: Brandevoort 
telt slechts 8,5 duizend inwoners, Mierlo-
Hout bijna 11 duizend.

@xeline98: Hahaha slimme mensen wonen 
in brandevoort ! :D @MariseElgers twitpic.
com/93n8nh

@comeeNL: 2e ontsluiting Brandevoort/
Gulbergen is open... Maar helemaal doorrij-
den naar #Brandevoort kan nog niet #Hel-
mond ow.ly/i/xanN •

Brandevoort

in de wolk

Marc Dekkers

Er wordt wat af geTwitterd in Brandevoort. Alleen al veertig tweets ge-
middeld per dag die de term ‘Brandevoort’ bevat. En dan tel ik nog 
niet eens de tweets van Brandevoorter bewoners die niet over onze 
wijk gaan. Ik heb er voor u een aantal geselecteerd en hoop dat er 
volgende maand meer Brandevoorter Twitteraars zijn bijgekomen.
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SiteTurn

van secretaresse naar webdesigner

Marga Dobma
Foto: Rianne van Lierop

Annelies Leenen is geboren op 11 septem-
ber 1957 in Maastricht. Het ouderlijk gezin 
bestaat uit vader, moeder, twee broers en één 
zusje van wie Annelies de op één na oudste 
is. Haar vader was machinebankwerker bij 
Philips en haar moeder zorgde voor het gezin.
Ze gaat naar de lagere school op de Pius X 
in Maastricht en daarna stroomt ze door naar 
mavo Oud Vroenhoven, ook in Maastricht. In 
1975 behaalt ze haar diploma.
Ze wil al meteen graag gaan werken en na 
diverse baantjes komt ze, na een sollicita-
tie, terecht bij de Rijks Geologische Dienst 
(RGD), gevestigd in Nuenen. Hier gaat ze ad-
ministratief werk doen. Ze wil zich toch verder 
bekwamen en gaat in 1988 een schriftelijke 
cursus volgen voor secretaresse, steno en 
Nederlandse bedrijfscorrespondentie. Het 
secretaressediploma behaalt ze in 1990, di-
ploma steno en bedrijfscorrespondentie in 
1991. Bij de RGD volgt ze nog verschillende 
trainingen op administratief gebied. Waar ze 
het meest trots op is in deze ‘kantoorperi-
ode’ is het mede organiseren van een groot 
internationaal congres gehouden in 1995, 
het SEQS (Section on European Quartenary 
Stratigraphy) gehouden in het oude klooster 
Rolduc in Kerkrade.
Door de financiën strak in de hand te houden, 
leverde dit weer extra financiële middelen om 
Russische wetenschappers in de gelegen-
heid te stellen dit congres bij te wonen. Ze 
konden hiervoor zelf de benodigde middelen 
niet rond krijgen. Door persoonlijk contact te 
leggen met de Nederlandse ambassade in 
Rusland konden er op heel korte termijn visa 
voor deze deelnemers geregeld worden.
Hierdoor ziet ze het belang in zich nog meer 
te bekwamen in de Engelse taal en besluit ze, 
naast haar werk, Engels te gaan studeren. In 
1997 behaalt ze het First Certificate in En-
glish van de University of Cambridge.
In datzelfde jaar gaat de RGD verder onder 
de TNO-vlag en dat houdt in dat alle taken 
weer op een andere wijze moeten worden 
uitgevoerd.
In 2001 wordt bij Annelies reumatoïde artritis 
gediagnosticeerd. Dat zet voor haar wel even 
de hele wereld op zijn kop! Ze heeft een jaar 
nodig om weer enigszins te herstellen, onder 
andere na ziekenhuisopname, behandelingen 
en medicijnen. In 2002 kreeg ze toestemming 
van TNO om haar werkzaamheden vanuit huis 
voort te zetten, dit met hulp van de toenmalige 
collega’s.
Ze gaat als hobby bloemschikken bij Groei en 
Bloei en ook hiervoor de website onderhou-
den. Dit laatste wakkert een passie aan.
Wegens een reorganisatie wordt Annelies in 
december 2009 ontslagen. Er wordt haar dan 
de vraag gesteld: Wat zou je het liefste willen 

doen, onafhankelijk van juridische of financi-
ele consequenties? Haar weloverwogen ant-
woord: Webdesign!
Vanuit al deze ervaringen besluit Annelies in 
2010 de opleidingen: leergang webdesigner, 
leergang front end developer en Websites 
bouwen met Joomla! te volgen. Verder volgt 
ze ook website-optimalisatie voor zoekmachi-
nes en inzicht in Google Analytics. 
Op 3 januari 2011 start ze haar eigen be-
drijf SiteTurn webdesign & onderhoud in haar 
woning aan Louwerserf 15. Te vinden op 
www.siteturn.nl. Haar bedrijf wil zich onder-
scheiden door snelle reactie op onderhouds-
vragen. Ze wil perse kleinschalig blijven zodat 
het persoonlijk contact met klanten gewaar-
borgd blijft. Ze heeft veel klanten uit Brande-

voort, maar ook van ver daarbuiten. In Brande-
voort zit ze in de PR-commissie Brandevoort 
in Actie en is ze lid van de webmasterscom-
missie.
Annelies woont tot 2002 in Eindhoven en is 
getrouwd met Erik Hoolmans. Dochter Na-
tasja woont met haar gezin in Veldhoven.
Doordat Erik vanwege zijn werk in Brande-
voort (2001) moet zijn, komt hij in aanraking 
met dit nieuwe project. Ze kopen een woning 
aan Louwerserf 15 waar ze in 2002 intrek-
ken. Brandevoort vinden ze beiden geweldig, 
geen wensen meer op dit gebied en ze genie-
ten er iedere dag van hier te wonen.
Namens de redactie wensen wij Annelies en 
Erik alle geluk, gezondheid en succes voor de 
toekomst! •
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De respons was zeer matig. Van de 2.950 
huishoudens hebben 121 mensen de en-
quête in zijn geheel ingevuld (4% respons). 
Door het geringe aantal mensen dat de en-
quête heeft ingevuld, moeten de antwoorden 
als indicatief worden beschouwd. De steek-
proef is ook niet door weging representatief 
voor de wijk te krijgen.

Algemene conclusie
Als algemene conclusie kan gesteld worden 
dat de resultaten niet veel afwijken van die 
in 2008.

Algemene stellingen sporten 
in de wijk
De antwoorden zijn op een aantal algemene 
stellingen over sporten in de wijk vrijwel niet 
gewijzigd ten opzichte van 2008. De inwoners 
van Brandevoort zijn het over het algemeen 
eens met algemene stellingen als dat er ver-
schillende sporten in de wijk moeten kunnen 
worden beoefend, dat de jeugd, maar ook ou-
deren in de wijk moeten kunnen sporten en 
dat sportmogelijkheden eraan bijdragen dat 
wijkbewoners elkaar beter leren kennen.

Criteria voor sporten in Bran-
devoort
Aan de inwoners zijn drie criteria voorgelegd 
die meegenomen zouden kunnen worden 
in de besluitvorming over welke sporten op 
de nieuwe sportlocaties in Brandevoort be-
oefend zouden moeten kunnen worden. Het 
criterium ‘de sport die door de meeste inwo-

ners van Brandevoort beoefend wordt, moet 
de voorrang krijgen’ wordt het vaakst op de 
eerste plaats gezet.

Gewenste buitensporten in 
Brandevoort
Via een open vraag is aan de inwoners van 
Brandevoort gevraagd welke buitensport zij 
in de wijk wensen. Hockey wordt het vaakst 
genoemd, gevolgd door tennis en atletiek. 
Enkelen opperen bij hockey een samenwer-
king met de hockeyvereniging in Mierlo. Bij 
sporten als wandelen en skaten geeft een 
aantal expliciet aan dat ze meer routes wil-
len.

Gewenste binnensporten in 
Brandevoort
Aan de inwoners van Brandevoort is ge-
vraagd welke sporten zij in het multifuncti-
onele clubgebouw op het sportpark dat in 
maart 2012 in aanbouw komt, zouden wil-
len zien. Fitness, yoga en dans worden het 
vaakst genoemd. Soms worden specifieke 
vormen genoemd zoals salsa en zumba.

Sporten in de openbare ruimte 
van Brandevoort
Via een open vraag is aan de inwoners van 
Brandevoort gevraagd welke sporten zij in de 
openbare ruimte van de wijk wensen. Hard-
lopen/joggen is de sport die het vaakste 
wordt genoemd, gevolgd door fietsen, wan-
delen, skeeleren en skaten. Verschillende 
mensen geven bij activiteiten als skaten en 

fietsen aan dat ze gladde asfaltwegen willen. 
Ook wordt er om gescheiden parcours van 
de weg gevraagd.

Vrijwilligerswerk
Aan de respondenten is gevraagd of ze 
eventueel actief willen zijn als vrijwilliger bij 
een sportvereniging in Brandevoort. Daarbij 
is gevraagd naar verschillende functies die 
nodig zijn. 57% geeft aan niet als vrijwilliger 
actief te willen zijn. Dit is meer dan in 2008. 
Een op de vier geeft dus aan in één of meer-
dere functies (misschien) actief te willen zijn. 
Mensen hebben het vaakst belangstelling 
voor een andere uitvoerende functie als het 
maken van een clubblad, website onder-
houden of het organiseren van activiteiten. 
De andere soorten functies liggen dicht bij 
elkaar. Als men als vrijwilliger actief wil zijn 
lijkt men in 2012 iets minder frequent actief 
te willen zijn. Meer dan de helft geeft aan 
eens in de twee weken of incidenteel actief 
te willen zijn.

Sporten en de inwoners van 
Brandevoort?
Gezien het aantal respondenten zijn de re-
sultaten over hoe vaak men sport en welke 
sporten men doet niet verder geanalyseerd. 
Gezien het grote aantal categorieën en het 
beperkte aantal respondenten zegt dit te 
weinig.

Het complete onderzoek is na te lezen op: 
www.sport.brandevoort.org, button ‘nieuws’. •

Resultaten sportenquête 
bekend

Eind februari hebben alle huishoudens in Brandevoort een uitnodiging 
gekregen om mee te werken aan een enquête over sporten in de wijk. 
De enquête was een herhaling van het onderzoek in 2008; toen op 
verzoek van de Wijkraad en nu door Stichting Sport & Bewegen Bran-
devoort. Het onderzoek is uitgevoerd door Onderzoek en Statistiek van 
de gemeente Helmond. Hieronder leest u een beknopte weergave van 
de resultaten.
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Sinds de zomer van 2010 wonen wij in 
Brandevoort aan de mooiste rotonde (Laan 
door de Veste). In de zomer van 2011 werd 
onze dochter geboren en sindsdien wan-
delen wij heel wat af in onze nieuwe wijk. 
Wat wij echter merken, is dat het verkeer in 
Brandevoort, en met name voor onze deur 
op de rotonde, zich heel slecht aan de re-
gels houdt en vaak de regels niet eens kent. 

Het gaat ons om de volgende verkeersregel: 
Voorrang verlenen op een rotonde (let op: 
het gaat hier niet om een voorrangsrotonde): 
een auto die op de rotonde rijdt en rechtsaf 
gaat moet het verkeer dat rechtdoor gaat 
(de rotonde blijft volgen) voorlaten. Tot dit 
verkeer behoren ook de voetgangers! Ech-
ter op de rotonde van de Laan door de Veste 
krijg je als voetganger deze voorrang nooit. 

Als je de voorrang toch neemt, ben je ver-
zekerd van piepende remmen, getoeter, ge-
mopper en de nodige vingers die de lucht in 
gaan. De bestuurder van de auto weet niet 
eens dat hij je eigenlijk voorrang had moe-
ten verlenen. Loop je met een kinderwagen 
dan is het helemaal eng. Want die zal als 
eerste geraakt worden als de remmen niet 
tijdig ingedrukt worden… •

Ingezonden

familie Brunsveld
foto: Maarten van Schaik

Succesvol verlopen 
fietsbeurs

Op zaterdag 31 maart werd de fietsbeurs 
voor de vijfde keer op het binnenplein bij 
de Openbare Basisschool aan de Kool-
straat georganiseerd. Dat de fietsbeurs 
een gewaardeerde activiteit is, merkte 
de organisatie aan de vele mailtjes met 
vragen die voorafgaand aan de beurs ont-
ving.
Om twaalf uur ging de fietsbeurs van start 
met de inname van de fietsen, skeelers, 

rolschaatsen, steps, skelters, kinderstoel-
tjes en andere fietsaccessoires. De prij-
zen werden vastgesteld, alles werd op zijn 
plek gezet en om twee uur kon de ver-
koop beginnen. 
Al voor twee uur stonden de belangstel-
lenden te popelen om binnen te kunnen 
komen. De fietsen en andere artikelen 
werden goed verkocht. Uiteindelijk zijn er 
138 fietsen, skeelers, rolschaatsen, kin-

derstoeltjes en andere fietsaccessoires 
aangeboden en achtenveertig verkocht. 
Van de verkoop komt tien procent ten 
goede aan de Stichting Brandevoort in 
Actie. Met het opgehaalde bedrag kunnen 
een aantal leuke activiteiten voor het ko-
mende jaar worden ondersteund.
Bij deze bedankt de organisatie haar vrij-
willigers en sponsoren voor weer een ge-
slaagde fietsbeurs! •

Natascha van Osch
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Werkzaamheden van start 
aan hoogspanningslijnen

Bewoners blijven
bezwaar maken

De werkzaamheden aan de hoogspannings-
lijnen ter hoogte van Brandevoort gaan van 
start. Ter voorbereiding van dit werk werden 
in maart bomen gesnoeid in de nabijheid van 
de hoogspanningslijnen.
De daadwerkelijke werkzaamheden aan de 
hoogspanningsverbindingen gaan in mei van 
start. De globale planning voor 2012 is als 
volgt:
• Maart/april: voorbereiding (snoeiwerk- 
 zaamheden en bodemonderzoek) 
• Mei: inrichten werkzaamheden en aan- 
 brengen fundering 
• Juni t/m september: ombouw masten en  
 plaatsen nieuwe masten 
• November: verwijderen 150 kV masten 
• December: afronding

De perceeleigenaren op wier terrein werk-
zaamheden plaatsvinden, worden in april 
door de rentmeester van TenneT geïnfor-

meerd over de exacte uitvoering en tijds-
duur van de werkzaamheden op hun ter-
rein.

Informatie over Duo Ton-lijn die 
in 2012 gerealiseerd
De lijnen van de kleinere 150 kV-lijn worden 
opgehangen onder de grotere 380 kV-lijn. 
De lijnen worden deels volgens een Ton-
configuratie opgehangen. Door de lijnen op 
deze wijze op te hangen, worden de mag-
neetvelden gedeeltelijk gedoofd; dit zorgt 
voor een smallere magneetveldzone dan die 
van de huidige 380 kV-lijn. De 0,4 micro-
tesla magneetveldzone zal zo smal worden 
dat alle nieuwbouwwoningen in Brandevoort 
en Houtse Akker buiten deze zone staan. 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) heeft bevestigd dat de bere-
kening van de magneetveldzone van deze 
nieuwe zogeheten Duo Ton-hoogspannings-

lijn is gedaan volgens de geldende handrei-
king van het RIVM.

Voor de realisatie van de Duo Ton-lijn moeten 
enkele masten opnieuw opgebouwd worden, 
terwijl andere verplaatst en opnieuw opge-
bouwd worden. Hiervoor is een omgevings-
vergunning nodig. Het college van B&W 
heeft deze omgevingsvergunning inmiddels 
aan netwerkbeheerder TenneT verleend. De 
kleine masten ter hoogte van Brandevoort 
gaan verdwijnen, wat een visuele winst voor 
de wijk betekent.
Nadat de werkzaamheden - merendeels in 
Brandevoort en voor een klein deel in Hout-
se Akker - klaar zijn, kan er gestart worden 
met bepaalde woningbouwprojecten in het 
gebied. Ook kan de basisschool in Stepekolk 
dan in gebruik worden genomen.

Bron: www.helmond.nl •

Uit het schema dat de gemeente heeft ge-
publiceerd over de werkzaamheden aan de 
hoogspanningsmasten zou u zomaar kunnen 
concluderen dat het een gelopen race is en 
dat de bezwaarmakers de zaak hebben op-
gegeven. Niets is echter minder waar!
Vorig jaar bij de Duo-Ton presentatie zou 
de berekening compleet zijn. Alles was oké 
volgens TenneT en de gemeente. Het RIVM 
had haar toestemming gegeven aan de be-
rekeningswijze.
Het oorspronkelijke rapport van 27 decem-
ber 2011 is door de gemeente Helmond 

voorgelegd aan het RIVM. De heer Kelfkens 
van dat RIVM heeft op 11 januari 2012 en-
kele wijzigingen voorgesteld, die in revisie 1 
van het rapport zijn verwerkt.
Rijst echter de vraag waarom een voldragen 
rapport, dat met veel tamtam gepubliceerd is, 
is herberekend. Het rapport waarop de ver-
gunning is verstrekt, bevat veel onjuistheden, 
iets wat de bezwaarmakers steeds gezegd 
hebben.
Het rapport dat nu in januari is uitgekomen 
wordt uitgevoerd, maar dit is niet conform de 
verleende vergunning.

Als de werkzaamheden aan de masten zelf 
worden uitgevoerd, wordt een voorlopige 
voorziening aangevraagd en er wordt een 
procedure opgestart tegen het afwijzen door 
de bezwaarcommissie. Tevens wordt er een 
bezwaar ingediend bij het SRE omdat er mo-
gelijk fouten zijn gemaakt door niet, of niet 
onderbouwd, te antwoorden op aangedra-
gen bezwaren.
Het Comité 530 kV onder de grond heeft 
het nagerekend en komt op een zone van 
180 meter aan beide zijden, tegenover 45 
meter van TenneT. •

foto: Ugur Ozdemir
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Mondomijn de groep van 
0 tot 3 jaar

Na een strenge koude winter is het voorjaar 
gelukkig alweer vroeg aangebroken. Op 21 
maart begint officieel de lente, maar voor 
die tijd konden we met de kinderen al af en 
toe van het zonnetje genieten. Binnen ma-
ken we het natuurlijk weer gezellig. Vanuit 

het thema groei en leven kopen we samen 
met de kinderen bloembollen en deze wor-
den door de kinderen zelf verzorgd. Voor het 
raam wordt een mooi lentetafereel gemaakt 
met vogeltjes, bloembollen in potjes en 
hangen verse bloemen en op verzoek van 

de kinderen met wat gekleurde paaseitjes 
ertussen. Vanuit het thema doen we met de 
kinderen activiteiten binnen en buiten. En 
heerlijk buitenspelen in het eerste lentezon-
netje hoort daar zeker bij! •

Mirjam Janssen

Nieuwe speelplaats 
Mondomijn

Mondomijn heeft een nieuwe speelplaats. 
Met een waterpomp, een klimtoestel en een 
doek over de zandbak. Het schoolplein is 
nu helemaal compleet en het is het leukste 
schoolplein van Brandevoort geworden!
De waterpomp: er wordt al heel veel mee 
gespeeld om waterbanen van te maken. Je 

wordt er vies van maar het is heel leuk. Het 
klimtoestel: bestaat uit zes verschillende 
vakken. In een vak zit een brandweerpaal, in 
een ander vak zitten stangen. Eentje waar 
een klimpaal in zit. Er is ook een vak met 
een klimtouw en nog een stalen stang om 
kunstjes op te maken. Ook is er een touw-

ladder, je kunt ook boven op het klimrek zit-
ten in de houten palen. Het doek boven de 
zandbak zorgt ervoor dat je uit de zon zit. 
Het is in de vorm van een driehoek. Dit doek 
is aan de palen vastgemaakt.
Wij vinden het allemaal een superspeel-
plaats geworden! •

Luna Rijpert, groep 7

De hoek Herenlaan en De Plaetse in De 
Veste; velen zullen de plek herkennen als 
bijzonder onoverzichtelijk. Helaas is dit niet 
de enige plaats in onze wijk waar je extra op 
moet letten. Kent u ook zo’n situatie? Laat het 
ons weten via www.brandevoortercourant.nl. 
Wij zijn benieuwd wat u als bewoners en le-
zers van de BC de gevaarlijkste plekken in 
onze wijk vinden. •

Gevaarlijk in Brandevoort?

foto: Maarten van Schaik
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In het Gezondheidscentrum is tot 6 juli de 
expositie Life is art van Dorothée de Rooij te 
bezichtigen. Openingstijden: 8.00 tot 18.00 
uur (werkdagen). 
Dorothée de Rooij is geboren in Eindhoven 
(1964). Momenteel woont en werkt ze als 
kunstenaar in Nuenen. In 1996 rondde ze de 

opleiding als allround makeup artist af aan 
de school van Mieke Petiet in Amsterdam 
en datzelfde jaar behaalde ze de eerste prijs 
met haar vrij ontwerp voor een bodypaint 
wedstrijd in Brussel.
Na een aantal jaren het gezicht en lichaam 
als levend canvas te hebben beschouwd, 
gaat voor De Rooij de zoektocht verder. Als 
een explorer of the world beschouwt ze de 
gewone dingen in het leven als inspiratie-
bron voor haar kunstwerken.

DOLCE LATTE is de naam van haar stu-
dio waar ze met uiteenlopende materialen 
experimenteert en waarin Slow Art een 
belangrijke rol speelt. Ze ontwerpt zeef-
drukken, 3D artworks en makeup art. Het 
zeefdrukken is een ambachtelijk proces 
en vraagt geduld, traagheid, technisch 
kunnen en concentratie. Zeefdruk is een 
onuitputtelijke techniek die je onder an-

dere kunt combineren met fotografie, te-
kenen, schilderen, sjablonen en typografie.
In haar 3D artworks werkt De Rooij veel 
met industriële en gerecyclede materialen. 
Dagelijkse materialen worden tot kunst ver-
heven, waarbij uniformiteit en herhaling een 
grote rol spelen. De 3D artworks zijn veelal 
geïnspireerd op de Zero-kunst, in Nederland 
bekend als de kunstbeweging Nul uit begin 
jaren ‘60. Kenmerkend voor de Zero-kunst is 
het spelen met licht en schaduw, voorname-
lijk door reliëf en structuur van de materialen. 
Vaak met de kleur wit. Ook kenmerkend is 
beweging en monochromie.
De Rooij gaat voor de directe waarneming. 
Schoonheid vinden in kalme, éénvormige 
repeterende vormen en dagelijkse objecten. 
Voor haar geldt Simple is beautiful. Geloven 
in de synthese tussen kunst en leven. Een 
kunst die iedereen kan begrijpen. Life is 
art… •

Tentoonstelling 
Life is art

Met die vraag zijn de jonge verslaggevers 
van project Nero van het ED de afgelopen 
weken de wijk ingegaan. Ze maakten een 
digitaal magazine, dat vanaf half april voor 
iedereen gratis te bekijken is op computer, 
smartphone of tablet, zoals de iPad. In het 
magazine staan verhalen, foto’s en video’s 
voor en over Brandevoorters.

De verslaggevers troffen inderdaad stille 
straten, maar maakten ook kennis met de 
vrijwilligers achter de sportverenigingen, die 
in wijkcentrum ‘t BrandPunt puzzelen om 
de beschikbare ruimtes zo eerlijk mogelijk 
te verdelen. Jonge Brandevoorters worden 
door manager Yvonne Tielemans van opvang 
Hoevestein ‘opvallend taalvaardig en mondig’ 
genoemd. Al mag er volgens de enquête die 
het ED in de wijk hield wel meer speelgele-
genheid komen. Stonden bij de bouw van de 
wijk de geïnteresseerde huizenkopers nog 
in de rij, nu zoeken ook Brandevoorters die 
willen verhuizen naar creatieve oplossingen. 
Astrid en Simon van Engelen ruilden bijvoor-

beeld hun huis met andere Brandevoorters.
Bekijk en lees het ED Brandevoort e-maga-

zine via www.projectnero.nl/brandevoort. •

Een uitgestorven woonwijk vol tweeverdieners. Kinderen op school of 
bij de opvang. Overdag lege winkels en straten. Vooroordelen genoeg 
over de Helmondse wijk. Maar is Brandevoort wel echt zo stil tussen 
9.00 en 17.00 uur?

Digitaal magazine ED
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Aprilpuzzel

De maartpuzzel is gewonnen door H. Maseland. Gefeliciteerd! De oplossing is:  662244. De prijs wordt naar 
u opgestuurd.

Deze maand een woordzoeker. De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee 
in aanmerking te komen voor een interessante prijs. De oplossing kunt u insturen via onze website  
www.brandevoortercourant.nl, onderdeel formulieren. De uiterste inleverdatum is 6 mei. Succes!

Computerclub zoekt docenten
De computerclub Brandevoort, gestart in 
2008 en vanaf begin 2009 begonnen met 
het geven van computercursussen, is een 
succes.
Even wat geschiedenis: cursussen zoals be-
sturingsprogramma Windows XP, tekstver-
werkingsprogramma Word 2003 en spread-
sheet Excel 2003, fotobewerking, later 
Windows Vista, Word 2007, Excel 2007 en 
dat alles diverse keren. De stap naar Win-
dows 7 is mogelijk. Een aantal workshops 
internetbankieren in samenwerking met Ra-

bobank. In mei is er weer zo´n workshop.
Deze cursussen worden verzorgd door vrij-
willigers, die hun tijd en voorbereiding sta-
ken in de diverse programma´s om zodoende 
kennis over te dragen aan de cursisten. Door 
verplichtingen elders willen deze vrijwilligers/
docenten het stokje overdragen aan nieuwe 
mensen. De cursussen worden bij voorkeur 
gegeven in het voorjaar en na de vakanties. 
Telkens een cursus van zes of zeven sessies.
De vraag is of er mensen zijn die een paar 
uur per week tijd en energie willen steken in 

het geven van een cursus en die hun kennis 
aan cursisten willen overdragen met behulp 
van handleidingen/boekwerken. De bedoe-
ling is dat u inspraak heeft in de materie 
zoals hoe, en welke programma´s er worden 
behandeld. Nieuwe ideeën zijn welkom, wel-
licht zijn er andere programma´s die aantrek-
kelijk zijn.

Heeft u interesse en wilt u meer weten neem 
dan contact op met: Louis Vrolings (66 29 
14, lpcvrolings@onsbrabantnet.nl). •

O T U A V D D G S N K J I T K A R P D E 
O N V K T E N I L G E W L E N S O U R A 
L V A E N A R N E U N G R W V E T V O F 
I E E V R A A K G H L E A E I G O H B I 
E I N R E K A F E D R E L W M E N N S E 
D I O N S R E B R E E A V A T M D A R T 
N O U W U T K E S I R M A P H H E E E S 
V D R U K T E E R U T S A B B N C N E P 
R E S T E I F K E S B D T O T D I A K A 
D A P A R B E Z E R K E B E B H E S R D 
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Brandevoort kan Oeganda 
helpen

De AstridUgandaFoundation is opgericht ter 
nagedachtenis aan mijn overleden vrouw As-
trid Joosten uit Milheeze. Astrid overleed op 
11 juli 2008 aan de gevolgen van het mar-
burgvirus dat zij tijdens haar vakantie in Oe-
ganda opliep in een vleermuizengrot. Tegen 
dit virus bestaan geen medicijnen en tachtig 
procent van de patiënten overlijdt. De kans 
om het op te lopen is zéér gering. Ruim tien 
jaar hebben toeristen de grot dagelijks zon-
der problemen bezocht. De grot is inmiddels 
niet meer toegankelijk voor toeristen.
Kort voor het bezoek aan deze grot bezoch-
ten Astrid en ik de Green Valley Orpha-
nage School aan de grens met Congo. De 
kinderen hier leidden een moeilijk bestaan. 
Ze woonden vaak ver weg en/of sliepen op 
school. De school bestond uit negen lokalen, 
met slechts gaten als ramen of deuren. De 
lokalen waren veel te klein voor de gemid-
deld vijfenveertig kinderen per klas, zodat ze 
met hun boek of schrift op schoot moesten 
zitten. Er waren nauwelijks sanitaire voorzie-
ningen, geen elektriciteit, nauwelijks lesma-
teriaal en geen speeltoestellen.
Astrid wilde hulp bieden, maar door haar 
plotselinge overlijden is zij hier niet aan toe-
gekomen. Daarom heb ik het initiatief geno-

men in haar nagedachtenis een stichting op 
te richten. Op 7 december 2011 kon, na hard 
werken, een gloednieuwe school feestelijk 
worden geopend. Inmiddels hebben we ook 
nieuwe projecten opgepakt. Op onze web-
site www.astridugandafoundation.com staat 
alle informatie, maar ik wil graag ons laatste 
nieuwe project toelichten. We gaan namelijk 
investeren in een opvangcentrum voor ex-
kindsoldaten, geleid door Fred Obala.

Kindsoldaat
Zelf is Fred twee keer ontvoerd en weer ont-
snapt aan Joseph Kony’s Verzetsleger van de 
Heer (LRA). Met enorme wilskracht en toe-
wijding heeft hij zijn leven weer opgebouwd. 
Fred Obala is oprichter en directeur van ARDI, 
een organisatie die ex-kindsoldaten opvangt, 
opleidt en begeleidt naar een normaal leven in 
de Oegandese samenleving. Dat is niet een-
voudig, maar wij gaan hem daarbij helpen.

Waar staat ARDI voor?
ARDI’s kinderen hebben vaak jarenlang in 
het oerwoud moeten leven. Ze werden vaak 
op jonge leeftijd ontvoerd en ingezet als kind-
soldaat of gebruikt als bijslaap en slaaf van 
de officieren. Ze hebben gruwelijke moor-

den moeten plegen, ook op ouders, familie 
en vriendjes. Als ze ontsnappen of worden 
vrijgelaten, zijn ze meestal lichamelijk ver-
minkt, volkomen getraumatiseerd en worden 
ze door hun omgeving niet geaccepteerd. Ze 
zijn immers de moordenaars van hun eigen 
familie. Een stigma, maar zo gaat het.
Sommigen zijn zelfs in de jungle geboren als 
kind van één van de ontvoerde meisjes en een 
officier. Ze hebben nooit iets anders gezien dan 
geweld en denken dat dit de norm is. Ze heb-
ben geen scholing gehad, weten zich niet in de 
maatschappij te gedragen, worden door nie-
mand geaccepteerd en zijn getraumatiseerd. 
ARDI bekommert zich om deze kinderen door 
ze op te vangen, psychische en psychiatrische 
bijstand te verlenen en door ze op te leiden.

Help de kindsoldaten in Oe-
ganda
De AstridUgandaFoundation wil zich met 
hart en ziel inzetten om dit project tot een 
succes te maken. We willen ervoor zorgen 
dat de ex-kindsoldaten een normaal leven 
kunnen leiden, met uitzicht op een baan en 
een goede toekomst. Als u ons daarbij wilt 
helpen, dan kan dat. Hoe, dat staat op onze 
website. Hopelijk tot 24 juni! •

Jaap Taal

Mijn naam is Jaap Taal. Sinds 13 oktober 2011 woonachtig in Brande-
voort, samen met mijn vrouw Yvette Vreeker. Op 24 juni is de stichting 
de AstridUgandaFoundation aanwezig op de Brandevoorterdag en ik 
wil iedereen er graag alvast kennis mee laten maken.
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Onthulling 
Jan van Loon stipte de langdurige aanloop 
naar het project aan en zei blij te zijn dat hij 
kon meemaken dat de toekomst van sportief 
Brandevoort een stukje concreter is gewor-
den. Voor het eind van het jaar moet wat op 
het houten bord is geschetst, werkelijkheid 
zijn geworden. Voor de argeloze toeschou-
wer is het echter nog de vraag waar het 
gebouw komt te staan. Is het op de plaats 
van de huidige kleedlokalen of komt het tus-
sen de hellingen van de Flame Trails en de 
voetbalvelden? Beide vragen beantwoordde 
Jan ontkennend. Het centrum met zijn tribu-
nes en een verdieping onder de grond komt 
achter de kleedlokalen, net aan de andere 
kant van de Kaldersedijk te staan. De tri-
bunes zullen gericht zijn op het hoofdveld 
van SV Brandevoort; het spiksplinternieuwe 
kunstgrasveld, waar ’s middags Fons Jacobs 
in persoon met heel veel toewijding tiental-
len keren heen en weer heeft gelopen. De 
burgemeester had de uitdaging aangeno- 

men om een belangrijke wedstrijd van de 
jonge SV Brandevoorters te fluiten. Hij deed 
dat zelfs zo serieus dat er geen onvertogen 
woord te horen viel en het team pardoes 
de wedstrijd won (met grote cijfers) en zo 
een grote sprong op de ranglijst maakte. Je 
kunt toch immers niet afgaan voor je eigen 
burgervader! Een wapenfeit erbij: de voet-
balteams van SV Brandevoort weten zich 
steeds beter te weren. 

Voor de bewoners, die zelf wilden kijken waar 
het gebouw gaat komen, was het blauwe 
paaltje (zie foto) een centraal oriëntatiepunt. 
Onze fotografe Rianne van Lierop heeft met 
gevaar voor eigen besmeurde laarzen dit 
punt scherp vastgelegd. 

Belangstelling 
Het was mooi weer, maar toch iets te fris om 
een grote massa bewoners uit Brandevoort 
op de been te krijgen. Het was de bedoe 

ling om op deze feestelijke gelegenheid de 
vereniging aan het grote publiek te presen-
teren, maar dat is een beetje tegengevallen. 
Dat zal dus nog eens opnieuw moeten ge-
beuren, bijvoorbeeld bij de opening van het 
sportcentrum volgend jaar. 

Toekomst 
Binnenkort is onze wijk dus een groot cen-
trum rijker. Een centrum voor sportief Bran-
devoort, dat geheel door vrijwilligers wordt 
gedragen en waar iedere dag veel werk zal 
worden verzet. Gelukkig helpen zo’n honderd 
enthousiastelingen mee om bijvoorbeeld de 
500 leden van de vereniging SV Brandevoort 
gezond en wel te laten functioneren. “Wij kun-
nen de komende jaren dit centrum met veel 
activiteiten breed uitbouwen,” aldus William 
Kuypers, de beheerder van het eerste uur van 
SV Brandevoort. “Samen met alle andere ac-
tiviteiten en voorzieningen voor onder andere 
de jongeren in dit sportieve deel van de wijk.” •

Sportpark Brandevoort 
krijgt vorm

Giel Pollemans
foto: Vincent Knoops / Giel Pollemans

Op zaterdag 14 april onthulden Jan van Loon en wethouder Jan van 
den Heuvel een levensgroot houten scherm aan de Kaldersedijk. Dat 
was het moment waarop heel Brandevoort kon zien hoe het multifunc-
tionele centrum voor sport en bewegen eruit zal gaan zien. Het is een 
centrum dat voldoet aan alle Brandevoorter eisen: het wordt uiteraard 
een centrum voor sport, maar biedt ook plaats aan bijvoorbeeld de kin-
deropvang of fysiotherapie. Het wordt bovendien een ontmoetingsplek 
voor de jeugd. En het is nog mooi ook.
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Is een ‘gezond kleurtje’ ook 
echt gezond? 
Een zongebruinde huid wordt dikwijls gezien 
als een teken van gezondheid, bijvoorbeeld 
omdat het kan betekenen dat je veel in de 
‘gezonde buitenlucht’ bent geweest. Vooral 
vroeger betekende een bleke huidskleur 
dikwijls dat iemand ziek was of bijvoorbeeld 
bloedarmoede had. 
Zodra zonlicht op de huid komt, ontstaat er 
een ontstekingsreactie en een beschadiging 
van de huidcellen, inclusief het erfelijk mate-
riaal (DNA) in die cellen. Het bruinen van de 
huid is een beschermingsreactie tegen die 
door UV-licht veroorzaakte beschadiging. Als 
een huid zongebruind is, is er dus altijd ook 
schade aan cellen of DNA opgetreden. Een 
zongebruinde huid is dus in feite een zonbe-
schadigde huid. Een ‘gezond kleurtje’ is dus 
- in elk geval voor de huid zelf - niet altijd 
echt gezond. 

Wat zijn de nadelige effecten 
van (kunstmatig en natuurlijk) 
zonlicht? 
Een onmiddellijk effect van teveel UV-licht 
op de huid is verbranding, waarbij een pijn-
lijke roodheid ontstaat en soms zelfs blaren. 
Dit wordt veroorzaakt door UVB-licht. Door 
verbrandingen, maar ook door herhaalde 
(chronische) en overmatige zonblootstelling 
wordt de kans op het ontstaan van huidkan-
ker groter. 
Een ander langetermijneffect van overma-
tige blootstelling aan UV-licht, is versnelde 
huidveroudering. Dit wordt vooral veroor-
zaakt door UVA-licht, dat het elastische 
bindweefsel van de lederhuid beschadigt. 
Hierdoor wordt de huid dikker en stugger en 
ontstaan diepe rimpels. Bovendien gaat dit 
gepaard met een wat gele verkleuring van 
de huid, rode en bruine vlekken en een on-
regelmatige pigmentatie (donkere en lichte 
confetti-achtige vlekjes). Mensen met een 
lichte huidskleur zijn het gevoeligst voor al 
deze veranderingen. 

Hoe kan men zich het beste te-
gen de zon beschermen?
De beste en meest logische manier om huid-
beschadiging door de zon te voorkómen, is 
het mijden van sterk, direct zonlicht. Uit de 
zon blijven dus; in Nederland vooral tussen 

11.00 en 15.00 uur. Dichter bij de evenaar 
neemt de hoeveelheid UV-licht toe. Ook op 
het water, in de sneeuw en op droog zand is 
de straling vanwege de reflectie sterker.

Hoe vaak per dag moet een 
zonnebrandcrème worden 
aangebracht?
De beschermingsfactor (SPF) die op een 
zonnebrandmiddel vermeld staat, geldt al-
leen als het voldoende dik op de huid wordt 
gesmeerd. Voor een gemiddeld persoon is 
dat ongeveer 35 ml per keer. Uit onderzoek 
is gebleken dat de huid het beste tegen UV-
stralen wordt beschermd als het zonnebrand-
middel vijftien tot dertig minuten van tevoren 
zo egaal mogelijk wordt gesmeerd. Heel be-
langrijk is om dit na een halfuur of een uur te 
herhalen. Daarna moet het middel opnieuw 
worden aangebracht na bijvoorbeeld zwem-
men, hevige transpiratie en afdrogen. Zonne-
brandmiddelen die goed aan de huid kleven, 
zoals de wat vettere watervaste middelen, 
werken effectiever dan de heel dunne, die 
gemakkelijk van de huid afspoelen. 
Verder is het zo, dat vooral de stoffen die te-
gen UVA-licht beschermen, inactief gemaakt 
worden door het zonlicht en dus na enige tijd 
niet goed meer werken. Het advies is dan 
ook om zonnebrandcrèmes meerdere malen 
per dag te smeren. 

Hoe worden baby’s en kinde-
ren het beste tegen de zon be-
schermd?
De huid van kleine kinderen is gevoeliger 
dan die van volwassenen en moet dus goed 
beschermd worden. Bovendien zijn de hoe-
veelheid zonlicht en vooral het aantal zonver-
brandingen die op de kinderleeftijd ontstaan, 
bepalend voor het risico op huidkanker op 
latere leeftijd. 
Bescherm baby’s tot zes maanden zo goed 
mogelijk tegen direct zonlicht. Dit houdt in 
dat ze het beste zoveel mogelijk uit de zon 
moeten worden gehouden (zeker tussen 
11.00 en 15.00 uur). Verdere bescherming 
kan door middel van bijvoorbeeld kleding, 
hoedjes en parasollen. De gebruikte stof-
fen moeten dicht geweven zijn en armpjes 
en benen bedekken. Er wordt geadviseerd 
om bij baby’s tot zes maanden géén zonne-
brandcrèmes te gebruiken.

Beschermen zonnebrandmid-
delen tegen huidkanker en 
versnelde huidveroudering?
Zonnebrandmiddelen houden UVB-licht en 
deels ook UVA-licht tegen en beschermen 
daarmee tegen huidkanker en versnelde 
huidveroudering. Ze kunnen huidkanker en 
huidveroudering echter niet volledig voorkó-
men. Daar zijn twee redenen voor. In de eer-
ste plaats wordt niet elke vorm van huidkan-
ker veroorzaakt door UV-straling, en in de 
tweede plaats geven zonnebrandmiddelen 
geen volledige bescherming. Bovendien zor-
gen deze middelen ervoor dat veel mensen 
hiermee juist langer in de zon blijven, zodat 
de huid ongemerkt toch een te hoge UV-
dosis krijgt. 

Heeft UV-licht dan alleen maar 
nadelen?
Veel huidartsen gebruiken UV-licht als behan-
deling van huidziekten zoals eczeem en pso-
riasis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
eigenschap dat UV-licht sommige ziektepro-
cessen kan remmen en jeuk kan onderdruk-
ken.
Zonlicht veroorzaakt bij de meeste mensen 
een blij gevoel, zeker in een gematigd klimaat 
zoals in Nederland. Niet alleen het licht, maar 
ook de warmte veroorzaakt een aangenaam 
gevoel. Ook is zonlicht nodig om het lichaam 
goed te laten werken. Het bekendste voor-
beeld is waarschijnlijk vitamine D: wanneer 
UVB-licht van de zon op de huid schijnt, wordt 
vitamine D aangemaakt. Vitamine D is nodig 
voor de vorming van sterke botten. Overigens 
lijkt het gebruik van zonnebrandmiddelen geen 
nadelig effect te hebben op de hoeveelheid vi-
tamine D in het bloed.
Volgens recente onderzoeken beschermt zon-
licht via aanmaak van vitamine D ook tegen 
het ontstaan van sommige vormen van kanker 
en tegen bepaalde infecties. Het lijkt erop dat 
matige zonblootstelling deze gunstige effecten 
met zich meebrengt: de huid hoeft voor deze 
effecten niet eens rood te worden. Overmatige 
zonblootstelling en vooral verbranding hebben 
echter alleen maar schadelijke effecten en ver-
hogen de kans op huidkanker. 

Voor meer informatie verwijs ik naar de vol-
gende sites: Thuisarts.nl en www.huidarts.info. 
Een gezond zonnige zomer toegewenst! •

Dokter, mag ik nu wel of niet 
in de zon?

Victor Kaiser

Er wordt veel gezegd en geschreven over zonlicht en zonnebaden, over 
het gebruik van zonnebanken en van zonnebrandcrèmes (ook wel: 
antizonnebrandcrème of zonnemelk). In dit stukje heb ik een aantal 
veelgestelde vragen op een rijtje gezet.
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Liever spierpijn dan 
anti-depressiva

In haar vrije tijd is Joyce zes jaar geleden 
gestart met hardlopen. Hierdoor ontdekte ze 
dat dit haar een zeer goed gevoel gaf. Dit 
wilde ze ook graag overbrengen aan ande-
ren en daarom ging ze zich hierin ook profes-
sioneel bekwamen. In 2010 behaalde Joyce, 
naast diploma’s in lymfetaping en medical 
taping, een diploma in runningtherapie. Het 
doel van deze therapie is onder andere dat 
compleet inactieve mensen na opbouw, door 
middel van runningtherapie, weer een kwar-
tiertje, of langer, kunnen rennen. Hierdoor 
zijn ze eventueel weer in staat om te kunnen 
aanhaken bij bijvoorbeeld een lopergroep 
(zoals onlangs ook hier in de wijk gestart).
Het lichaam van gezonde mensen maakt 
bepaalde hormoonachtige stoffen, de zoge-
naamde endorfinen, aan. Hardlopen, waarbij 
de beide lichaamshelften evenredig bewe-
gen, is bij uitstek een bewegingsvorm die 
zorgt voor de productie van endorfinen. Stof-
fen die de geest en dus ook het lichaam po-
sitief beïnvloeden. Antidepressiva bevatten 
ook soortgelijke stoffen. Deze aanmaak is bij 
mensen met psychische, stressgerelateerde 
klachten, verstoord. Dat wil in de praktijk 
zeggen dat het heerlijke gevoel (de ‘kick’) die 
een gezond persoon krijgt door te bewegen, 
niet meer zomaar tot stand komt bij mensen 
met psychische klachten. Het is bekend dat 
deze patiënten zich er niet toe kunnen zetten 
actief te worden, dat wil zeggen: op gang te 
komen. Sporten is voor hen dan ook al hele-
maal een taboe. Terwijl deze patiënten, als ze 
over dit dieptepunt heen geholpen kunnen 

worden, zowel geestelijk als lichamelijk weer 
‘normaal’ kunnen functioneren. Ze kunnen 
dan zelf weer zorgen dat ze lichamelijk vol-
doende actief zijn en blijven. Ook kan even-
tueel, door goede begeleiding/therapie van 
onder andere de behandelend arts, het ge-
bruik van antidepressiva afgebouwd worden.
De behandeling bestaat uit het onder bege-
leiding van de runningtherapeut(e) gaan lo-
pen. Dit is echter altijd aanvullend op andere 
begeleidingstherapieën zoals bijvoorbeeld 
medicatie, psychologische begeleiding, hap-
totherapie enzovoort.
Voor gecombineerde klachtenbeelden zoals 
adipositas (vetzucht) met stress en/of de-
pressie wordt gekozen voor een opbouwend 
wandelprogramma, ook onder leiding van de 
running therapeut(e).
Het mooie van een rustige duursport, zoals 
runningtherapie ook wel wordt genoemd, is 
dat het natuurlijke proces van de aanmaak 
van endorfinen weer in balans komt. Joyce 
van de Kerkhof is hiervoor de aangewezen 
en opgeleide runningtherapeute binnen 
het SGCB (Stichting Gezondheidscentrum 
Brandevoort). Indien nodig, is hierbij ook de 
vakkennis van collega-fysiotherapeuten in te 
zetten.
De opstart van de runningtherapie is in eer-
ste instantie individueel, maar bij voldoende 
progressie kunnen mensen onder begelei-
ding, bijvoorbeeld in kleine groepjes, ook 
samen trainen. In principe is dit voor iedere 
leeftijdscategorie geschikt.
Runningtherapie wordt onder bepaalde voor-

waarden vergoed. Informatie hierover is ver-
krijgbaar bij de zorgverzekeraar. Tevens be-
staan er vergoedingsmogelijkheden vanuit 
het persoonsgebonden budget.
Nota bene: De World Health Organization 
voorspelt dat over tien jaar depressie moge-
lijk volksziekte nummer één zal zijn gewor-
den. Om dit beeld te voorkomen, is binnen 
onze wijk running therapeute Joyce van de 
Kerkhof de aangewezen persoon.

U kunt Joyce van de Kerkhof bereiken bij 
Fysiotherapie De Veste, De Plaetse 92, tele-
foon: 50 47 30, www.sgcb.nl.•

Marga Dobma

Joyce van de Kerkhof studeerde in 1997 af als fysiotherapeute. Vervol-
gens werkte ze bijna tien jaar in een particuliere praktijk in Eindhoven. 
In 2002 behaalde ze het diploma oedeemtherapie. Sinds maart 2009 
is Joyce als fysiotherapeute/oedeemtherapeute werkzaam in het Ge-
zondheidscentrum in Brandevoort..

In het Albert Heijnfiliaal De Plaetse vindt in 
de komende periode een flessenactie plaats, 
die geheel ten goede komt aan de vereni-
ging voor aangepaste sport, spel en ont-
spanning De Doorzetters. 

Mensen met een beperking dreigen van-
wege bezuinigingen in deze tijd steeds meer 

aan inkomen te verliezen, terwijl hun uitga-
ven voor zorg, huisvesting, voeding, contribu-
tie en dergelijke steeds hoger worden. 
De medewerkers van Albert Heijn aan De 
Plaetse in Brandevoort dragen deze mensen 
een warm hart toe. Zij bieden De Doorzetters 
namelijk de mogelijkheid om middels een 
flessenactie de contributie voor zwemmen, 

paardrijden en discodansen zo laag mogelijk 
te houden!
Hiervoor is echter ook de steun van u nodig! 
U wordt in de gelegenheid gesteld Uw sta-
tiegeldbonnetje te schenken aan De Door-
zetters door het in de zuil te werpen die is 
opgesteld bij de statiegeldautomaat. Onze 
hartelijke dank hiervoor! •

Flessenactie
De Doorzetters van start!
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Even de wijk uit
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Themabijeenkomst voor man-
telzorgers
Orde in uw huis, ruimte in uw hoofd
Maandagmiddag 14 mei, 13.30-15.30 uur

Een professional organizer geeft tips om 
orde in uw huis en/of administratie te krij-
gen, waardoor u de rust krijgt om u te con-
centreren op andere zaken. Veel mantelzor-
gers hebben het enorm druk. Ook verandert 
de leefomgeving in veel gevallen. Denk 
hierbij aan kleine en grote aanpassingen in 
huis zoals bijvoorbeeld een kleedje dat weg-
gehaald moet worden of een bed dat in de 
woonkamer geplaatst moet worden. Hoe ga 
je hier mee om? Hoe zorg je dat je tijd over 
houdt voor andere zaken zoals hobby’s bij-
voorbeeld.
Tijdens deze bijeenkomst komen de volgen-
de onderwerpen aan bod:
• Hoe zorg ik voor orde in mijn huis?
• Hoe ga ik als mantelzorger om met kleine  
 en grote veranderingen in huis?
• Zijn mijn taken en de beschikbare tijd (en  
 energie) nog in evenwicht?
• Hoe kan ik meer grip krijgen op mijn tijds- 
 besteding?
• LEVgroep, Penningstraat 55, Helmond,  
 info/aanmelding bij Steunpunt Mantelzorg  
 van Stichting LEVgroep. te-

lefoon: 55 45 86 / 59 89 89, 
in fo@vr i jw i l l igethu iszorghe lmond .n l , 
www.levgroep.nl (vrijwilligerscentrale, 
cursusaanbod).

Carat-concerten gaan zondag 
6 mei van start
Op zondag 6 mei gaat in het Carat-pavil-
joen het achttiende seizoen van de Carat-
concerten van start. De concerten vinden 
plaats op de zon- en feestdagen van mei tot 
en met september. In totaal dragen zo’n vijf-
enzeventig muziekgezelschappen bij aan dit 
evenement in het sfeervolle Carat-paviljoen, 
waarbij de muziekstijlen zeer uiteenlopend 
zijn, van blaasmuziek tot opera en van pop 
tot jazz.

De Stichting Beheer Carat-paviljoen ontving 
dit jaar ruim 130 aanmeldingen van muziek-
verenigingen. Net als voorgaande jaren vin-
den dit seizoen drie optredens per zondag 
plaats. Door het groot aantal aanmeldingen, 
zijn er op een aantal zondagen maar liefst 
vier optredens. De concerten beginnen om 
12.00 uur en zijn rond 15.00 uur afgelopen. 
De extra optredens op de zondagen sluiten 
af om 16.00 uur. 

Op zaterdag 5 mei is het Carat-paviljoen ter 

beschikking gesteld aan het Bevrijdings-
concert, georganiseerd door het Helmonds 
Oranje Comité. Daarnaast stelt de organisa-
tie ook in 2012 het podium beschikbaar voor 
de Royal Phileutonia Proms op zaterdag 23 
en zondag 24 juni 2012. Het Carat-seizoen 
wordt traditiegetrouw met diverse muzikale 
optredens feestelijk afgesloten op de laatste 
zondag van september (30 september).

De Carat-concerten zijn gratis toegankelijk 
en het gehele programmaoverzicht is terug 
te vinden op www.carat-concerten.nl. 

Natuurtuin De Robbert 
Is op de volgende zondagen open van 13.00 
tot 17.00 uur: 20 mei, 17 juni, 15 juli, 19 au-
gustus en 16 september. Op 17 juni zal extra 
aandacht aan de bijen worden besteed.

Natuurtuin De Robbert in Helmond is te vin-
den aan het einde van de Vinkelaan/Keme-
nadelaan. Staande op de parkeerplaats in 
de Kemenadelaan ziet men de ingang van 
de tuin. Vanaf de Uiverlaan zijn er ook rich-
tingaanwijzingsborden. De tuin is ook het 
hele jaar door op zaterdag open van 9.00 tot 
12.00 uur.
http://natuurtuin-de-robbert.webklik.nl/
page/natuurtuin-de-robbert •
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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.

Verdriet of verlies?
Er zijn momenten in het leven dat u door een verlies of andere verdrietige zaak behoefte hebt aan 

contact. Wanneer u lid van een kerk bent, kunt u daar altijd een beroep op doen. 
Want ook in moeilijke tijden leeft uw kerk graag met u mee!

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

namenlijst eerste communie 2012 Luciakerk, 3 
en 10 juni:
Nikki Kanters, Esmee van Rest, Nick van Rooij, Lisa van Uden, Iris Rovers, 
Lisa Jonkers, Joost Meeuwsen, Anne v.d. Warrenburg, Kane van Os, Stijn 
Bijsterveld, Kevin van der Pijl, Sem Rooyakkers, Anne van den Reek, Giovanni 
Kellenaers, Romano Jansen, Luca Fanoembi, Floor Dekkers, Glenn Spanings, 
Kevin Spanings, Laurie de Fost, Fleur Hermens, Caroline Kweens, Mare 
Wijnia, Demi de Vries, Wesley Hommes, Job Essers, Thijmen Saris, Anouk 
Willems, Sophie van de Kerkhof, Fenne Mink, Lise Janssen, Bente van Brus-
sel, Finn van Brussel, Sjoerd Smits, Joep-Julie van Kesteren, Tara van Hoeck, 
Kenan Martens, Damian Boeijen, Mylano Cuevas, Nanne van den Eijnden, Fee 
Janssen, Yeske van Bokhoven, Bob Raaijmakers, Annabel van der Ceelen, 
Mel Peters, Tom van Griensven, Tiziana Stangoni, Didier Jansen, Lucas van 
Kessel, Romy van der Linden, Stefan Vorselaars, Iris Aben, Bich van Nguyen, 
Emma van Vugt, Eva Mooren, Sarah van Leeuwen, Bradley Dovens, Rens 
Croonen, Vincent den Dekker, Isa van Laarhoven, Milou van Laarhoven, 
Thijmen Broeders, Lise van Duijnhoven, Faye-Havana van Schijndel, Colin 
van Erp, Lieke Zuidervaart, Jelmer Feenstra, Jay van Stiphout, Lucas van 
Haaren, Tim Gijzen, Max Lans, Charlotte van den Boogaart, Pim van Wijk, 
Tijn van der Zanden, Thijmen van Lierop, Noortje Smits, Wouter Boeijen, 
Valery Loots, Valerie Coppelmans, Bo Derks, Vera Bakels, Thomas Kruyzen, 
Stan v.d. Wiel, Maud Verspeek, Pien Verspeek, Maureen Kop, Fabian van Oss, 
Denise Veldboer, Mevi Berkers, Jackie v.d. Pol, Dimphy Peeters, Niels Jurrius, 
Koen Jurrius, Melanie de Kloe, Wessel Celosse, Lars Vogels, Bram Konings, 
Nina Alink, Dana Broenen, Marijn van Berlo, Michelle v.d. Voort, Noemi 
van Lieshout, Kylian Voogels, Marc Kuijpers, Jari van der Laak, Remco van 
Lieshout, Robin van Dingenen, Vince v.d. Ven, Daan Verhees, Jesse Jansen, 
Espen Klomp, Noah Exalto, Niek Deelen, Vigo Smeets.
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Niks Hollanders dan de tompouce, 
vinden wij. Terwijl het natuurlijk een 
Franse uitvinding moet zijn: gebak 
met bladerdeeg. Volgens Johannes 
van Dam is de stripfiguur Tom Poes 
ernaar vernoemd en dat nemen we 
meteen aan. Ze zijn in ieder geval 
niet moeilijk te maken. En heeft u 
zin in een Koninginnedagtaartje dan 
kleurt u het glazuur oranje.

tompouce

INGREDIëNTEN:

4 plakjes roomboterbladerdeeg 
250 ml volle melk
20 g custardpoeder
3 eetlepels suiker
6 eetlepels poedersuiker
1 bekertje slagroom (125 ml)
water

BEREIDINGSWIJZE:

Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de 
plakjes bladerdeeg in tweeën. Leg ze op een 
met bakpapier beklede bakplaat, prik er met 
een vork gaatjes in en leg het ovenrooster erop 
zodat ze niet te veel rijzen. Bak ze ongeveer 
10 minuten in het midden van de oven. Laat 
ze afkoelen. 
Breng vervolgens de melk aan de kook en 
houd 4 eetlepels apart. Meng custardpoeder, 
2 eetlepels suiker en de 4 eetlepels melk tot 
een gladde massa. Voeg dit al roerend aan de 
kokende melk toe. Kook dit op laag vuur al 
roerend 2 minuten door. Laat het mengsel af-
koelen. Meng poedersuiker met wat water om 
glazuur te maken. Bestrijk 4 bladerdeeghelften 
met het glazuur. Klop de slagroom met 2 el sui-
ker stijf. Verdeel de custard en slagroom over 
de 4 ongeglazuurde bladerdeeghelften. Bedek 
met de geglazuurde helften. 

nummer 4 •  apr i l   2012



www.brandevoortercourant .n l

64

kl
eu

rp
la

at
 p

ag
in

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 mei 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. Joyce van Kemenade 12 jaar 
2. Emma van der Geer 10 jaar
3. Esmee Driessen 5 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 MEI NUMMER
4 mei

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 Adriaan van Veggel 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 René van den Berg renevandenberg@gmail.com
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 
 
April  

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
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 
06 mei Flame Trails Jaarlijkse fietscross Jam 11 – 17.00 uur  
09 mei Rabobank Internetbankieren 19.30 – 22.00 u ’t BrandPunt   432013 
15 mei SBIA Lopersgroep oprichting 20 – 21.30 uur ’t BrandPunt   432013 
15 mei Wijkraad Openbare vergadering 20.00 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  
16 juni Wijkraad  Bezoek van Mechelen 12 - 13.00 uur ’t BrandPunt   432013 
23 juni Gem Helmond  Bezoek college B&W 10 – 13.00 uur ’t BrandPunt   432013 
24 juni SBIA BRANDEVOORTERDAG 11 – 17.30 uur ’t BrandPunt   432013 
29 juni Brand Courant Distributie nr 6 18.00 uur P. Princen   665781 
     
Juli     
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
01 juli Fierljepgroep Onthulling Fierljepmon. 12.00 uur ’t BrandPunt   432013 
01 juli Fierljepgroep Fierljeppen 13 – 17.00 uur ’t BrandPunt   432013 
     
Augustus 
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
18 aug Zonnebrand Foute feest 20 - 01.00 uur ’t BrandPunt   432013 

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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