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Rabobank. Een bank met ideeën.

Altijd onbezorgd op vakantie.
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Het hele jaar door verzekerd
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Gaat u vaker dan één keer per jaar op vakantie? Of gaat u wel eens een weekendje weg? Maakt u dagtrips

naar het buitenland? Dan is het vaak goedkoper om een Doorlopende Reisverzekering af te sluiten in

plaats van meerdere keren een Kortlopende Reisverzekering. Kijk op www.rabobank.nl/helmond of bel

(0492) 594 594 en sluit de verzekering af. U bent dan het hele jaar door verzekerd. En u kunt altijd

onbezorgd op vakantie.
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Inhoud

In de Brandevoorter Courant van april 
stond een oproep om gevaarlijke ver-
keerssituaties te melden. De eerste mel-
ding is ontvangen: bij de parkeerplaat-
sen van De Vendelier (noodlocatie) is er 
sprake van zo’n gevaarlijke plek. Vaak zijn 
deze problemen makkelijk te verhelpen. 
We hopen op nog meer inzendingen van 
gevaarlijke verkeerssituaties.

De Brandevoorterdag vindt dit jaar plaats op zondag 24 juni 
van 11.00 tot 17.30 uur. Natuurlijk kunt u weer veel vertrouw-
de onderdelen van de Brandevoorterdag terugvinden. Denk 
hierbij aan de helikoptervluchten, het jeugdplein, diverse 
dansdemonstraties, de BraNderie, oude ambachten, de roof-
vogels en nog veel meer. Een nieuw onderdeel is de kunst-
markt. Hier zullen verschillende kunstenaars u laten meege-
nieten van het maken van kunstwerken. Daarnaast kunt u in 
De Bubbel vrij bewegen over het water. Voor meer informatie 
kunt u eens kijken op de website.

Begin juni wordt een nieuwe tandarts-
praktijk geopend in De Veste. Victor Scu-
ric en zijn partner, Anke van de Ven, gaan 
samen van start. In deze uitgave leest u 
een interview met hen. Eventuele inschrij-
ving of vrijblijvende kennismaking van 
nieuwe patiënten kan vanaf 1 juni.

In Brandevoort wordt veel en hard gewerkt. 
Toch weet menig wijkgenoot tijd te maken 
voor één of meerdere hobby’s. Ze verzame-
len postzegels, sleutelen aan oude auto’s 
of pluizen hun stamboom uit. Daar ligt hun 
passie. In deze nieuwe rubriek vertellen zij 
erover. Deze maand vertelt Frank Thijssen 
over één van zijn hobby’s: Het lezen en ver-
zamelen van stripboeken.

Ze waren met z’n vijven, Lenie Kantelberg, 
Wilma de Kinderen, Marijke Verhoeven 
en Judith Wachters hebben hard gewerkt 
aan de oprichting van KoBra. Het koor uit 
Brandevoort viert dit hele jaar zijn eerste 
lustrum. In gesprek met Folly van Dijk 
blikken we terug op vijf jaar popkoor Ko-
Bra. Op 10 juni is het lustrumconcert in 
‘t BrandPunt.
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Tegelijk is de komende maand een moment 
van politieke bewustwording en van con-
tacten met de buren uit België. In juni zal 
gemeente Mechelen onze wijk bezoeken. 
Mechelen is immers een gemeente die ons 
een bijzonder warm hart toedraagt en waar-
mee Helmond een vaste vriendschapsrelatie 
heeft.

Kort na dit bezoek kunnen we onze bestuur-
ders in de wijk ontvangen: het college van 
B&W. Zij hebben aangekondigd dat zij één 
keer per jaar direct met de bewoners uit de 
wijken in contact willen komen. Er is nog ge-
noeg te doen in Brandevoort de komende 
jaren. Laten we met zijn allen dit nog even de 
bestuurders voorhouden: de wijk moet afge-

bouwd worden en er zijn meer voorzieningen 
voor jongeren nodig. De jeugd wordt ouder, 
maar veel speelplaatsen blijven het kleuter-
tijdperk uitademen. De stuurgroep Jeugd 
heeft onlangs nog enkele grote lijnen uitge-
zet en als doel geformuleerd als zij voor de 
jongeren een vijftal herkenbare, maar onop-
vallende plekken in de wijk moeten kunnen 
realiseren; dan lopen de jongeren niet meer 
weg door hun heil in Eindhoven te zoeken. 
En natuurlijk moeten we onze senioren niet 
vergeten. Ook zij moeten hun vertier in onze 
wijk kunnen vinden.

Dat wij al op de goede weg zijn om bewo-
ners en vooral de jongeren hier in de wijk 
op hun gemak te stellen, zal zeker lukken 

met de kindervakantieweek en natuurlijk de 
fierljepevenementen van begin te juli zien. Er 
staat niet alleen een opvallend programma 
op touw, maar ze willen zich ook nog onver-
getelijk maken. De komende dertig jaar zal 
het fierljeppen prominent in Brandevoort 
zichtbaar zijn. Als de voorspellingen ons niet 
bedriegen, dan zal er een levensgroot kunst-
werk de wijk gaan sieren. Wij zijn benieuwd 
hoe het ‘monument’ vorm is gegeven.

Bereid u dus voor op een nieuwe enerve-
rende zomermaand voor de grote vakantie. 
Hopelijk kan het de feestvreugde bij de in-
tensieve voetbalmomenten van het EK voet-
ballen in Polen en misschien in Oekraïne 
verhogen. •

Redactioneel 
mei 2012

De redactie
foto: Johan Janssen

De grootse Brandevoorterdag komt eraan: 24 juni is de dag die je niet 
vergeten mag. Al vijf keer organiseert deze werkgroep de centrale dag 
voor de wijk. Meer dan in andere jaren zullen de bewoners kunnen ge-
nieten van typische ambachten en gebruiken, die precies passen in de 
karakteristiek van onze leefomgeving. Ook de helicopter zal deze keer 
niet ontbreken waardoor u eens van bovenaf uw huis en omgeving 
kunt aanschouwen. De voorbereidingen voor de Brandevoorterdag zijn 
in volle gang. Houd deze datum dus vrij in uw agenda.
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Wisseling van de wacht in 
’t BrandPunt
Ons mooie wijkcentrum ’t BrandPunt draait 
al jaren op een aantal vaste krachten en heel 
veel vrijwilligers. Mary-Ann Bosman is één 
van deze vaste krachten. Zij heeft te ken-
nen gegeven met haar betaalde baan te wil-
len stoppen, maar haar vrijwillige uren op de 
maandagavond achter de bar en uiteraard in 
de keuken wil zij gewoon voortzetten. Daar is 
iedereen uiteraard heel blij mee, want samen 
met Marja en een aantal keukenvrijwilligers 
vormt ze een onverslaanbaar team.
Haar uren als assistent-beheerder worden 
vanaf nu ingevuld door Sandra Geleijns. Zij 
gaat aan de slag als beheerder planning 
en administratie. Samen met Berry van de 
Putten vormt zij het beheerdersduo van ’t 
BrandPunt en samen met de gastheer en 
-vrouwen zorgen zij ervoor dat het wijkhuis 
de gezellige huiskamer van Brandevoort is 
en blijft. We wensen Sandra veel succes!

Alle balluh verzamelen…
Juni zal (althans voor een aantal van ons) in 
het teken staan van het EK voetbal. En of 
je nu van voetbal houdt of niet, zo is bijvoor-
beeld Nederland-Duitsland toch altijd weer 
heel spannend om naar te kijken. Laten we 
hopen dat de beste moge winnen en dat het 
een spannend, maar vooral sportief evene-
ment mag worden. En wat is er dan gezel-
liger om dat samen met andere fanatieke 
voetballiefhebbers te doen in de gezelligste 
huiskamer van Brandevoort: ’t BrandPunt.

Zaterdag 9 juni 18.00 uur
EK voetbalwedstrijd Nederland-Denemar-
ken
Woensdag 13 juni 20.45 uur
EK voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland
Woensdag 17 juni 20.45 uur
EK voetbalwedstrijd Portugal-Nederland

Lustrumconcert KoBra met de 
Brandeleros

Zondag 10 juni
Dit keer geen voetbal, maar een spetterend 
concert van KoBra in samenwerking met de 
Brandeleros. Heerlijk genieten van zang en 
percussie. Aanvang: 14.30 uur, toegangs-
kaarten: e 5,- te verkrijgen aan de bar bij 
’t BrandPunt of bij een van de koorleden.

Dansvoorstelling Storytelling
Zaterdag 16 juni
Dan staat alweer de derde dansvoorstelling 
van Studio LOL op het programma. Gedu-
rende een middag- en avondshow zullen 
ruim honderd danser(tje)s tussen drie en 
vijftig jaar met hun eigen groep al dansend 
een verhaal vertellen.
Tijdens deze dansvoorstelling zullen niet al-
leen grappige, sprookjesachtige, spannende 
en schattige verhalen aan bod komen, maar 
zeker ook ontroerende en aangrijpende ver-
halen. Het belooft weer een spetterende 
show te worden, met mooie kostuums, veel 
glitter make-up en gave muziek. Meer infor-
matie over de generale repetities en tijds-
planning volgt snel.

Brandevoorterdag 2012
Zondag 24 juni
Na vijf succesvolle Brandevoorterdagen kan 
een vervolg niet uitblijven en daarom is het 
weer feest in Brandevoort tijdens de Bran-
devoorterdag 2012. Het terrein van de Bran-
devoorterdag bevindt zich in het centrum van 
Brandevoort - de Veste - en wordt gevormd 
door het nieuwe wandelgebied tussen het 
NS-station en het wijkhuis inclusief het plein 
achter de cafetaria. Kijk op www.brandevoor-
terdag.info voor meer informatie.

Kindervakantieweek
Maandag 2 juli tot en met vrijdag 
6 juli
Het thema van de kindervakantieweek is dit 
jaar De wereld rond in vijf dagen. Inschrijven 
is helaas niet meer mogelijk: 765 kinderen 
hadden meer geluk.

Natuurlijk hebben we nog steeds vrijwilligers 
nodig om met name ook de spelleiding voor 
alle dagen rond te krijgen. Wil je graag hel-
pen, maar heb je nog een kind thuis (dat te 
jong is om mee te doen aan de KVW), dan 
kun je hem of haar meenemen als je komt 
helpen, behalve op woensdag 4 juli, omdat 
we dit logistiek niet geregeld krijgen op 
ons geplande uitje. Dus mocht je nog een 
dag of aantal dagen mee kunnen en willen 
doen, geef je dan op. Je kunt het aanmel-
dingsformulier downloaden op onze web-
site www.kvwbrandevoort.nl en mailen naar 
info@kvwbrandevoort.nl.

Vrijwilligers gezocht!
De commissie Techniek van ’t BrandPunt is 
dringend op zoek naar mensen die hen wil-
len helpen met de licht- en geluid techniek. 
Zij zoeken naar ‘helpende handen’. Techni-
sche kennis is heel prettig, maar ook als u 
die niet heeft en wel graag wilt helpen, dan 
bent u van harte welkom. U kunt zich aan-
melden of meer informatie verkrijgen via 
techniek@brandpunt.info.

‘t BrandPunt in de media
Volg de activiteiten in ‘t BrandPunt 
ook op Twitter via @tBrandPunt en via 
www.facebook.nl/brandpunt.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 
Volg de activiteiten in ‘t BrandPunt 
ook op Twitter via @tBrandPunt en via 
www.facebook.nl/brandpunt.
Of meld u zich nu al aan op de website van 
’t BrandPunt (www.brandpunt.info) voor de 
digitale nieuwsbrief die vanaf augustus ver-
zonden gaat worden.

Wijkhuis ‘t BrandPunt gesloten in verband 
met zomervakantie
‘t BrandPunt is van maandag 8 juli tot en 
met zondag 5 augustus gesloten in ver-
band met de vakantie. Vanaf maandag 
6 augustus staan we weer voor u klaar! •

wijkhuis ‘t BrandPunt
nieuws

Annelies Hoolmans
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De heer Voogt van VP&A wist voor deze 
maand te melden dat Jumbo deze maand, 
de bedoeling is week 21, zijn deuren gaat 
openen in Blok 6 en dat hij nog in on-
derhandeling is met een kledingzaak. Hij 
vertelde eveneens dat de kandidaten voor 
de groentezaak en delicatessenzaak afge-
haakt zijn. Er wordt naar nieuwe kandida-
ten gezocht.
De speelgoedzaak Top 1 Toys, waar in vo-
rige afleveringen van de BC al sprake van 
was, heeft op 10 mei zijn deuren geopend. 
Deze speelgoedzaak wordt geëxploiteerd 
door Han en Jolanda Sneijers en is geves-
tigd aan de Laan door de Veste 116.
Er is een grote collectie speelgoed met 
een diversiteit aan merken. Daarnaast gaat 
Top 1 Toys een groot assortiment exclu-
sieve artikelen voeren. Er wordt veel aan-
dacht besteed aan klantvriendelijkheid en 
deskundigheid van de medewerkers.

Het ziet ernaar uit dat de schoonheidscom-
missie die de reclame-uitingen moet beoor-
delen met de hand over het hart heeft ge-
streken of een soort generaal pardon heeft 
verleend aan bakkerij ’t Bakketje, want de 
leuke transportfiets met de mand voorop 
en de reuzencroissant maken weer deel 
uit van het straatbeeld aan De Plaetse, na 

een aantal weken uit beeld te zijn geweest.
De bouwsels voor Blok 6 en 7 blijken een 
soort reuzenplantenbakken te zijn met 
de mogelijkheid om plaats te nemen op 
hardhouten zitbanken die op en half in 
de muurtjes die de buitenranden van de 
plantenbakken vormen, zijn aangebracht. 
De zitbanken hebben geen rugleuning, 
als mensen dus achterover leunen, omdat 
ze vermoeid zijn van het winkelen in De 
Veste, lopen ze de kans tussen de bloe-
men en planten terecht te komen, die bij 
het schrijven van dit artikel nog niet aan-
wezig waren, maar waarvan verondersteld 
mag worden dat ze geplaatst gaan worden; 
dat is toch uiteindelijk de functie van een 
plantenbak.

Hopelijk komen er in de directe nabijheid 
van de plantenbakken ook vuilnisbakken 
en worden deze dan ook gebruikt waarvoor 
ze bedoeld zijn, namelijk het dumpen van 
verpakkingsmateriaal, zodat de planten-
bakken niet verworden tot objecten waar-
voor ze niet bedoeld zijn, namelijk alterna-
tieve vuilnisbakken.
Naar aanleiding van commentaar van een 
lezer die ondergetekende kreeg in een 
reactie op de vorige aflevering van deze 
rubriek, namelijk om de ondernemers die 

etenswaren verkopen te bewegen om af 
en toe de gracht leeg te vissen, omdat 
verpakkingsmateriaal van door hen ver-
kochte etenswaren vaak in de gracht of op 
straat wordt gegooid en vervolgens door 
de wind alsnog in de gracht terechtkomt, 
het volgende: omdat de veronderstelling 
dat dit meestal door jeugdige personen 
gebeurt, door bovengenoemde lezer werd 
aangegrepen om te schrijven dat kinderen 
beter door hun ouders opgevoed moeten 
worden, zodat ze afval en verpakkingen 
keurig in de daarvoor bestemde afvalbak-
ken moeten gooien, kan schrijver dezes 
volledig instemmen met de opvatting van 
deze commentator, doch theorie en wer-
kelijkheid liggen nu eenmaal behoorlijk 
ver uit elkaar. En daardoor ligt er af en toe 
toch behoorlijk veel afval in de gracht en 
dat moet verwijderd worden. Of door de 
gemeente, of door vrijwilligers of door ei-
genaren van winkels die de artikelen ver-
kopen die deze afvalproducten opleveren. 
De verantwoordelijkheid hiervoor bij de 
opvoeders leggen, is uiteraard juist, maar 
daarmee is het probleem niet opgelost.
Een prestigieuze wijk als Brandevoort moet 
onder andere hierdoor toch niet vervallen 
tot een prullenwijk, daar zullen de meesten 
van u het toch wel mee eens kunnen zijn! •

Winkelkroniek Brandevoort
deel 15 

Wim Dobma
foto: Maarten van Schaik

Het is al mei, hoewel we dat aan de temperatuur niet altijd kunnen 
merken. Eind maart was het te warm voor de tijd van het jaar, april was 
vrij fris, hoewel de weergoden ons gunstig gezind waren op Koningin-
nedag, de laatste dag van die maand. De IJsheiligen gooiden begin 
mei nog wat roet in het eten en nu, op het moment dat u dit leest, is 
het misschien nog te koud of juist behoorlijk warm. Het weer blijft een 
verrassing en is op langere termijn niet te voorspellen; evenmin als de 
conjunctuur waar vooral mensen met een eigen zaak, zoals de winke-
liers in Brandevoort, van afhankelijk zijn.
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Nieuws van de Wijkraad

Giel Pollemans en Patricia Teuns
foto: Vincent Knoops

Wijkraad in nieuwe samenstel-
ling bijeen
Op dinsdag 15 mei zat de nieuwe Wijkraad 
in een open en uitnodigende opstelling weer 
bij elkaar. Fons Bosman, de voorzitter, heeft 
er echt zin in, terwijl hij aan de vooravond van 
een lang verdiende vakantie staat. Hij stelde 
met trots een nagenoeg nieuw team voor. Al-
leen Jeroen Smelt is nog een oudgediende 
uit de vorige samenstelling.

Informeren en communiceren
De vergadering is vooral een informatieve 
bijeenkomst van commissies, het dagelijks 
bestuur zelf, het Carolus Borromeus College 
en van de gemeente, die aangeeft hoe hij on-
danks de crisis de voortgang in de bouw van 
de wijk wil aanhouden. Jacqueline Klomp, 
werkzaam bij de gemeente en contactper-
soon voor de Wijkraad, vertelt dat Blok 6 op 
het punt staat om weer te beginnen. Ook 
de groenstrook voor Zeepsehoeve wordt 
aangepakt. De bouw onder de voormalige 
oude hoogspanningsmasten wordt versneld 
aangepakt: de buurt Lieverdonk komt in een 
ras tempo onder de hamer en de plannen 
voor Brandevoort II zijn nu gereed. Er werd 
een aantal conceptschetsen getoond. Deze 
kunnen we helaas niet opnemen in dit num-
mer, aangezien er nog aanpassingen kunnen 
plaatsvinden. Het is echter de vraag of met 
de ontwikkeling voldoende rekening is ge-
houden met de sociale structuur van de wijk. 
Door de overladen agenda kwam dit punt 
minder goed uit de verf. Het is wel zo dat 
de gemeente in nauwe samenspraak met 
de Wijkraad zijn plannen voor Brandevoort 
II nader uitwerkt. Door de nieuwe Wijkraad-
structuur van de gemeente moet het moge-
lijk zijn om mee te denken met deze plannen, 
omdat de komende maanden de gemeente 
veel contact houdt met de wijk. Zo komt op 
23 juni aanstaande het hele bestuur van de 
gemeente naar Brandevoort. Onze burge-
meester en wethouders willen graag met ie-
dereen die zich bij de wijk betrokken voelt in 
gesprek gaan. In groepen rondom bepaalde 
thema’s zullen de bestuurders met betrok-
ken wijkbewoners de wijk in gaan, liefst op 

de fiets om dan op de plaats zelf de proble-
matiek door te nemen. Om dit goed te laten 
verlopen, moeten bewoners of werkgroepen 
vooraf bij de secretaris van de Wijkraad het 
gespreksonderwerp inleveren. Heeft u inte-
resse, dan kan een mail worden gestuurd 
naar de secretaris van de Wijkraad.

Publieke tribune
Uit de publieke tribune bij de vergadering 
kwam al een aardig beeld van mogelijke pro-
blemen naar voren:
• Uiteraard de crossbaan van de jongeren  
 en de skateramp, die niet meer op de hui- 
 dige plekken mogen blijven liggen. TenneT  
 heeft strengere maatregelen bekend ge- 
 maakt en wil elk protest tegen risico’s van  
 straling via magnetische velden dan ook,  
 zoveel mogelijk voorkomen. Het is natuurlijk  
 wel vreemd dat voor de nieuwe situatie met  
 de gecombineerde hoogspanningslijnen de  
 strengheid toeneemt. De bundeling van lij- 
 nen zou immers een lagere impact hebben  
 op de omgeving. En de veiligheidsmaatre- 
 gelen bij de nieuwe situatie lijken nu alleen  
 maar een gevaarlijkere situatie te suggere- 
 ren. De reden die nu met name wordt gege- 
 ven, is dat de hoogte van de lijnen en de  
 hoogte van de ‘hobbels’ niet genoeg van el- 
 kaar afliggen. De gemeente zoekt nog  
 steeds naar een geschikte locatie en zal  
 aan de jeugd hun mening vragen voordat de  
 beslissing rondom de locaties definitief  
 wordt genomen. Vanuit het publiek werd de  
 wens uitgesproken om deze activiteiten - 
 dicht bij het sportpark te behouden om de  
 binding met deze jeugdgroep aldaar zoveel  
 mogelijk te blijven houden. De vraag is ech- 
 ter of dit mogelijk is. Ook werd aangegeven  
 dat een definitieve plek de voorkeur heeft in  
 plaats van weer over drie jaar verhuizen naar  
 een andere locatie. 
• Het zwerfvuil in de het centrum van de wijk:  
 dit is nog steeds een groot probleem. Adri 
 aan van de Wijkraad merkte op dat de ge- 
 meente steeds alert reageert om een en  
 ander op te ruimen, maar het effect is nog te  
 klein. Hiervoor is een nieuwe oplossing no- 
 dig, evenals de toenemende hopen honden- 

 poep, die midden in de wijk op de voetgan- 
 gersplekken verschijnen. Als je ’s morgens 
 met je kinderen vrolijk naar de school wilt  
 wandelen en je komt een ‘megahoop hon- 
 denuitlaatstoffen’ tegen, dan vergaat je toch  
 wel even de zin om vrolijk de wereld in te kij- 
 ken. Wellicht is de inzet van stadswachten in  
 de wijk op de vroege ochtend een goede  
 benadering? Voorzitter Fons Bosman sug- 
 gereerde de Brandevoorter Courant nog- 
 maals hieraan aandacht te besteden en me- 
 dewijkbewoners erop te wijzen elkaar op  
 deze overlast aan te spreken. Dus lieve  
 hondenbezitters, ruim de hopen van jullie  
 liefhebbende viervoeter(s) alsjeblieft op als  
 een liefhebbende ouder. Dat scheelt  
 poepruimen voor andere ouders. Dat doen  
 ze van hun eigen kroost al genoeg.
• De brugleuningen zijn velen een doorn in het  
 oog. “Zij zijn om de twee jaar versleten en  
 niet om aan te zien,” zegt Erik de Jager. Even- 
 min zijn de bomen voor zijn huis aan de  
 Neerwal florissant. De gemeente geeft bij  
 monde van Jacqueline Klomp en Wolgang  
 Holz aan dat zij druk doende zijn om alle  
 bomen in de wijk te saneren. Dit is een erg  
 kostbare zaak. Voor het eind van het jaar zal  
 de gemeente met een rigoureuze oplossing  
 komen. Droogte, wegkwijnende en te veel  
 wortelschietende bomen moeten dan weer  
 in het gelid worden gebracht. Soms lijkt de  
 grond in Brandevoort veel te vruchtbaar, an- 
 dere keren werkt de ondergrond van de wijk  
 de verkeerde kant op. Wat betreft de brug- 
 leuningen: hierin heeft de gemeente met  
 de gelamineerde houten bedekkingen de  
 verkeerde keuze gemaakt. De komende tijd  
 zullen alle leuningen zo worden vervangen  
 dat een duurzame oplossing is verkregen.  
 Jacqueline geeft aan om dit soort klachten  
 te (blijven) melden bij de gemeente, zodat zij  
 weten waar de problemen zijn en gericht ac- 
 tie kunnen ondernemen.
• Tenslotte, het parkeren in de wijk is nog niet 
 ideaal. Veel parkeerruimte is bezet door be- 
 drijfswagens. Dit gaat de komende tijd ech- 
 ter veranderen, omdat deze parkeerders  
 aangesproken en opgedragen worden op  
 andere plekken hun extra vervoer te zetten.
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Het Carolus Borromeus College
Door de hele vergadering heen is de komst 
van het Carolus Borromeus College een wel-
kome, positieve ontwikkeling. Rector Gijs van 
Wijlen heeft heel veel zin om in de wijk te be-
ginnen. In september van dit jaar start hij met 
een viertal mavoklassen, maar in het school-
jaar daarop, in september 2013, zal hij graag 
met 1400 leerlingen en 150 medewerkers 
in Brandevoort II voortvarend aan de slag 
gaan. Hij is van mening dat de school een 
onderdeel van de wijk moet zijn en ook een 
punt van ontmoeting en inspiratie. Door deze 
school kan de wijk echt een wijk zijn over de 

spoorbaan heen. De leerlingen hebben een 
mooie sport- en beweegruimte aan de an-
dere kant van de Brandevoortse Dreef. Deze 
is goed en veilig bereikbaar via de fietsroute 
naast het spoor. De hele accommodatie is 
een eenheid die zeer Brandevoortwaardig 
is. Zowel de bouwvorm als de instelling van 
de mensen zullen goed in de wijk passen 
en daardoor Brandevoort veel leefbaarder 
maken. Communicatie met onder andere de 
winkeliers en ondernemers in de wijk is erg 
gewenst en kan de omgang met de 1400 
jongeren straks alleen maar verbeteren. De 
komende tijd gaat de rector graag in gesprek 

met vertegenwoordigers van deze groepen.

Goede sfeer
Nog voordat de vergadering was afgelopen, 
bracht de catering van ’t BrandPunt al drank-
jes om in een goede sfeer de onbesproken 
zaken door te nemen. Wellicht dat de ont-
moeting met het bestuur van Helmond nog 
meer aanknopingspunten biedt om de wijk 
de komende jaren snel te laten uitgroeien 
tot een optimale en leefbare woongemeen-
schap. Dit zal zeker het geval zijn, vermoedde 
de voorzitter, als de fierljepgroep zijn monu-
ment op 1 juli om 12.00 uur heeft onthuld. •
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Op 1 juli zal wederom het fierljeppen plaats-
vinden en de voorbereidingen zijn in volle 
gang. Het belooft weer een spannend en 
leuk evenement te worden. Ter gelegenheid 
daarvan zal het kunstwerk dat door de Stich-
ting Carat is geschonken, worden onthuld.

Het voorlopige programma van de onthulling 
ziet er als volgt uit:
11.30 uur
Verzamelen bij de fierljeptent waar koffie 
met gebak zal worden geserveerd. Aanwezig 
zullen zijn: de wethouders Stienen en Tie-
lemans, vertegenwoordigers van Carat, de 
bond van fierlejeppers, de Wijkraad en be-

langstellenden. We zouden het erg op prijs 
stellen als we ook hierbij veel van onze jonge 
wijkbewoners mogen zien.
12.00 uur
Enkele korte toespraken door Bob Grijpstra 
(voorzitter Carat), de gemeente in de per-
soon van de wethouder en de Wijkraad.
12.20 uur
Voormalig stadsdichter Bert Kuypers draagt 
een gedicht voor dat hij speciaal voor De 
Fierljepper heeft gemaakt.
12.30 uur
In optocht naar de locatie van het kunst-
werk. Daar aangekomen zal een lint worden 
doorgeknipt en zal het kunstwerk worden 

onthuld. Spuitende champagne zal de feest-
vreugde vergroten.
12.45 uur
Terug naar de fierljeptent waar een drankje 
en een hapje zal worden genuttigd en gezel-
lig kan worden nagepraat.
13.15 uur
Afsluiting onthullingsprogramma en start 
programma fierljeppen.

De gegeven tijden, behalve de begintijd, zijn 
slechts een indicatie. Voor zover mogelijk zal 
het geheel muzikaal worden omlijst. We ho-
pen dat u met velen zult komen om er een 
feestelijke gebeurtenis van te maken. •

Onthulling De Fierljepper

Holke Flapper

Koersbal
voor ouderen die actief willen blijven
’t BrandPunt is weer op zoek naar mensen 
die zin hebben om mee te doen met koersbal. 
De groepen spelen op dinsdag- en woens-
dagmiddag. Vooral de dinsdagclub heeft 
plaats voor nieuwe spelers. Koersbal heet 
ook wel indoorbowling. Het lijkt heel veel op 

jeu de boules (petanque), maar wordt ge-
speeld met een bal die een contragewichtje 
heeft. Daardoor draait de bal na het werpen, 
wat de koers van de bal bepaalt. Vandaar de 
naam koersbal. Het spel wordt voornamelijk 
door de iets rijpere mensen gespeeld. Het 

kan staand, zittend of naast de rollator wor-
den beoefend. Dus hierbij een oproep voor 
onze actieve senioren om elkaar te leren 
kennen en niet thuis te blijven zitten. Kom 
eens langs op dinsdag vanaf 14.00 uur in de 
grote zaal van het wijkhuis en sluit je aan! •
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De commissie die deze dag organiseert, 
stelt zich onder andere tot doel om iedere 
keer weer nieuwe elementen toe te voegen 
om er zo voor te zorgen dat het een verras-
sende dag blijft. Dit jaar hebben we twee 
nieuwe onderdelen voor u in petto.

In het water in De Veste drijven op 24 juni 
grote ballen. Deze ballen van doorzichtig 
kunststof zijn ruim twee meter in doorsnede 
en bedoeld om mensen een heel bijzondere 
ervaring te geven. U kunt namelijk in De 
Bubbel vrij bewegen over het water. Voor 
meer informatie kunt u eens op onze web-
site kijken.
Het tweede nieuwe onderdeel is de kunst-
markt. Hier zullen verschillende kunste-
naars u laten meegenieten van het maken 

van kunstwerken. Zij laten u zien hoe hun 
werk tot stand komt en ze zijn graag be-
reid u te vertellen over hun werkzaamheden. 
Ook het Kunstkwartier neemt hieraan deel.
Natuurlijk kunt u ook veel vertrouwde on-
derdelen van de Brandevoorterdag op 24 
juni terugvinden. Denk hierbij aan de he-
likoptervluchten, het jeugdplein, diverse 
dansdemonstraties, de BraNderie, oude 
ambachten, de roofvogels en nog veel meer. 
Uiteraard wordt de sfeer verhoogd door de 
verschillende orkesten die over het terrein 
rondlopen. Laat u verrassen door de geva-
rieerde muziek.
Op het plein voor de basisschool vindt u 
verschillende agrarische bedrijven. Zij pre-
senteren zich hier met veel informatie, 
leuke beesten en lekkere producten. In 

’t BrandPunt zijn dit jaar verschillende mo-
delbouwverenigingen te zien. Er rijden mo-
deltreinen en auto’s rond in de grote zaal in 
’t BrandPunt.
Binnenkort verschijnt er een speciale editie 
van de Brandevoorter Courant met daarin 
meer informatie over de verschillende on-
derdelen van deze leuke dag. De commis-
sie Brandevoorterdag is erg blij met deze 
speciale uitgave en dankt de BC hiervoor.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op 
onze website www.brandevoorterdag.nl. Wij 
hopen u te ontmoeten op 24 juni tijdens de 
Brandevoorterdag. Vergeet niet uw kaarten 
voor de helikoptervluchten (e25,-) al te ko-
pen in wijkcentrum ’t BrandPunt. Het aantal 
vluchten op 24 juni is beperkt en op is op! •

Brandevoorterdag 2012

Ingrid Tielemans
foto: Giel Pollemans

Inmiddels is het een bekend evenement in Brandevoort: de  
Brandevoorterdag. Iedere twee jaar is het centrum van Brandevoort 
één bruisend feest. De Brandevoorterdag vindt dit jaar plaats op 
24 juni van 11.00 tot 17.30 uur.

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.

Driessen levert uitsluitend eerste klas verf, gemengd 

met de door de producent voorgeschreven kleurpasta’s, 

tegen een prima prijs.

“Verf van goede
kwaliteit betaalt
zich altijd terug”

A ria n n e B e k ke r s
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

DRIES12 - Adv. Brandevoorter Courant 230x320mm 20120511.indd   1 11-5-2012   10:54:36
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Bewegen is belangrijk
juist bij diabetes

Wist u dat er op dit moment in Nederland één 
miljoen mensen zijn met diabetes type 1 en 
type 2? Type 1 kan bij iedereen voorkomen, 
ook bij mensen die gezond leven. De alvlees-
klier functioneert dan niet meer. Type 2 zien 
we vooral bij mensen die overgewicht hebben 
of ouder worden, waarbij de alvleesklier niet 
optimaal meer functioneert. Voor die laatste 
groep is een gezonde levensstijl van groot be-
lang. Hiermee kunnen zij de gevolgen van de 
aandoening beperken. Door gezond te eten 
en voldoende te bewegen zijn medicijnen dan 
vaak niet nodig.
Jeanne is twee jaar geleden plotseling erg ziek 
geworden. Er werd bij haar diabetes type 1 
geconstateerd. Ze moest direct beginnen met 
vier maal daags insuline spuiten. Na een jaar 
bleek dat haar suikerspiegel moeilijk te rege-
len is, waardoor ze over moest stappen naar 
een insulinepomp die ze vierentwintig uur per 
dag bij zich draagt. Het waren zeer ingrijpende 
jaren: van een gezond leven naar een leven 
afhankelijk van insuline en een aangepast eet-
patroon. Alles moet op vastgestelde tijden en 
in afgestemde hoeveelheden.
Een nieuw leven in combinatie met haar werk 
en haar dochtertje. Jeanne is altijd fanatiek 
hardloopster geweest en ze wilde dit niet op-

geven. Het is bewonderingswaardig dat ze dit 
zelf door heeft gezet, maar het ging echter wel 
met vallen en opstaan. Begeleiding of onder-
steuning van haar artsen en verpleegkundigen 
in het ziekenhuis was er niet. Een gemis, maar 
des te meer een reden om nu te besluiten de 
New York Marathon te gaan lopen voor de 
Bas van de Goor Foundation (BvdGF). Deze 
stichting van oud-top volleyballer Bas van de 
Goor heeft als missie door middel van sport en 
bewegen de kwaliteit van leven van mensen 
met diabetes te verbeteren. Jeanne wil een 
voorbeeldfunctie zijn voor mensen met diabe-
tes type 1 en type 2, en wil dezen weer aan 
het sporten krijgen. Het kost haar veel energie, 
maar ze is heel gedreven en heeft een zeer 
groot doorzettingsvermogen.
Op deze manier wil ze iets positiefs uit haar 
ziekte halen en ze hoopt hierdoor mensen be-
wuster te maken van hun lichaam en leefwijze. 
De Bas van de Goor Foundation wil mensen 
met diabetes laten ervaren wat sport met hun 
diabetes doet, hen informeren over de posi-
tieve effecten van sport en ze inspireren tot 
een sportief leven met diabetes. Iedere week 
regelmatig sporten en bewegen voorkomt 
complicaties en helpt mensen met diabetes 
hun bloedsuikerwaarden onder controle te 

krijgen, waardoor ze zich beter, gezonder en 
zelfverzekerder voelen. Voor mensen zonder 
diabetes kan het zelfs voorkomen dat ze de 
ziekte krijgen of het moment uitstellen dat ze 
ziek worden. Een belangrijke boodschap, aan-
gezien er momenteel zelfs veel kinderen aan 
overgewicht lijden. Deze groep heeft later een 
grotere kans op diabetes, waardoor zij afhan-
kelijk zullen worden van insuline en een aange-
past en regelmatig eet- en leefpatroon, terwijl 
dit ook voorkomen kan worden.
Met dit initiatief wil de BvdGF een boodschap 
overbrengen en geld inzamelen voor hun 
missie. Jeanne heeft reeds een sponsorpot 
bij Albert Heijn geplaatst waar u een financi-
ele bijdrage in kunt doen. Daarnaast hoopt ze 
sponsorgeld te ontvangen via bedrijven en par-
ticulieren. Voor informatie en sponsoring kunt 
u kijken op www.werun2changediabetes.nl en 
http://www.werun2changediabetes.nl/lopers/
profiel/1000000015.
De redactie van de Brandevoorter Courant 
wenst Jeanne heel veel succes met alle voor-
bereidingen. Met zo’n positieve instelling en 
doorzettingsvermogen gaat het zeker lukken! 
We hopen dat de Brandevoorters haar initiatief 
zullen ondersteunen door sponsoring en aan-
moediging. •

Ilse Hommering

Wijkgenote Jeanne van den Reek bereidt zich voor op ’s werelds groot-
ste marathon. Ze zet zich in voor een sportieve leefwijze voor mensen 
met diabetes en ter voorkoming van deze ziekte.
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Eerste bijeenkomst 
Seniorenconvent

In de gezellige sfeer van ’t BrandPunt heb-
ben een aantal senioren voor de eerste keer 
de koppen bij elkaar gestoken om met el-
kaar te overleggen of het initiatief zinvol 
mag worden genoemd en een vervolg moet 
krijgen. Na een eerste kennismaking kwam 
al gauw de discussie op gang en werden 
diverse onderwerpen in vogelvlucht behan-
deld’. Heel duidelijk werd vastgesteld dat 
we op een positieve manier van onze kracht 
gebruik moeten maken en zo ons steentje 
aan een prettige samenleving in onze wijk 
kunnen bijdragen. De conclusie mag worden 
getrokken dat de senioren in Nederland in 
het algemeen en in onze wijk in het bijzonder 
meer zullen moeten doen om de aandacht te 
verkrijgen die ze verdienen. We hebben dan 
ook gezamenlijk besloten te proberen er iets 
moois van te maken.

Enkele punten die aan de orde zijn geweest
- Het doet velen zeer, in het algemeen, als  
 probleemgroep en kostenpost te worden  
 gezien. Wij denken dat we voor een be- 
 langrijk deel aan de opbouw van onze  
 maatschappij en de welvaart in ons land  
 een bijdrage hebben geleverd.
- De huidige generatie senioren heeft als  
 geen andere zeer ingrijpende en belang- 
 rijke veranderingen in de maatschappij en  
 het bedrijfsleven meegemaakt.
- De senioren vertegenwoordigen een  
 belangrijke doelgroep, die door te weinig  
 mensen als zodanig wordt herkend. Vanuit  
 de politiek is er geen sprake van een ge- 
 coördineerde aanpak, los van de verschil- 
 lende politieke richtingen.
- Wij zijn van mening dat naast de opa- en  
 omafunctie senioren veel meer te bieden  
 hebben en duidelijker voor zichzelf dienen  
 op te komen.
- We maken ons grote zorgen omtrent de  
 ontwikkelingen op het gebied van zorg- 
 verlening en kwaliteit van leven.
- Verder zien we met lede ogen verloede- 
 ring in de maatschappij om ons heen: een  

 steeds vager wordend besef van fatsoen  
 en beschaving.
- We hebben ervaring en kennis in huis die  
 we graag in onze omgeving op een posi- 
 tieve wijze willen inzetten.

Zoals gezegd zijn deze punten in algemene zin 
besproken zonder hier al conclusies of aanbe-
velingen aan te willen verbinden. We stellen 
ons voor in volgende bijeenkomsten met een 
groter aantal deelnemers een selectie te ma-
ken van te bespreken onderwerpen en hieraan 
dan duidelijk vorm en inhoud te geven.

Concrete afspraken
- We zullen zelf proberen meer deelnemers  
 te interesseren

- Er zullen concrete punten worden aange- 
 dragen
- We houden de frequentie op éénmaal per  
 maand en wel vrijdags om 15.00 uur
- De volgende bijeenkomst is vanwege de  
 komende vakanties op 25 mei

We houden van onze wijk, zijn tevreden be-
woners en willen onze bijdrage leveren aan 
het verbeteren van het woon- en leefklimaat. 
We vertrouwen erop dat anderen onze me-
ning zullen delen en zich bij ons zullen aan-
sluiten. Als u dit leest, zal de bijeenkomst 
alweer voorbij zijn, maar toch willen we u het 
verslag van een geslaagde bijeenkomst niet 
onthouden. •

Holke Flapper

Het Gezondheidscentrum Brandevoort orga-
niseert een informatieve avond over wat je 
zoal kunt tegenkomen in de ontwikkeling van 
je kind. Noteer alvast woensdag 12 septem-
ber in uw agenda en woon dan enkele van 

de interessante workshops bij! Ons team van 
deskundigen, ieder vanuit hun eigen kennis 
en ervaring betrokken bij de ontwikkeling van 
het kind, verzorgt die avond in informele sfeer 
een themagerichte workshop:

Consultatiebureau / Diëtiste / Fysiothera-
peute / Haptotherapeute / Logopediste / Or-
thopedagoge / Psychologe / Podotherapeute
Meer informatie volgt op een later tijdstip. 
Zorg dat u erbij bent! •

Voorlichtingsavond 
kindontwikkeling
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column

Slimme mensen wonen in Brandevoort. Die 
slogan konden we bij Dickensnight voor het 
eerst bewonderen en nu wordt hij ook vanaf 
het kruispunt bij UPC de wereld in geslin-
gerd. Je weet als wijkbewoner niet wat je 
leest en van stomme verbazing rijd je bijna 
de berm in. En dan staat er ook nog zoiets als 
‘boven het maaiveld uitsteken’. Wij zijn dol op 
woordspelingen, maar in de baksteenwoes-
tijn die Brandevoort heet, is echt in geen vel-
den of wegen een maaiveld te bekennen. En 
wat betekent deze campagne nou eigenlijk? 
Wonen er geen slimme mensen in Stiphout, 
Brouwhuis, Dierdonk of op ‘t Hout? Moet je 
wel een onbedaarlijk uilskuiken zijn om in 
Suytkade te gaan wonen? Of is het juist een 
vette knipoog gezien alle leegstand, het ge-
klooi met die masten en de vertraging van de 
afbouw van de wijk? Het zal toch niet?

De tenenkrommende arrogantie die deze 
kreten uitstralen is bedacht door een heus 
marketingbureau. Hoeveel brainstormses-
sies zouden ervoor nodig geweest zijn om 
tot dit concept te komen? Of heeft de jong-
ste bediende deze fijne klus toebedeeld ge-
kregen? Hoe dan ook, vervolgens is een en 
ander gepretest en heeft de gemeente - het 
was te verwachten dat het uit die hoek komt 
- groen licht gegeven.

En ja, het is reclame, dat snapt een kind. Dat 
moet je niet te ernstig nemen. Wij van WC-
eend adviseren WC-eend; dat werk. Alleen 
beschikte die laatste marketingcampagne 
over een flinke dosis humor en zelfspot. En 
laten we wel wezen, een groot deel van onze 
stadgenoten ziet ons toch al als onverbeter-
lijke kapsonestypes. Lees er de reaguursels 
in het ED maar op na als het weer eens over 
onze wijk gaat.

Dus dit hebben wij weer: misplaatste groot-
heidswaan die ons van buitenaf wordt op-
gelegd. Het grootste deel van je bevolking 
schofferen om een prestigeproject te ver-
markten. Een slechte beurt. Wij gooien er 
dan ook maar eens een paar slogans tegen-
aan: Dit kan alleen in Helmond! Of: Helmond: 
soms een beetje dom.
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Een ander hoogpunt was natuurlijk de kin-
dervrijmarkt op het versierde schoolplein van 
de OBS. Het hele plein stond vol met jonge 
verkopers. Soms geassisteerd door hun ou-
ders, hoopten zij hun overtollige speelgoed, 
dvd’s, boeken en andere spulletjes aan de 
man te brengen, om vervolgens met de op-
brengst bij een collega ondernemer-in-de-
dop eens flink toe te slaan. Het weer werkte 
ook mee. Zo kon je in de zon je nagels mooi 
laten lakken, op een drumstel je talenten 

botvieren of gewoon even grabbelen in een 
zelfgemaakte grabbelton. Op een gegeven 
moment had een aantal kinderen door, dat 
de verhitte gezichtjes op het plein toe waren 
aan een ijsje en ze liepen dan ook als echte 
verkopers rond om waterijsjes te verkopen. 
Een slimme zet, de ijsjes waren in no time 
uitverkocht.
Gezien de opkomst is het duidelijk dat deze 
vrijmarkt een schot in de roos is. De scha-
duwplaatsen waren in korte tijd bezet en 

bezoekers kwamen ogen te kort voor al het 
speelgoed dat er lag.
In het wijkhuis zelf was een podium ingericht 
waar iedereen zijn talenten kon laten zien 
en/of horen. Ook aan deze activiteit werd 
gehoor gegeven. Van podiumvrees was bij 
de deelnemers zeker geen sprake.
’t BrandPunt zal hier dan ook zeker de ko-
mende jaren mee doorgaan. Want iedereen 
heeft genoten van deze Hollandse gezellig-
heid. •

De wijk oranje gekleurd

De redactie
foto: Ankie Puts

Koninginnedag was weer heel gezellig en geslaagd te noemen. Het 
feest werd geopend door locoburgemeester en wethouder Frans  
Stienen, het Wilhelmus werd gezongen en natuurlijk mocht een oran-
jebittertje niet ontbreken. En, zoals de traditie wil, werd het vooral een 
dag voor de kinderen. De kinderen hadden hard gewerkt om de fiet-
sen zo mooi mogelijk te versieren en dat leverde de jury nog heel wat 
hoofdbrekens op. Toch is het uiteindelijk gelukt een keuze te maken 
en binnenkort kunnen de winnaars in ’t BrandPunt van hun prijs - een 
pannenkoeken- of pizzaparty - komen genieten.
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Voor- en vroegschoolse
educatie

In de media leest of hoort u regelmatig over 
het belang van een goede professionele 
begeleiding gedurende de voorschoolse 
periode. Pedagogisch medewerkers maken 
belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelin-
gen van uw kind mee. Met behulp van objec-
tieve observatie-instrumenten leggen ze hun 
waarnemingen vast. Tijdens oudergesprek-
ken worden deze vorderingen van het kind 
met u besproken. Belangrijke informatie voor 
u, maar ook voor de school waar uw kind na 
de voorschoolse periode naartoe gaat. Om 
aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelings-
behoeften van het kind, zijn overdrachtsge-
gevens zeer welkom. Gegevens die van pas 
komen bij de groepsverdeling en de verde-
ling van zorg.

Ook in Brandevoort wil men werken aan het 

optimaliseren van een doorgaande lijn van 
voor- naar vroegschoolse educatie (VVE). In 
onze wijk zullen kinderdagverblijf Dik Trom, 
peuterspeelzaal Ot en Sien (beiden van 
Spring kinderopvang), kinderdagverblijf Villa 
Vrolijk en basisschool De Vendelier gaan sa-
menwerken. 

Basisschool De Vendelier heeft onlangs 
contacten gelegd met de kinderdagverblij-
ven en de peuterspeelzaal. Ze liepen als 
school al jaren tegen een aantal knelpunten 
aan wat betreft de overgang van de kinde-
ren naar de basisschool. Nu worden deze 
contacten ondersteund door het plan van 
de gemeente. De opgestarte samenwerking 
betekent een ‘warme overdracht’ voor het 
kind. Een pedagogisch medewerker van het 
kinderdagverblijf of van de peuterspeelzaal 

zal een gesprek aangaan met een leerkracht 
van de basisschool. In dit gesprek zullen de 
objectieve peilgegevens die door de peda-
gogische medewerkers gedurende het ver-
blijf van het kind gedocumenteerd zijn, met 
toestemming van de ouders, besproken wor-
den. Op deze manier werken zij samen aan 
een gezamenlijk doel: door middel van een 
goede communicatie met ouders en instel-
lingen, de overgang van de peuter- naar de 
kleuterperiode zo klein mogelijk te houden 
en alle kinderen een zo optimaal mogelijke 
start op de basisschool te geven. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle scho-
len invulling gaan geven aan dit actieplan. 
Het is er dus voor alle kinderen die een kin-
derdagverblijf of peuterspeelzaal bezoeken 
voordat ze naar de basisschool komen. •

De gemeente Helmond en de schoolbesturen willen dat voor- naar 
vroegschoolse educatie (VVE) stadsbreed aangeboden wordt. Daar-
voor is een Actieplan VVE Helmond opgezet. De bedoeling hiervan is 
dat scholen samen met voorschoolse voorzieningen een samenwer-
king aangaan om de doorgaande ontwikkelingslijn van het jonge kind 
te verbeteren. In de praktijk wil dat zeggen dat er geleidelijk steeds meer 
samenwerking is tussen peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en de basis-
school waar het kind naar toe gaat. Dit traject loopt van 2012 tot 2015 
en hopelijk nog langer.

foto: Maarten van Schaik
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nieuws van de reporters van de OBS

groep 8B!

Musical
Wij doen dit jaar de musical Pudding Tarzan. 
De musical gaat over een jongen genaamd 
Iwan Olsen. Iwan is een jongen die helemaal 
niks kan. Hij kan niet ver spugen en hij kan 
bijna niks optillen. Hij wordt ook niet gewaar-
deerd door zijn ouders. Iwan wordt op school 
vaak gepest door 2 groepjes: B, B, B (Bo-
ris, Bas en Bertus) en T, T, T (Tina, Toos en 
Tanja) Noa speelt Tina en ik, Naomi Donders, 
speel Tanja. Naomi Doomen speelt Toos. De 
musical is zielig, grappig en soms ook wel 
fantasievol. Dat is juist het leuke eraan, want 
er komt een heks in de musical voor die ge-
speeld wordt door Fenne. Van de heks mag 
Iwan een wens doen. Wat de wens van Iwan 
wordt houden we nog geheim. Noa en ik vin-
den dat de musical heel goed is en we vin-
den het ook heel leuk om te acteren.

Decor
Groep 8 is bezig met het decor van de mu-
sical Pudding Tarzan. Binnen twee dagen 
hadden wij al heel veel gemaakt. Het decor 
is helemaal door ons zelf gemaakt. Door 
middel van karton, stiften en verf hebben 
we al iets heel moois gemaakt. Naomi en 
ik hebben meegewerkt aan het maken van 
de gymzaal. Met vier grote kartonnen platen 
hebben we een heel grote gymzaal gemaakt. 
Maar niet alleen de gymzaal is erg goed ge-
lukt, maar ook de woonwagen (waar de heks 
in woont), de klas en de woonkamer van de 
familie Olsen is erg goed gelukt. Naomi en ik 
zijn erg enthousiast over het decor.

Interview
Naam: Bas van den Wildenberg
Rollen in de musical: Bas en Tarzan

Heeft mee gewerkt aan: het voetbalveld en 
het grote boek voor de musical
Wat vind je van de musical?
Een beetje leuk.
Wat vind je van het decor?
Mooi.
Denk je dat er veel mensen komen?
Ja.
Wat vind je van je rol?
Leuk, maar soms apart.
Welke rol wil je echt niet en waarom?
Ziekenhuisbroeder, omdat die geen tekst 
heeft.
Heb je veel aan het advies van meneer Bas?
Soms.
Wat voor iemand speel je?
Een pestkop en Tarzan (spreekt voor zich).
Dank je wel dat je mee wilde werken.
Geen dank. •

Door Naomi en Noa
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Flame trails jam

Op zondag 6 mei was de laatste Flame Trails 
jam op de crossbaan aan de Kaldersedijk. He-
laas werden ons mooie dingen beloofd voor 
de baan, maar moeten we nu maar hopen op 
een alternatieve locatie. Of die er komt is nog 
maar zeer de vraag en wachten op uitsluitsel 
duurt altijd te lang. Om te laten zien dat de 
crossbaan belangrijk is voor de wijk hoopten 
we op een grote opkomst. En die kwam er 
ook ondanks het wat tegenvallende maar toch 
droge weer. Nadat het slechte weer ons elke 
keer parten speelde met de voorbereiding van 
de baan, hadden we met heel veel werk toch 
een mooi parcours weten te realiseren. Er wa-
ren zelfs een aantal rijders uit België op het 
evenement afgekomen en natuurlijk de be-
kende rijders uit de omgeving aangevuld met 
een grote schare locals. De baan was open 
voor iedereen en we kregen daarom ook hele 
leuke wedstrijden. We begonnen met de kin-
deren tot twaalf jaar. De bedoeling was om te 
laten zien wat voor skills and tricks je in huis 
hebt, waarna dan door de jury, bestaande uit 
Bart de Jong (FATBMX.com), Mike (Helm-
trails) en local Bram Rijkers, de prijzen werden 
verdeeld. Hierna volgden de grote jongens en 
werden de sprongen alsmaar spectaculairder. 
Ondanks dat de baan toch wel wat zwaar was 
om te berijden, kunnen we terugkijken op een 
geslaagde jam die voor de locals nog werd 
afgesloten met een gezellige barbecue. 

Graag willen wij onze sponsoren hartelijk be-
danken voor het mogelijk maken van deze 
Flame Trails jam en hopen natuurlijk volgend 
jaar weer op jullie medewerking, maar dan op 
een andere locatie. Bedankt FATBMX.com, 
Paul’s Boutique BMX, EBC, Startpagina Bran-
devoort, Threvon, Cafetaria Brandevoort, Choc-
N-Ice, Albert Heijn Brandevoort en natuurlijk 
de Brandevoorter Courant voor jullie steun, op 
wat voor manier dan ook. Zonder jullie was het 
niet zo’n groot succes geweest! Voor foto’s kun 
je kijken op www.flametrails.nl, op onze Face-
bookpagina www.facebook.flametrails.nl en 
volg de laatste nieuwtjes omtrent de baan op 
www.twitter.com/flametrails. •

Frits van der Linden
Foto: Hans van Elderen
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In de Brandevoorter Courant van april zag 
ik een oproep staan om gevaarlijke ver-
keerssituaties te melden. Bij de parkeer-
plaatsen van De Vendelier (noodlocatie) 
is er eveneens sprake van zo’n gevaarlijke 
plek. De parkeerplaatsen liggen aan de 
Moerkensbeemden (tussen Stepekolk-
Oost en Arkbeemden). Meerdere keren per 
week wandel ik via de Moerkensbeemden 

richting De Veste en moet ik met drie klei-
ne kinderen over de weg achter de auto’s 
door lopen. Wanneer je daar geparkeerd 
staat, is het lastig te zien of er iemand op 
de straat loopt. Wanneer een kind plotse-
ling tussen twee auto’s op straat komt, is 
een ongeluk snel gebeurd. En dat is mijn 
zoontje bijna overkomen. Het probleem 
is volgens mij wel makkelijk op te lossen 

door de stoep naast het schoolplein door 
te laten lopen. Deze houdt nu plotseling 
op en eindigt in een plantsoen. Inmiddels 
groeit naast het hek toch al niet veel be-
planting, omdat veel mensen/kinderen het 
plantsoen toch als wandelpad gebruiken. 
Met een kinderwagen kom je daar echter 
nog niet door en blijft de straat de enige 
optie. •

Gevaarlijk

Elke de Ruijter
foto: Elke de Ruijter

Zeskamp Brandevoort

Welke actieveling, binnen en buiten Bran-
devoort, heeft zin om mee te doen met een 
zeskamp? Wij, de organisatoren van het 
ZonneBrandfestival, zijn aan het inventari-
seren of er genoeg belangstelling is voor dit 
evenement.

De zeskamp zal, bij voldoende belangstel-
ling, gehouden worden op zondag 19 au-
gustus na het ZonneBrandfestival op 18 
augustus.
Dit sportieve evenement zal onder en rond-
om de Markthal in Brandevoort plaatsvinden. 

De kosten bedragen ca. e25,- per team, af-
hankelijk van het aantal inschrijvingen.
Meld je voor 2 juni aan bij Dave Joosten via 
davejoosten69@gmail.com. De teams die 
zich inschrijven zullen tijdig op de hoogte 
gesteld worden of de zeskamp doorgaat. •
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de aansteker

KoBra: eerste lustrum wordt 
groots gevierd

Janny Leggedoor
foto: Rianne van Lierop

Het koor uit Brandevoort viert dit hele jaar 
zijn eerste lustrum. In gesprek met Folly van 
Dijk blikken we terug op vijf jaar het popkoor 
KoBra. Op 10 juni is het lustrumconcert in 
‘t BrandPunt. Hiervoor zijn nog kaarten be-
schikbaar.

Bij het horen van de naam KoBra, denk ik niet 
direct aan het koor uit Brandevoort, maar gaan 
mijn gedachten naar het kunstenaarscollec-
tief voor de moderne kunst dat na de oorlog 
(1948) is opgericht door en met kunstenaars 
uit Kopenhagen, Brussel en Amsterdam. Uit 
Nederland waren Karel Appel en Corneille wel 
de belangrijkste representanten.
Maar nu hebben we het over het Brandevoor-
ter koor dat zich KoBra noemt. Voor de rubriek 
De Aansteker sprak ik met Folly van Dijk, een 
van de vijf oprichters van het koor. ”Ik kom uit 
Amersfoort en woon inmiddels al weer vijftien 
jaar in Mierlo-Hout in de wijk De Akkers. In 
Amersfoort heb ik ook altijd bij een koor ge-
zongen en op een bepaald moment begon het 
weer te kriebelen.” In eerste instantie was het 
de bedoeling om in de wijk waar ze woont een 
koor op te richten. Maar met de drie mensen 
die zich aanmeldden, was het moeilijk een koor 
te starten. Toen kwam Brandevoort in beeld. En 
met het ophangen van een paar simpele brief-
jes bij de supermarkt, was de basis snel gelegd 
voor wat we nu kennen als KoBra.
“Al snel werd duidelijk dat er veel belangstel-
ling was en toen werd het zaak om een dirigent 
te werven met hart voor een popkoor,” vertelt 
Folly. Ze kwamen die eerste keren bij elkaar 
in het noodwijkgebouw, maar kregen al snel 
van de beheerder Rieny de tip om het koor aan 
te melden voor repetitieruimte in het nieuwe 
wijkgebouw. “Toen we een dirigent hadden 
gevonden, zijn we in januari 2007 begonnen. 
We verwachtten zo’n twintig mensen maar het 
bleken er vijftig te zijn.” In eerste instantie zijn ze 
gestart onder de vleugels van het Kunstkwar-
tier, maar binnen het jaar konden ze al zelfstan-
dig verder.

Wijkgebouw ’t Brandpunt
Vanaf het begin liep het als een trein. Er 
kwam snel een eerste optreden en het koor 
ontpopte zich als een enthousiaste groep 
zangers en zangeressen die heel trouw naar 
de donderdagse repetitie komen. “Eerlijk is 
eerlijk, ’t BrandPunt is ook een ideale plek. 
Het is er gezellig, en heeft een leuke bar met 
bijna altijd dezelfde vrijwilligers, waardoor ze 

voor ons bijna onlosmakelijk verbonden zijn 
met het koor.”

Lustrum
Er is inmiddels van dirigent gewisseld en nu 
zwaait Wim Reijnders de scepter. “Hij legt de 
lat wel hoog, want we zijn op dit moment bezig 
een zesstemmig stuk in te studeren. En dat is 
hard werken om 10 juni tijdens ons lustrum-
concert het allemaal er goed in te hebben 
zitten.” Zoals gezegd is het hele jaar door het 
een beetje feest in verband met hun vijfjarig 
bestaan. Ze hebben al een flash mob gedaan 
bij Albert Heijn en in de stad, er zijn workshops 
geweest onder leiding van docenten van het 
Kunstkwartier en er is een café chantant geor-
ganiseerd. Op 10 juni - van 14.30 tot 17.00 uur 
- is er het concert waarvoor de kaartjes te koop 
zijn aan de bar van ’t BrandPunt. Dit optreden 
is samen met De Brandeliers en enkele regi-
onaal beroemde solisten zoals Timo Weijers 
(tweede bij The Voice of Laarbeek) en onder 
andere Merel de Wit, celliste uit Geldrop.

Mannen, mannen, mannen
Van de vijftig mensen met wie ze begonnen, 
zijn er nu nog zesenveertig actief. “En natuurlijk 
zijn er altijd mensen die vertrekken en nieuwe 
die erbij komen, maar het ledental blijft vrij con-
stant tussen de vijfenveertig en vijftig hangen.”
KoBra kent maar één ‘probleem’ en dat is dat 
ze te weinig mannen hebben. “Alle stemmen 
zijn goed bezet, behalve de bassen; die komen 

we tekort. Dus mannen: meld je aan! Er heerst 
een heel leuke sfeer en de mannen die bij ons 
koor zijn, zijn gelukkig ook niet meer weg te 
slaan. Het is een gezellige groep,” ervaart Fol-
ly. En wat voor Folly geldt, geldt ook voor de 
meeste andere koorleden: de donderdagavond 
is hun avond, daar blijft iedereen vanaf.

Medeoprichters
Folly mag dan nu even het woord voeren als 
het om de oprichting gaat, en ze stond natuur-
lijk ook aan de wieg van KoBra, maar ze heeft 
het niet alleen gedaan. Ze waren met z’n vijven. 
Lenie Kantelberg, Wilma de Kinderen, Marijke 
Verhoeven en Judith Wachters waren haar 
‘partners in crime’.
“We hebben echt hard gewerkt om het van de 
grond te krijgen en er een degelijke organisatie 
onder te leggen,” legt Folly uit. Maar nu staat er 
ook een goed geoliede machine als het om de 
organisatie gaat. Er is een commissie die ver-
antwoordelijk is voor de muziek, eentje voor de 
kleding, optredens, activiteiten, nieuwe leden 
en materialen. “En deze zes commissies doen 
uitstekend werk. Het werkt echt heel goed.” 
Folly hangt haar bestuurspet in november aan 
de wilgen, dan mogen anderen het van haar 
overnemen. Maar tot die tijd zet ze zich nog 
voor de volle honderd procent in. “Het is alle-
maal veel werk geweest, zeker bij optredens, 
maar wat er nu staat is meer dan geweldig. Ik 
hoop dan ook van harte dat er veel mensen op 
10 juni komen kijken en luisteren.” •
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Brandevoort in het 
Eindhovens Dagblad

Brandevoort is als wijk in ontwikkeling een 
dankbaar onderwerp voor het ED. Het regio-
nale dagblad bericht regelmatig over wat er in 
Brandevoort speelt; van perikelen rondom de 
hoogspanningsmasten en tijdelijke schoollo-
kalen tot aankondigingen en verslagen van 
evenementen. Onlangs heeft het ED zelfs 
een (gratis) eenmalig digitaal magazine over 
Brandevoort gelanceerd. Daarover kon u in 
de vorige editie van dit blad al lezen.
Omdat het ED graag het nieuws van dichtbij 
wil brengen, is er in veel wijken een wijkcor-
respondent actief. Deze correspondent fun-
geert min of meer als ‘de oren en ogen van 
de krant in de wijk’. In Brandevoort werk ik, 
Marloes Kuyten, al een aantal jaren als wijk-
correspondent. Veel organisaties en com-
missies uit de wijk weten me al te vinden 
wanneer ze een nieuwtje hebben voor de 
krant. Natuurlijk probeer ik zelf ook zo goed 
mogelijk op de hoogte te blijven van wat 
er allemaal speelt in Brandevoort. Met het 
groeien van de wijk wordt dat steeds moei-
lijker; met steeds meer bewoners komen er 
ook steeds meer commissies, verenigingen, 
winkels en evenementen bij waarover bericht 
kan en (soms) moet worden. Ik doe daarom 
een beroep op alle Brandevoorters om mo-
gelijke nieuwsberichten voor de krant bij mij 
te melden. Gebeurt er iets in uw omgeving, 
organiseert u een evenement of heeft u 
iets anders dat het vermelden waard is in 
het ED? Neem dan contact op met mij. Ik 
kan geen garantie geven dat uw bericht ook 
daadwerkelijk de krant haalt - daar beslist de 
redactie over - maar ik doe er in elk geval 
mijn best voor. •

marloes@joeftaalentekst.nl / 06 305 646 27

Marloes Kuyten
foto: Lotte Keeris

Kindervakantieweek 
Brandevoort
Over acht weken is het al zo ver, wat gaat de 
tijd toch ongelooflijk snel. Gelukkig verloopt 
alles tot nu toe voorspoedig. We kregen deze 
week het bericht dat alle groepen zijn inge-
deeld en voorzien van leiding, altijd weer een 
belangrijke mijlpaal. We hebben vijfentwintig 
groepen 1-2, dertien groepen 3, zeventien 
groepen 4, dertien groepen 5, negen groe-
pen 6, zeven groepen 7 en vijf groepen 8. 
In totaal dus negenentachtig groepen! De 
laatste zaken voor het programma worden 
geregeld en ook de draaiboeken worden al 

weer samengesteld. Wel zijn we nog steeds 
op zoek naar sterke mannen en vrouwen die 
ons materiaalteam nog willen komen ver-
sterken. Mocht je nog wat tijd over hebben, 
stuur dan even een mailtje naar info@kvw-
brandevoort.nl; we kunnen alle hulp goed ge-
bruiken. Ben je (al) ingedeeld op een groep? 
Op woensdag 29 juni is er vanaf 19.30 uur 
een informatieavond in ’t BrandPunt voor de 
groepsleiding. De uitnodiging met exacte tijd 
volgt nog, maar dan kun je de datum vast no-
teren in je agenda.

De overige vrijwilligers die ingezet worden 
bij een activiteit of ter ondersteuning van de 
organisatie krijgen ongeveer één week voor 
aanvang van de Kindervakantieweek een e-
mail met instructies en op de dag dat je komt 
helpen is er voor aanvang van de activiteiten 
een korte briefing.
De laatste weken voor de Kindervakantie-
week zijn altijd enorm druk, dus wij gaan 
weer vlug verder met organiseren. Blijf ons 
volgen op onze website, Facebookpagina en 
Twitter. We hebben er enorm veel zin in! •

Mariëlle Terwisse
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Brandevoort bestaat al weer tal van jaren en veel wijkbewoners heb-
ben hier hun droomplek gevonden. Waarom juist Brandevoort, waarom 
deze woning en waarom deze straat? Medebewoners geven een in-
kijkje in hun woning, hun keuzes en hun leven in Brandevoort. Herken 
je je in hun verhaal of juist niet? Wat zou er in de wijk nodig verbeterd of 
aangepakt moeten worden?

Een kijkje thuis in

Brandevoort

Deze maand zijn we op bezoek in de wijk 
Schutsboom bij Elsken (65 jaar) en Rien (74 
jaar) Sanders. Ze wonen zo’n elf jaar aan de 
Middelerserf 1. Dochter Marieke is een aan-
tal jaar geleden uitgevlogen. Elsken en Rien 
zijn hier destijds bij toeval terecht gekomen. 
Ze wilden graag een tuin op het oost-wes-
ten, een huis dat niet gehorig was en dat ze 
geheel naar eigen smaak konden inrichten. 
Ze schreven zich in voor een kavel in Son en 
Breugel en kregen van de makelaar ook in-
formatie toegestuurd over Brandevoort. Door 
deze folders werd hun interesse gewekt en 
na drie keer te zijn uitgeloot, konden ze uit-
eindelijk deze kavel kopen. 
Dit geschakelde woonhuis is licht, rustig en 
modern ingericht en verrassend ruim. De 
woonkamer heeft een ruime L-vorm met 
daarnaast een grote woonkeuken. Vanuit 
de keuken en de woonkamer kijk je uit op 
een tuin die rechtstreeks uit een glossy ma-
gazine kan komen. Stijlvol ingericht met tal 
van leuke zitplekjes. De huurhuizen achter 
hun woning zijn laag van opzet, waardoor je 
een gevoel van vrij uitzicht hebt. Naast hun 
huis hebben ze nog de beschikking over een 
grote garage.
Via de trap in de hal kom je op de eerste ver-
dieping met een badkamer, apart toilet en 3 
kamers. De tweede verdieping is ingedeeld 
in drie verschillende ruimtes, waarbij de 
ruimte naast de logeerkamer optimaal benut 
wordt als een inloopkast. 
Op alle etages hebben Elsken en Rien een 
grijze grintvloer gelegd. Daarnaast zijn de 
huizen in dit deel van de wijk voorzien van 
een zonnepaneel.
Ze zijn beiden zeer tevreden over hun wo-
ning mede omdat ze deze naar eigen wens 
konden inrichten en ook de aannemer dacht 
goed met hen mee. In de loop der jaren had-
den ze tal van vakmensen ontmoet die hen, 
voor en na de oplevering, hebben geholpen 
bij de inrichting en aankleding van het huis 
en de tuin. Hun adviezen hebben Elsken en 
Rien ter harte genomen en het resultaat is 
dat de woning tot in detail goed is afgewerkt.
Elsken pendelde al jaren heen en weer van 
Eindhoven naar Helmond voor haar werk 
aan de Huishoudschool in Helmond, waar ze 

kooklessen gaf. “Toch kwam het niet in me 
op om hier te komen wonen en dat terwijl 
deze plek toch wel wat reistijd scheelt.” In-
middels heeft ze afscheid van haar leerlin-
gen genomen, wat ze nog best jammer vindt. 
“Het werk was mijn lust en mijn leven en 
bracht ook structuur. Daarentegen besef ik 
nu pas dat het werk ook stressvol was, wat 
ik mij niet gerealiseerd heb toen ik in het ar-
beidsproces zat. Nu richt ik mij op tal van ac-
tiviteiten, waaronder bridgen, zingen in twee 
koren, zangles en pianolessen.” 
Rien heeft jarenlang bij Philips gewerkt. Zijn 
laatste jaren werkte hij daar bij een intern or-
ganisatieadviesbureau waar hij onder andere 
een Engelstalig blad uitgaf en mede Custo-
mer Day organiseerde. 

Hun werk bracht hen in Brabant, want bei-
den zijn elders geboren en getogen. Elsken 
in Utrecht en Rien in Arnhem. “We hebben 

elkaar leren kennen tijdens een zeilkamp. 
Rien was daar de zeilinstructeur en ik één 
van de leerlingen. Dat is alweer vierenveertig 
jaar geleden; dit jaar zijn we tweeënveertig 
jaar getrouwd.” Rien is al jaren gepensio-
neerd en heeft zijn tijd besteed aan tal van 
vrijwilligersactiviteiten, zoals: Stichting Op-
kikker, Europa Kinderhulp en de Verkeers-
commissie van de Wijkraad in Brandevoort . 
“Sinds 1997 lees ik wekelijks voor bij groep 
1 van een basisschool in Eindhoven. En net 
als Elsken zing ik in een oecumenisch koor 
in Helmond.” 
Over de wijk en de voorzieningen, zoals het 
Gezondheidscentrum en het winkelcentrum, 
zijn ze reuze enthousiast. “Alles is lekker 
dichtbij. En, we hebben het getroffen met de 
mensen om ons heen. We wonen in een heel 
gezellige buurt, wat de sfeer alleen maar ten 
goede komt. Wij blijven hier voorlopig wel 
wonen.” •
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verloren smart key (sleutel en starter) van 
een Toyota. Zaterdagavond laat, 28 april 
2012, in uw wijk (Grienderhoeve of Klots-
hoeve). U krijgt natuurlijk een beloning! Sjef 
van Griensven, 06 112 389 29.

enthousiaste, nette en vooral betrouwbare 
scholier zoekt nog oppasadressen en is 
super dol op kinderen. Ik zit in klas 4 havo 
op het Carolus Borromeus College. Groet-
jes rita. telefoon 06 144 419 36.

brandjes

Brandevoort is een jonge dynamische wijk 
met een gevarieerd aanbod aan sport, maar 
er ontbrak tot nu toe nog een lopersgroep. 
Daar is nu verandering in gekomen. Dins-
dag 15 mei was de oprichtingsbijeenkomst 
van de nieuwe Lopersgroep Brandevoort. 
Meer dan zeventig belangstellenden waren 
in de zaal. Lopersgroep Brandevoort gaat 
zaterdag 19 mei, bij de eerste training, al 
van start gaan met tweeëndertig leden!
Het wordt een leuke, sportieve en gezel-

lige lopersgroep, waar eenieder aan zijn 
trekken kan komen, zowel de sportieve re-
creant als de prestatieve loper. Afhankelijk 
van de belangstelling wordt gestart met vijf 
groepen met elk een eigen doel en niveau. 
Er wordt samen met de loper bekeken 
welke loopgroep het best past. Deskun-
dige looptrainers begeleiden de groepen. 
De looptrainers zorgen voor een goede 
trainingsopbouw en letten tegelijkertijd op 
de techniek. Dit is met name van belang 

om blessures te voorkomen. Verder is het 
lopen in een groep gezellig en wordt er ge-
zorgd voor een gevarieerd parcours waarin 
vanzelfsprekend ook aandacht is voor alle 
veiligheidsaspecten.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op 
www.lopersgroepbrandevoort.nl. of kom een 
keer naar één van de trainingen op zaterdag-
ochtend van 9.15 en 10.30 uur of maandag- 
of woensdagavond van 19.00 tot 20.15 uur. •

Bijeenkomst Lopersgroep 
Brandevoort druk bezocht
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@MvdMeerakker: Slechte bereikbaarheid 
#KPN in #Brandevoort? Hoe meer klachten 
bij klantenservice #KPN hoe beter!

@MartijnvStratum: Konijnenpopulatie Hel-
mond-Brandevoort: minus één...#sorry #ko-
nernietsaandoen

@DenHelmonder: @Grommetje de ouders 
in Brandevoort hebben geen tijd om te cor-
rigeren. Ze moeten werken....

@Grommetje: Je kinderen skaten bij grach-
ten, gooien zooi in ‘t water, en dat ligt aan 
de winkels? Kom op zeg! Ouders corrigeer je 
kinderen! #Brandevoort

@silverlokje: Ze zijn begonnen... De 
werkzaamheden voor de #hoogspan-
ning in #Brandevoort. pic.twitter.com/
QHgmFbZhhttp://p.twimg.com/Ar_I8E-
9CAAEYLLx.jpg

@HLLWBrandevoort: Halloween #Brande-
voort wordt dit jaar nog mooier en grootser! 
27 oktober is het thema ZWARTE SPIN-
NEN! 

@ThomasLindersnl: 3 oningeënten bouw-
vakkers staan naar elkaar te schreeuwen 

terwijl ze staan te timmeren... Het is nog 
geen 07:00 #brandevoort

@ThomasLindersnl: Welk weldenkend mens 
gaat er om 06:45 beginnen met verbouwen, 
met muziek? De plaetse #brandevoort 

@ED_Regio: Helmond: zes miljoen verlies 
op grond bit.ly/I8tIIThttp://hootsuite.com/
bit.ly/I8tIIT” O.a. ook op grond #Brandevoort.

@Brandkraan: Heel aardig zo’n daadkrach-
tig en betrouwbaar bestuur: Q&A Sluiting 
Brandevoort-brandweer bit.ly/ItsycNhttp://
hootsuite.com/bit.ly/ItsycN #fail

@112Helmond: PRIO 1 : Handmel-
der OMS Gezondheidscentrum Brande-
voort DE PLAETSE 98 HEL : 3341 dlvr.
i t/1STFw7http://hootsui te .com/dlvr.
it/1STFw7

@Brandeliers: Aankomende zomer op 
18 augustus vind het Zonnebrandfestival 
weer plaats in Brandevoort! Volg @zonne-
brand2012, en bezoek: tinyurl.com/czpx-
rmzhttp://hootsuite.com/tinyurl.com/czpx-
rmz

@gemeenteHelmond: Wethouder Jan van 
den Heuvel heeft startsein gegeven voor 
#leerlingbouwplaats in #Brandevoort 

@brigadierBrVrt2: mijn eerste tweet! In 
#Brandevoort malafide deur aan deur ver-
kopers actief. #Containerreiniging. Ziet u 
ze? 0900-8844 kassa.vara.nl/vraag-beant-
woo…http://hootsuite.com/kassa.vara.nl/
vraag-beantwoo%E2%80%A6

@comeeNL: De Brandevoorter Courant is op 

zoek naar jouw mening: Wat vind jij van deze 
slogan? owl.li/aCG6Vhttp://hootsuite.com/
owl.li/aCG6V #Brandevoort #Helmond

@JetUijen: Brandnewoman2012, een nieuw 
Brandevoorts initiatief #brandevoort #mier-
lo. Lees hier alles: boutique4more.nl/brand-
newwomanhttp://hootsuite.com/boutique-
4more.nl/brandnewwoman

@ED_Regio: ‘Brandevoort zal in 2025 klaar 
zijn’ bit.ly/HZPO1Ihttp://hootsuite.com/bit.
ly/HZPO1I

@helmond_nieuws: Brandevoort slaapwijk’: 
Een uitgestorven woonwijk vol tweeverdie-
ners. Kinderen op school of bij de opva... 
bit.ly/IMh19Vhttp://hootsuite.com/bit.ly/
IMh19V #Helmond

@brigadierBrVrt Het is zover de twee buurt-
brigs van de wijk brandevoort op twitter. Volg 
ons en benader ons als je ergens mee zit. Wij 
horen graag van u! 

@frankverduin: Gelukkig onze Filou is weer 
terecht! Allemaal bedankt voor het zoeken! 
@Brandevoort_nu @Ilana_U_U •

Brandevoort

in de wolk

Marc Dekkers

Wat heerlijk al die media waarmee we met elkaar kunnen communi-
ceren. Via Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+, Skype, Viber, Whats-
App. Het aantal wordt er niet minder op. Is het nog wel bij te houden? 
Ik vraag me wel eens af of we hierdoor ook meer met elkaar gaan 
praten. In ieder geval neemt het verkeer op Twitter ook deze maand 
weer toe en heb ik voor jullie een selectie gemaakt van de tweets over 
Brandevoort.
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Bettina Smulders-Rockmann
Gezond en lekker koken zonder 

stress
Marga Dobma

Foto: Ingrid Thoonen

Bettina Smulders-Rockmann is geboren op 
22-05-1966 in Hamburg in een gezin dat 
bestaat uit vader, moeder en een zus. Vader 
werkt als constructeur in de metaal en moe-
der heeft, naast het huishouden, een admini-
stratieve baan. Bettina gaat naar de kleuter-
school en basisschool in Hamburg. Hierna 
stroomt ze door naar het gymnasium dat ze 
enige jaren daarna met goed gevolg afrondt. 
Dan moet ze kiezen wat ze wil gaan doen. 
Zoals de meesten van ons nog wel bekend, 
liggen rond de jaren ’80, ook in Duitsland, 
de banen niet direct voor het oprapen. Dus 
is het verstandig zich te beraden op een car-
rière die toekomstperspectief biedt. Door een 
bekende die ervaring heeft in de ICT kiest ze 
voor een opleiding in deze richting. Hiervoor 
slaagt ze en krijgt vrijwel direct een baan als 
programmeur en daarna als adviseur (consul-
tant) in de ICT sector. Ze werkt niet alleen in 

Hamburg, maar ook in verschillende andere 
steden in Duitsland. Dan (in 1999) wordt ze 
voor haar bedrijf ingezet bij Philips in Eind-
hoven als ICT-consultant. Ze woont en werkt 
vanuit een hotel en krijgt de mogelijkheid per 
vliegtuig op en neer te reizen tussen Ham-
burg en Eindhoven.
In oktober van datzelfde jaar komt ze, door 
haar werk, samen met Frank Smulders in een 
project terecht. Daardoor blijft het niet bij wer-
ken alleen, want in juli 2000 krijgen de twee 
een relatie. Ze besluiten samen te gaan wo-
nen in Franks huis in Helmond. Ze willen al 
snel verhuizen en ze krijgen een tip te zoeken 
naar een nieuwe woning in Brandevoort. En 
zoals velen worden ze ‘verliefd’ op de wijk. Ze 
vinden een kavel en kopen op tekening een 
huis aan de Hasselbeemden 2.

In februari 2003 trekken Bettina en Frank, 

samen met Franks dochter uit een eerdere 
relatie in de nieuwe woning. Om hun relatie 
te bevestigen trouwen ze op 18 september 
2004.
Door haar definitieve vestiging in ons land 
geeft ze haar baan in Duitsland op en zoekt 
en vindt een nieuwe job bij een ICT-bedrijf 
in Eindhoven. Ook vanuit dit bedrijf werkt ze 
weer voor Philips en in 2007 krijgt ze een 
baan bij Philips.

In een Duits tijdschrift leest Bettina een ar-
tikel met een nieuw concept, afkomstig uit 
Zweden, dat haar meteen erg aanspreekt. 
Dit concept houdt in dat mensen online een 
abonnement voor een zogenaamd maaltijd-
pakket met bijbehorend recept kunnen afslui-
ten. Met dit abonnement (naar keuze van het 
aantal personen en dagen per week) krijgt de 
klant, eens per week, een tas thuisbezorgd 
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met de volgende inhoud: voor iedere dag een 
recept, met daarbij alle bijbehorende afgepas-
te ingrediënten (zelfs de benodigde kruiden 
ontbreken niet). Hierdoor is het voor de klant 
mogelijk om in korte tijd - ongeveer veertig 
minuten - en zonder boodschappen te hoeven 
doen een lekker dinertje op tafel te zetten. Dit 
leuke concept is vooral heel geschikt voor 
mensen met een overvolle agenda.

Mede doordat zij en Frank zelf iedere week 
tegen het probleem zijn aangelopen met de 
vraag wat ze de week daarop op het menu 
willen zetten in combinatie met de daarvoor 
benodigde boodschappen, vindt Bettina dit 
concept een gouden idee. Ze neemt contact 
op met de mensen die dit concept in daden 
hebben omgezet en ze besluit enthousiast om 
ook zelf hiermee van start te gaan onder de 
naam: Kookeezie.
De door Kookeezie geleverde ingrediënten 

met de daarbij behorende recepten worden 
in eigen beheer, in samenwerking met een 
uitstekende kok en leveranciers van gezonde 
producten ontwikkeld en in de praktijk ge-
toetst. Hierdoor worden recepten en smaak-
nuances ontwikkeld die thuis, door de onge-
oefende kok, zonder al te veel moeite kunnen 
worden bereid, waardoor er in een oogwenk 
een heerlijke maaltijd op tafel staat.

Kookeezie kunt u vinden op: www.kookee-
zie.nl. Via deze weg kan de geïnteresseerde 
klant nalezen wat een en ander inhoudt en 
een abonnement afsluiten voor drie, vier of 
vijf dagen per week voor twee of vier perso-
nen. Eens per week of per twee weken wordt 
de tas (EezieBag) met inhoud (recept plus 
alle benodigde ingrediënten) keurig verpakt 
met houdbaarheidsdatum, op het aangege-
ven adres afgeleverd. Betaling is mogelijk via 
Paypal/Ideal. Een abonnement (zonder loop-

tijd) kan aangepast worden aan de persoon-
lijke behoefte (bijvoorbeeld geen levering tij-
dens afwezigheid). Bettina hoopt hiermee dat 
haar klanten zo kennis kunnen maken met 
nieuwe producten en bereidingswijzen en om 
zo lekker te kunnen eten en vertrouwd te ra-
ken met zelf koken. Voor de toekomst hoopt 
ze dat haar bedrijfsconcept zo aanslaat dat ze 
hiermee niet alleen regionaal maar zelfs lan-
delijk kan gaan opereren.

Zowel Bettina als Frank vinden Brandevoort 
een fijne wijk en door de vestiging van steeds 
meer winkels wordt het centrum steeds ge-
zelliger. Ze vinden wel dat er in onze wijk voor 
de jongvolwassenen weinig tot niets te doen 
is.
Namens de redactie van de BC wens ik Bet-
tina veel succes met haar nieuwe concept en 
eveneens veel geluk en gezondheid voor haar, 
Frank en Michelle. •
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nieuws van het

Carolus Borromeus College

Dancing with the teachers we-
derom een groot succes
Zaterdag 21 april streden zes paren, be-
staande uit een docent en een leerling, voor 
de vierde keer om de fel begeerde wisselbe-
ker van Dancing with the teachers. Aan het 
einde van de avond mochten Suzanne van 
den Bosch en Gijs van Wijlen deze beker in 
ontvangst nemen. Zij schitterden op de dans-
vloer met een tango. De jury was zeer onder 
de indruk van de prestaties van alle paren. 

De uiteindelijke winnaars kregen de eerste 
prijs omdat zij tijdens hun dans vele mooie 
lijnen showden. De wedstrijd vond plaats bij 
Reniers Dance Masters, waar de koppels de 
afgelopen weken hun dans, onder bezielen-
de leiding van Antoon Reniers en Natascha 
van Berlo, ook hadden ingestudeerd. Vigo ’t 
Hart en Elke Raaijmakers (salsa) en Chris 
van Houts en Rian Ligteringen (paso doble) 

 

ontvingen van de jury de beker voor respec-
tievelijk de tweede en derde prijs.
De opbrengst van de toegangskaartjes en 
de gehouden collecte tijdens de avond, ruim 
e440,-, ging wederom naar het door het Ca-
rolus ondersteunde busproject in Sri Lanka.
De eerste afspraken zijn al weer gemaakt 
voor volgend jaar. Ook dan is er weer een 
Dancing with the teachers. •

Taalmaatjes gezocht
Gilde Helmond is een vrijwilligersorgani-
satie bestaande uit actieve 50-plussers 
die hun kennis en ervaring informeel over 
willen dragen aan de mensen die daar be-
hoefte aan hebben.
Gilde SamenSpraak is een uniek taal- en 
integratieproject; gewoon praten met an-

derstaligen in een individueel contact in de 
huiskamer over alledaagse onderwerpen. 
Geen officiële lessen.
Het helpt anderstalige medeburgers be-
ter te integreren. Wij vragen uw hulp als 
vrijwilliger om dit project te ondersteunen. 
Wilt u een taalmaatje worden? Voor de al-

lochtone vrouwen uit Marokko, Somalië en 
Turkije zoeken wij vrouwelijke taalmaatjes.
Penningstraat 55, spreekuur dinsdag en 
donderdag 14.00-16.00 uur. Telefoon 59 
89 89 maandag tot en met donderdag van 
9.00-16.00 uur. Contactpersoon: Lidia Za-
gorska, Lidia.Zagorska@levgroep.nl. •
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Vestiging Tandartspraktijk 
De Veste

Marga Dobma
Foto: Vincent Knoops

Victor Scuric is geboren in Nijmegen op 27 
mei 1980. Al snel hierna verhuist het gezin 
Scuric naar Heerlen waar Victor naar de basis-
school gaat. Hierna stroomt hij door naar het 
vwo. Zijn vader is tandarts en daardoor wordt 
hij al vanaf jonge leeftijd vertrouwd gemaakt 
met deze professie en dat lijkt hem ook wel 
iets voor zijn eigen toekomst. Na zijn eindexa-
men kiest hij voor de studie tandheelkunde, 
maar hij wordt uitgeloot en kiest daarom - zijn 
tweede keus - voor economie aan de Universi-
teit van Maastricht. 
Als hij hiermee twee jaar bezig is, besluit hij 
opnieuw zijn geluk te beproeven en loot hij op-
nieuw mee voor tandheelkunde aan de Rad-
boud Universiteit in Nijmegen. Deze keer lukt 
het hem wel. Hij stopt daarom met zijn econo-
miestudie, maar achteraf gezien is deze erva-
ring toch heel nuttig gebleken.
De studie verloopt voorspoedig en na vijf jaar 
behaalt hij in 2007 zijn bul. 
In zijn tijd in Nijmegen leert hij zijn studiegenote 
Anke van de Ven kennen en de twee krijgen 
een relatie. Anke is geboren in Oud Brande-
voort (toen nog gemeente Mierlo). Nadat ze 
beiden zijn afgestudeerd als tandarts gaan 
ze, in 2008, terug naar de geboortegrond van 
Anke en huren een appartement boven Pri-
mera aan De Plaetse. Het bevalt zo goed in 
Brandevoort dat ze na twee jaar besluiten een 
huis te kopen op de Stepekolk-Oost.
In de jaren die volgen neemt Victor op diverse 
plaatsen waar; onder andere in Heeze, Eindho-
ven en Helvoirt. 
Het doel dat Victor van kinds af aan voor ogen 
staat, is om net als zijn vader een eigen praktijk 
te kunnen beginnen om in alle vrijheid zijn visie 
op het tandartsenvak te kunnen uitoefenen. 
Dit hoopt hij te kunnen verwezenlijken in zijn 
eigen tandartsenpraktijk die hij begin juni be-
gint aan De Plaetse 34 in De Veste. U weet 
wel, waar in het recente verleden het informa-
tiecentrum gevestigd was. De voornaamste 
doelstelling van zijn nieuwe praktijk is preventie 
en daar waar nodig het aanbieden van een zo 
adequaat mogelijke behandeling. 
In het grondig verbouwde pand komen uitein-
delijk drie behandelkamers, een consultkamer 
met glazen wand (met uitzicht op een moderne 
sterilisatieruimte) en een wachtkamer. Er wordt 
ook een moderne kinderspeelhoek gereali-
seerd.
Gezien de vele werkende en dus drukbezette 
bewoners van de wijk is Victor van plan om de 
praktijk ruim open te stellen. Waarschijnlijk zal, 
buiten de ‘normale’ openingstijden, de praktijk 
ook op dinsdag- en woensdagavond geopend 
zijn. 
Tandartsassistente Manon Westhovens is al 
vanaf het begin van de opstart van de nieuwe 
praktijk betrokken bij de werkzaamheden. Na 

de opening gaat ze haar werkzaamheden als 
assistente beginnen bij Victor Scuric en waar-
schijnlijk rond de jaarwisseling zal ze ook Vic-
tor’s partner, Anke van de Ven, gaan assisteren.
Goede tandheelkunde ligt volgens Victor en 
Anke voor het belangrijkste deel in preventie. 
Vandaar ook de creatie van een zogenaamde 
poetshoek bij de wachtkamer waar de moge-
lijkheid bestaat om optimaal de tanden te kun-
nen poetsen. Bijvoorbeeld door mensen die 
door tijdgebrek dat niet grondig thuis hebben 
kunnen doen.
Door de unieke werkwijze van Victor is het altijd 
mogelijk om, voor definitieve inschrijving, ge-
heel vrijblijvend in de praktijk te komen kijken 
en kennis te maken met de nieuwe tandarts.
Victor heeft als doelstelling om in teamverband 

patiënten zo optimaal te kunnen behande-
len. Dat zal hopelijk inhouden dat de praktijk 
in de loop der jaren uit kan groeien. Behalve 
het bijna afronden van de bouwperikelen met 
betrekking tot de nieuwe praktijk gaat het Vic-
tor en Anke in hun privé-leven voor de wind, 
want eind augustus wordt hun eerste kindje, 
een meisje, verwacht. Rond de jaarwisseling is 
Anke, als alles rond de geboorte goed verloopt, 
van plan om parttime als tandarts te beginnen.
De nieuwe tandartspraktijk wordt begin juni 
officieel geopend en eventuele inschrijving of 
vrijblijvende kennismaking van nieuwe patiën-
ten kan vanaf 1 juni via de website www.de-
veste.nl of telefonisch, tijdens kantooruren via 
telefoonnummer 06 196 798 69 (in afwach-
ting van het vaste nummer). •
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Het Carolus komt naar 
Brandevoort
deel 2 

Op het terrein waar de school komt te 
staan, wordt hard gewerkt aan het bouwrijp 
maken van de grond en de aanleg van de 
bouwwegen. Op donderdag 19 april vond 
de officiële start plaats van de bouw van 
de keerwand. Scholieren van de Stichting 
Bouwopleidingen Regio Helmond uit Mier-

lo bouwen deze wand in een leerlingbouw-
plaats, waarbij ze worden begeleid door de 
aannemer Strukton Civiel BV.
Hoewel het stil lijkt met betrekking tot de 
nieuwbouw, wordt op de achtergrond hard 
gewerkt aan de realisatie ervan. De inschrij-
vingstermijn van de bedrijven is voorbij. Uit 

de inschrijvingen zijn op basis van vooraf 
vastgestelde criteria vijf aannemersbedrij-
ven, vijf elektrotechnische bedrijven en vijf 
installatiebedrijven uitgekozen een offerte 
mogen uitbrengen. Vlak na de vakantie zal 
gestart worden met de eerste bouwactivi-
teiten. •

Foto: Vincent Knoops

Wij willen voetbalveldjes in 
Brandevoort
Voor veel kinderen in Brandevoort is er geen 
mogelijkheid om veilig te voetballen. Dit is 
heel jammer, omdat onder andere de groei 
van SV Brandevoort laat zien dat er wel heel 
veel kinderen zijn die graag voetballen. En 
niet alleen tijdens de trainingen en wedstrij-
den van de club, maar vooral in de middag 
buiten. Ook de ouders zien de kinderen heel 
graag buitenspelen, maar dan wel veilig en 
zonder risico op ongelukken van de kinde-

ren of schade aan auto’s. Hoe is het moge-
lijk dat deze voorziening er nog niet is? Dit 
formulier is bedoeld als ondersteuning van 
een nieuwe aanvraag voor voetbalveldjes in 
de wijk. Als jij of je kind ook graag een voet-
balveldje in de buurt wil, vul dan per persoon 
de vragenlijst in. Ook ouders vraag ik de lijst 
in te vullen, omdat ik graag namens zo veel 
mogelijk mensen een verzoek zal samenstel-
len. Hierover heb ik inmiddels contact met 

de Wijkraad en zal ik indien nodig ook de ge-
meente benaderen. Ik zal jullie antwoorden 
en namen hiervoor graag gebruiken, dus de 
vragenlijst is niet anoniem. Ik wil jullie ook 
graag vragen andere ouders en kinderen uit 
Brandevoort die met hetzelfde probleem zit-
ten op de link te wijzen. Alvast bedankt voor 
de moeite.
Het formulier is te vinden op: http://tinyurl.
com/cplk6d5. •

Mindel van de Laar
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De werkzaamheden voor het aanleggen van 
de combilijn in Brandevoort zijn gestart. We 
willen u informeren over een stukje historie, 
de huidige stand van zaken en de toekomst. 
Welke zone krijgen we nu en wie zijn de be-
trokken partijen?

Allereerst het projectbureau van de gemeen-
te: een club met tunnelvisie die achterhaalde 
informatie verstrekt. Verder is gebleken dat 
het doel de middelen heiligt: het plan Bran-
devoort moet zoals het in 1995 is goedge-
keurd, zonder enige aanpassing, worden 
uitgevoerd. 
Wethouder Frans Stienen is verantwoorde-
lijk, maar volgt blind wat het projectbureau 
hem voorspiegelt. In onze gesprekken zijn 
door hem beloften gedaan die nooit zijn na-
gekomen. 
Enkele voorbeelden: het toezeggen van het 
verstrekken van alle relevante informatie 
voor het berekenen van de 0,4 microtesla-
zone, het voortdurend foutief informeren of 
onthouden van belangrijke informatie aan 
de gemeenteraad, enzovoort. Nog een voor-
beeld: hij heeft in het openbaar diverse ma-
len aangegeven dat er geen gevoelige be-
stemmingen binnen de zone vallen, nu niet 
en ook niet in de toekomst. Maar: de huidige 
woningen aan de Neerwal en Biezenlaan, de 
basisschool en Villa Vrolijk vallen binnen de 
zone!

Netwerkbeheerder TenneT geeft in zijn 
White Papers geheel andere informatie dan 
hij nu in Brandevoort toepast en stemt hier-
door in met een berekening van de zone die 
onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd. 
We komen hier later op terug.
Ook in de voorlichting en de persoonlijke ge-
sprekken met vertegenwoordigers van Ten-

neT krijgen we een heel ander beeld van de 
huidige situatie. Ten aanzien van het onder 
de grond brengen van de hoogspanningslij-
nen zijn ze monopolist en hebben een spel 
gespeeld naar de regering. Hierdoor kwam 
er een verbod vanuit het ministerie om nog 
380kV-lijnen onder de grond te brengen. De 
motivatie daarvoor is door diverse externe 
partijen, waaronder de TU Delft, gekwalifi-
ceerd als onzin.

De rol van KEMA en Petersburg Consul-
tancy is het berekenen van de zone op basis 
van gegevens die door TenneT zijn verstrekt. 
Hoogst opmerkelijk is dat we nu toe zijn aan 
de zoveelste berekening met uitkomsten 
die voor de gemeente gunstiger zijn, terwijl 
de configuratie niet wijzigt. Het RIVM geeft 
uitsluitend toestemming voor de toegepaste 
rekenwijze, maar doet geen enkele uitspraak 
over de uitkomsten. Het is daarom onjuist 
dat er steeds wordt gehamerd op de goed-
keuring van het RIVM, terwijl het niets zegt 
over de werkelijkheid.

Een beknopt overzicht vanaf 
2005
In 2005 wordt door de Tweede Kamer het 
voorzorgbeginsel vastgesteld ten aanzien 
van hoogspanningslijnen; de 0,4 microtesla-
zone. Deze richtlijnen worden door alle ge-
meenten in Nederland onderschreven en 
gevolgd.
Het RIVM geeft bij een 380kV-lijn een indi-
catieve 0,4 microtesla-zone van 200 meter 
aan bij beide zijden van de paal.* Dit wordt 
met TenneT aangepast naar 150 meter om 
zo dicht mogelijk op de specifieke zone te 
komen. In 2005 verschijnt er een rapport van 
Petersburg met een zonebreedte van 136 
meter. Ook in 2005 komt KEMA met een 

rapport dat met allerlei aanpassingen aan de 
hoogspanningslijnen een minimale breedte 
van 95 meter kan worden bereikt. We heb-
ben het hier over de combilijn. Uitgangspunt 
hierbij is dat er door de samenvoeging een 
vermindering van de zone zal optreden. Dit 
is op zichzelf al dubieus, omdat het RIVM 
in een schrijven aangeeft dat dit effect in-
derdaad kàn optreden, maar dat het ook 
andersom kan zijn, namelijk een verbreding 
van de zone! In 2008 wordt dit plan door de 
gemeenteraad goedgekeurd.

De verontruste ouders hebben in 2009 bij de 
Hoge Raad gelijk gekregen: de basisschool 
ligt binnen de 0,4 microtesla-zone. De rech-
ter heeft daarop besloten dat de school niet 
in gebruik genomen mag worden totdat dit is 
opgelost. Vanaf 2009 worden diverse vari-
anten berekend en in rapporten vastgelegd: 
een eerste versie van Petersburg wordt in 
feite afgekeurd door het RIVM door het niet 
conform de regels aanleveren en gebruiken 
van informatie bij de berekening. Het rapport 
wordt opnieuw ingediend. Er wordt geen 
goedkeuring meer gevraagd aan het RIVM.
Het resultaat van de oplossing ‘het onder 
de grond brengen van de 150kV lijn’ blijkt 
onvoldoende, want de zones zijn, na bere-
kening, veel te breed voor de geplande toe-
komstige nieuwbouw.
Een oude variant verschijnt in een nieuw 
jasje: een gedeelte van het 380kV-traject 
in een zogenaamde Duo-Ton opstelling met 
daaronder de 150kV. Dit zou leiden tot een 
zone die zou voldoen aan alle eisen. Dit blijkt 
echter niet uit de berekeningen. Er is een va-
riatie van 45 tot 90 meter!
Er komt een nieuwe variant: ‘de contouren-
berekening’. Hierbij worden per lijndeel de 
contouren van de zone berekend. Dit geeft 

Oplossing hoogspanning
een zeepbel?

www.brandevoortercourant .n l
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per lijndeel diverse zones! Deze oplossing 
van december 2011 is volgens de wethou-
der ‘waterproof’, voldoet aan alle eisen en 
wordt eind 2011 goedgekeurd door de raad. 
Het rapport met de berekening wordt aan-
geboden aan het RIVM dat aangeeft dat je 
wel contouren kunt berekenen, maar dat per 
lijndeel de breedste variant geldt (van paal 
tot paal). Uiteindelijk komt er een aanpas-
sing door de gemeente waarbij ineens, zon-
der verdere berekening, alle zones 45 meter 
worden wanneer sprake is van een bebou-
wing op 45 meter afstand. Met voor som-
mige lijndelen geen breedte, maar alleen de 
aanduiding ‘contour’. Ook is opeens de zone 
bij Villa Vrolijk teruggebracht naar 80 meter 
(in december 2011: 90 meter). 

Wat komt er nu dan definitief?
Een gedeelte van het traject wordt uitge-
voerd in een ‘Donau-opstelling’: onder de 
380kV-lijnen komt een derde balk met de 
150kV-lijnen en een gedeelte in Duo-Ton 
opstelling: dit zijn drie balken voor de 380kV-
lijnen en een vierde balk voor de ophanging 
van de 150kV-lijnen. Als men fasesplitsing 
gaat toepassen - en dat is noodzakelijk - ko-
men er bijna twee maal zoveel lijnen als in 
de huidige 380kV-configuratie. Achtender-
tig draden, die door de upgrade naar 4000 
ampère ook nog in een zwaardere (dikkere) 
versie worden uitgevoerd. 

Opmerkelijk
De verleende vergunning is afwijkend ten 
opzichte van de te realiseren configuratie, 
zoals vermeld is in het laatste rapport van 
januari 2012. We vragen ons af hoe dit kan.
Via een zienswijze ingediende verzoeken 
bij een hoorcommissie van de gemeente 
om de verleende vergunning nietig te ver-

klaren, werden zonder opgave van redenen 
niet-ontvankelijk verklaard. Deze instantie 
is onafhankelijk en onpartijdig, maar in wer-
kelijkheid is het een verlengstuk van de ge-
meente. De gemeenteadvocaat maakt deel 
uit van deze commissie. 

Het teruglopen van de zone is op zijn zachtst 
gezegd frappant. Het gesjoemel met afstan-
den in steeds nieuwe rapporten van 200 
meter, naar 150, naar 136, naar 95 naar 
uiteindelijk zelfs een traject van 40 meter 
(boerderij van Manders). 
Enkele zaken zijn voor ons onverklaarbaar: 
hoe kan het dat de Duo-Ton oplossing uit-
eindelijk geen enkele versmalling van de 
zone oplevert ten opzichte van de Donau-
opstelling? Waarom dan toch de geldverslin-
dende Duo-Ton oplossing? Waarom is er een 
nieuwe bouwvergunning verstrekt aan Villa 
Vrolijk, die na meting nog steeds binnen de 
zone blijkt te vallen?
We hebben de door de gemeente opgege-
ven afstanden laten nameten door een er-
kend en gecertificeerd landmeter. Dan ko-
men de volgende verschillen aan het licht:
de afstand tot de perceelgrens van Villa Vro-
lijk is volgens de vergunning 85 meter, maar 
in werkelijkheid 71, de afstand tot de school 
volgens opgave gemeente 79 meter, in wer-
kelijkheid 70, de afstand tot de woningen 
Neerwal volgens de gemeente 80 meter, 
werkelijkheid is 71. 
Daarnaast zullen we met geijkte apparatuur 
metingen verrichten om te onderzoeken of 
de stelling van TenneT: door de 150kV-lijnen 
onder het 380kV-hoogspanningstraject te 
hangen, wordt de zone sterk verkleind, te 
onderzoeken. Een zeer ervaren extern ge-
certificeerd bureau heeft ons zijn medewer-
king toegezegd om te helpen met de uitge-

voerde berekeningen. Op voorhand werd ons 
al aangegeven dat de vermelde zones in de 
rapporten hoogst dubieus zijn, wat ons weer 
sterkt in het doorzetten van onze missie: ko-
men tot een veilig Brandevoort. 

Ook opmerkelijk en zeer ongebruikelijk: de 
gepresenteerde rapporten bevatten veel te 
weinig informatie. De basisinformatie die 
zowel door de wethouder als TenneT is toe-
gezegd, is nodig om een volwaardige contra-
expertise uit te voeren. Deze beloften, die op 
band zijn opgenomen, worden niet nageko-
men. 
Waarom is er geen enkele terugkoppeling 
geweest naar de bewoners van Brande-
voort? Het geheel aan extra rapporten, de 
propaganda en de vele rechtszaken kosten 
de burger uiteindelijk handenvol geld. Het 
loopt waarschijnlijk in de miljoenen. En we 
zijn er nog niet. 
De verleende vergunning wordt via de rech-
ter aangevochten en we zullen een voorlo-
pige voorziening aanvragen om dit project 
stil te leggen tot er een duidelijke en accep-
tabele oplossing komt. 
De gemeenteraad heeft op een enkele uit-
zondering na (Helmondse Belangen) zitten 
slapen en heeft klakkeloos zonder enige 
kennis en zonder enige kritiek alles goedge-
keurd wat de wethouder hen heeft voorge-
houden. We dagen hen uit de handschoen 
op te pakken en op te komen voor de be-
langen van de bewoners. Ook een verder-
gaande controle op de gemeente zou niet 
misstaan. We staan open voor iedere dialoog 
en onze motivatie om door te gaan te aan de 
gemeenteraad toe te lichten. •

* Bij alle volgende weergave van breedtes betreft het aan beide zijden van 
de hoogspanningslijn.

Werkgroep 530kV onder de grond
foto: Rianne van Lierop 
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Meipuzzel

De aprilpuzzel is gewonnen door W. Post. Gefeliciteerd! De oplossing is: ‘Denkt u aan uw veiligheid en die van 
uw medebewoner in het verkeer in onze wijk’
De prijs die gewonnen is zal worden opgestuurd naar uw adres.

Deze maand gehusselde woorden. De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daar-
mee in aanmerking te komen voor een interessante prijs. De oplossing kunt u insturen via onze website  
www.brandevoortercourant.nl, onderdeel formulieren. De uiterste inleverdatum is 10 juni. Succes!
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Van Erik de Jager, bewoner van Brandevoort, 
mag in onze wijk best meer gevlagd worden. 
Door bewoners, door bedrijven of door de 
gemeente. “Ik zie graag vlaggenmasten op 
de verkeerspleintjes zoals bij de Laan door 
de Veste en de Herenlaan,” aldus Erik, “maar 
ook vlaggen tijdens collecteweken, of wan-
neer de kinderen weer naar school gaan.”

Wanneer de vlag uithangen? 
Dat we de vlag kunnen uithangen tijdens Ko-
ninginnedag en dat de vlag halfstok hangt 
met dodenherdenking is bekend. Maar het 
bestaan van een vlagprotocol en wat dat 
inhoudt, is minder bekend. Daarom hier wat 
meer over de vlaginstructie. Als u de Neder-
landse vlag wilt uithangen, kunt u de dagen 
van de vlaginstructie (vlagprotocol) volgen. 
Dit hoeft niet, u mag ook op andere dagen 
de vlag uithangen. De vlaginstructie is alleen 
voor overheidsgebouwen verplicht. De da-
gen van de vlaginstructie zijn:
31 januari (1 februari): verjaardag Koningin 
Beatrix
27 april (28 april): verjaardag Prins Willem-
Alexander
30 april (29 april): Koninginnedag
4 mei: Dodenherdenking, vlag halfstok, van 
18.00 uur tot zonsondergang

5 mei: Bevrijdingsdag
17 mei (18 mei): verjaardag Prinses Máxima
Laatste zaterdag in juni: Veteranendag
15 augustus (16 augustus): formeel einde 
Tweede Wereldoorlog
derde dinsdag van september: Prinsjesdag 
(alleen in Den Haag)
7 december (8 december): verjaardag Prin-
ses Catharina-Amalia
15 december (16 december): Koninkrijks-
dag. Als de dag waarop de vlag wordt uitge-
stoken op een zondag of christelijke feest-
dag valt, geldt de datum tussen haakjes.
Op de verjaardag van prinses Alexia (26 juni) 
en prinses Ariane (10 april) hoeft er niet ge-
vlagd te worden. Ze zijn niet opgenomen in de 
vlaginstructie, omdat ze niet de eerstvolgen-
den in de troonopvolging zijn, na Prins Willem-
Alexander. Prinses Amalia is dat wel. Haar 
naam komt dan ook voor in de vlaginstructie.

Hoe hijs en hang ik de vlag? 
Een gehesen vlag mag nooit de grond raken 
of het verkeer hinderen, ook niet als de vlag 
halfstok hangt. De vlaggenstok moet dus 
een goede lengte hebben. Vlaggen mogen 
niet tussen zonsondergang en zonsopgang 
worden gehesen of blijven hangen. De vlag 
mag wel blijven hangen als hij zodanig ver-

licht is dat de kleuren duidelijk te zien zijn.
Als de vlag halfstok moet hangen, wordt de 
vlag eerst vol gehesen. Daarna wordt de vlag 
langzaam en statig neergehaald, totdat het 
midden van de vlag op de helft van de nor-
male hoogte is gekomen. Bij het neerhalen 
van een halfstok gehesen vlag wordt deze 
eerst langzaam en statig vol gehesen en ver-
volgens op dezelfde wijze neergehaald.
 
De Nederlandse vlag en oranje 
wimpel
De Nederlandse vlag is het symbool van een-
heid en onafhankelijkheid van het Koninkrijk 
der Nederlanden. Er zijn geen voorschriften 
voor de afmeting, maar de lengte moet zich 
verhouden tot de breedte als 3:2. Het is niet 
toegestaan versieringen op de vlag aan te 
brengen. Op Koninginnedag en op verjaarda-
gen van leden van het Koninklijk Huis wordt 
de vlag met een oranje wimpel gehesen. Bij 
alle andere gelegenheden wordt er zonder 
oranje wimpel gevlagd. “Misschien kunnen we 
als wijk en in overleg met de gemeente een 
aantal plekken aanwijzen waar we vlaggen 
kunnen hangen,” oppert Erik. “Ik zou in onze 
wijk graag de vlaggen tijdens de protocolda-
gen en andere vlaggen willen uithangen.” Dat 
maakt Brandevoort nog specialer. •

Er mag meer
gevlagd worden

Een vlag uithangen heeft iets speciaals. Tijdens Koninginnedag of tij-
dens een verjaardag van het Koninklijk Huis. De vlaggenmasten op de 
verkeersrotonde in Mierlo Hout of bij bedrijven hebben iets feestelijks. 
Een vlag heeft uitstraling, zoals de Europese vlaggen in Brussel. Maar 
het is niet altijd feestelijk, zoals bij dodenherdenking.

Mark Dekkers
foto: Mark Dekkers
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Ik ben Frank Thijssen en woon sinds ne-
gen jaar met mijn vrouw en kinderen in 
Brandevoort. Ik heb een drukke baan en in 
mijn vrije tijd laad ik me op met mijn vele 
hobby’s. Eén daarvan is het lezen en verza-
melen van stripboeken.

Op veertienjarige leeftijd ben ik, naast het 
lezen van strips, begonnen met het verza-
melen ervan. Het begon met Buck Danny. 
Ik weet nog dat ik niet genoeg kon krij-
gen van zijn avonturen. Door de jaren heen 
breidde ik mijn verzameling van Kuifje, 
Alex, Agent 327 en Robbedoes uit met ar-
tistiekere stripboeken zoals die van teke-
naars als Bilal en Schuiten-Peeters. 
De verhaallijn in stripboeken geeft mij de 
mogelijkheid het verhaal tussen de teke-
ningen in te vullen met mijn eigen fantasie. 
Het is niet concreet zoals in een film. Het is 

net zoals met kunst: het is wat je erin ziet. 
Het is elke keer anders en voor iedereen 
een andere beleving. Dat maakt dat strip-
boeken nooit vervelen.
Langzamerhand worden stripboeken nu 
ook in de kunst- en literatuurwereld seri-
euzer genomen en zo heeft De Jacht van 
Bilal maandenlang op nummer één in de 
Franse literatuurlijst gestaan. Later is dit 
beeldverhaal een inspiratie geweest voor 
een filmscenario.
Met grote regelmaat ben ik te vinden in de 
stripboekspeciaalzaken om in ieder geval 
de bestaande reeksen met nieuwe exem-
plaren aan te vullen. Zo vergaar je in ieder 
geval altijd een eerste druk en kan ik me 
oriënteren op nieuwe reeksen, speciale 
uitgaven en luxe edities. Deze laatste wor-
den dan ook meestal in beperkte oplage 
en gesigneerd, met soms een mooie prent, 

uitgebracht. Door de jaren heen is mijn 
verzameling uitgegroeid naar duizenden 
beeldverhalen van wisselende aard.

Naar mijn idee is het wel van belang dat 
het niet om het verzamelen op zich gaat, 
maar steeds om de mooie afbeeldingen en 
verhalen. Dit varieert van de technisch en 
artistiek zeer knap getekende strip tot de 
meer op naïeve kindertekeningen lijkende 
stripverhalen, zoals die van Billie en Bollie 
en Douwe Dabbert. En elke week komen 
er weer nieuwe stripboeken uit. Ik ben dus 
geen belegger in stripboeken, maar koop 
beeldverhalen die me wat betreft tekenin-
gen en verhaallijn aanspreken. Het is na-
tuurlijk wel zo dat sommige strips behoor-
lijk in waarde kunnen stijgen. Dat is dan 
mooi meegenomen. Voor mij zijn strips dan 
ook een leuke ontspanning. •

De hobby 

In Brandevoort wordt veel en hard gewerkt. Toch weet menig wijkgenoot 
tijd te maken voor één of meerdere hobby’s. Ze verzamelen postzegels, 
sleutelen aan oude auto’s of pluizen hun stamboom uit. Daar ligt hun 
passie. In deze nieuwe rubriek vertellen zij erover.

Marlies Smeulders
foto: Vincent Knoops
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Een anticonceptiemiddel wordt ingezet ter 
voorkoming van een zwangerschap, maar 
kan ook voor andere indicaties toegepast 
worden zoals verschuiving van de cyclus bij 
vrouwen of vermindering van menstruatie-
klachten. Er zijn vele soorten voorbehoeds-
middelen variërend van middelen met en 
zonder toevoeging van hormonen. Ze kun-
nen variëren in werking, gebruik, betrouw-
baarheid en bijwerkingen.
De meest bekende zijn de pil (in verschil-
lende soorten samenstellingen), een ring 
in de vagina, een hormoonpleister, de prik-
pil, een hormoonstaafje in de bovenarm, 
verschillende soorten spiralen, timing door 
temperaturen of urinetesten, en mannen-
en vrouwencondooms.

Uitgaande van de manier waarop anticon-
ceptie werkt, kunnen we de methoden als 
volgt indelen, waarbij moet worden opge-
merkt dat dit nog niets over de mate van 
betrouwbaarheid zegt:
• Hormonale methoden: hierbij worden de 
hormonen die voor een eisprong zorgen 
onderdrukt. Als er geen eisprong optreedt, 
kan er geen bevruchting optreden. Er zijn 
combinatiemiddelen met zowel oestroge-
nen (die voor regelmaat van bloedingen 
zorgen) en progestagenen (zoals de regu-
liere pil, ring of pleister) en middelen met 
alleen progestagenen (zoals de minipil, 
prikpil, hormoonstaafje of spiraal). Pro-
gesteron zorgt ervoor dat er geen eicel 
vrijkomt. Het slijm aan de ingang van de 
baarmoeder wordt minder doorgankelijk 
voor zaadcellen. Het slijmvlies in de baar-
moederholte wordt ongeschikt voor innes-
teling van een bevruchte eicel.
• Intra-uteriene methoden: koper-of hor-
moonspiraal. Het spiraaltje is een kunst-
stof ankertje (24 tot 36 mm lang) dat in de 
baarmoeder wordt geplaatst om zwanger-
schap te voorkomen. Er zitten twee draad-
jes aan vast die uit de baarmoedermond 

hangen. Deze draadjes zijn nodig om het 
spiraaltje later weer te kunnen verwijderen. 
Bij het vrijen merken u en uw partner niets 
van het spiraaltje.
Na verwijdering van een spiraaltje kunt u 
snel weer zwanger worden. Spiraaltjes be-
schermen niet tegen seksueel overdraag-
bare aandoeningen.
• Natuurlijke methoden: periodieke ont-
houding, temperatuurmethode, ovulatie-
methode, borstvoeding 0-6 maanden.
• Barrièremiddelen: condoom, pessarium 
occlusivum, siliconenkapje of zaaddoden-
de pasta.
• Klassieke methoden: coitus interruptus 
(‘voor het zingen de kerk uit’), onthouding.
- Definitieve methoden: sterilisatie man 
(vasectomie): Als u zeker geen kinderen 
meer wilt krijgen, kunt u sterilisatie over-
wegen. Het is een kleine operatie waarbij 
beide zaadleiders worden afgesloten zodat 
er alleen nog maar vocht zonder zaadcellen 
uit de penis komt. Voor de rest blijft alles 
hetzelfde, ook het klaarkomen.
sterilisatie vrouw (laparoscopisch oftewel 
via de buik of hysteroscopisch via de va-
gina): Bij de vrouw komt ongeveer twee 
weken voor de menstruatie een eicel vrij 
uit een van de eierstokken. Na enkele 
dagen komt de eicel via de eileider in de 
baarmoeder. Wanneer er sperma in de va-
gina komt, zwemmen de zaadcellen via de 
baarmoeder naar de eileiders om de eicel 
te bevruchten. Zo kan een zwangerschap 
ontstaan. Bij de sterilisatie van de vrouw 
worden de eileiders afgesloten. De eicel-
len kunnen daarna niet meer in de baar-
moeder komen en de zaadcellen kunnen 
de eicel niet meer bereiken. Er kan dus 
geen bevruchting meer plaatsvinden.

Ieder zal zo zijn eigen beweegreden heb-
ben om voor een bepaalde methode te 
kiezen. Zo kan gekozen worden voor het 
gemak van langdurige bescherming van 

vijf jaar bij een spiraal. Of de wens min-
der heftige menstruaties te hebben zoals 
bij het hormoonspiraaltje. Het geven van 
borstvoeding kan tot een keuze in de rich-
ting van een progestageenpil (minipil) of 
hormoonspiraaltje leiden. 
Een trombosebeen of longembolie in uw 
voorgeschiedenis alsmede roken na de 
leeftijd van vijfendertig jaar maakt een 
aantal hormoonpreparaten niet veilig en 
dan zal vaker een koperspiraaltje worden 
geadviseerd.
Uitstellen of opschuiven van een menstru-
atie zijn weer bijkomende voordelen van 
een orale anticonceptiepil, net als aanvul-
lende behandeling van onder andere acne.

Wat als een voorbehoedsmiddel vergeten 
is en u geen zwangerschap wilt riskeren?
Als de anticonceptie vergeten of niet goed 
gebruikt is, is het mogelijk de kans op een 
eventuele zwangerschap te verkleinen met 
de morning-afterpil (noodpil). Deze pil be-
vat levonorgestrel. De pil moet zo snel mo-
gelijk worden ingenomen na onbeschermd 
seksueel contact, maar kan na maximaal 
drie dagen na onbeschermde gemeen-
schap nog effect hebben.
U kunt ook door een arts een spiraal 
(meestal een koperhoudend spiraal) laten 
plaatsen, tot vijf dagen na de onbescherm-
de gemeenschap.

Afhankelijk van uw voorgeschiedenis, wen-
sen, ervaring met eerdere methoden en 
eventuele contra-indicaties wordt samen 
met bijvoorbeeld uw huisarts of gynaeco-
loog bekeken welke soort van anticoncep-
tie bij u past. U kunt ook voor het inbrengen 
van een spiraal of hormoonstaafje onder 
de huid bij ons als huisartsen terecht. Wij 
hopen uw vragen of onzekerheden goed 
te kunnen ondervangen en geven u graag 
een advies op maat! Tot binnenkort wel-
licht? •

Anticonceptie: 
fasten your seedbelts

Marlies Smeulders

Welke maand is meer geschikt om iets te vertellen over anticonceptie 
dan de maand mei waarin de natuur in het teken staat van het ei?
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Succesvolle open dag
Villa Vrolijk

Primera

Zaterdag 12 mei opende kinderdagverblijf 
Villa Vrolijk de deuren voor het publiek. Het 
was vanaf het begin gezellig druk met ou-
ders, opa’s en oma’s, kinderen en andere ge-
interesseerden die allemaal graag een kijkje 
wilden nemen.

Door middel van de georganiseerde markt 
met door de kinderen en het personeel van 
het kinderdagverblijf zelfgemaakte attributen 
en met leuke attracties werd er getracht om 
een bedrag bijeen te krijgen voor het KWF.
Zo had het personeel fondanttaarten ge-
maakt, kussentjes genaaid, werd er volop 
gesponsord, was er een ijscokar, een Itali-
aanse koffiewagen en waren er tal van leuke 
attracties. Ook kon men de dieren bekijken 
die Villa Vrolijk rijk is, zoals Dorus de ezel, de 
geiten, kippen en schapen. We kijken terug 
op een erg geslaagde middag met een op-
brengst van ruim E 2.000,- voor het KWF. •

“Eigenlijk is de zaak nooit rendabel ge-
weest,” vertelt filiaalhoudster Magda Dre-
verman, die in Mierlo ook nog een winkel 
heeft. “Je maakt je plannen gebaseerd op 
een bepaald verzorgingsgebied, op een 
aantal klanten. Maar als die er vervolgens 
niet komen, omdat de wijk niet afgebouwd 
wordt dan is het niet vol te houden. De wijk 
zou in 2015 af moeten zijn en die planning 
is steeds opgeschoven. Kort geleden  werd 
bekend dat het nu 2025 wordt voordat al-
les afgebouwd is. Dat betekent de helft van 
het aantal inwoners van de aantallen die er 
zouden moeten zijn.”
Daarbij komt dat de huur van het pand aan 
de forse kant is. “Je betaalt een huurprijs die 
is gekoppeld aan een redelijk volwaardige 
wijk, al van het begin af aan,” aldus Magda. 
“Het duurde te lang voor er vooruitzicht 
kwam op een stevig klantenbestand en dan 
moet je besluiten te stoppen.” 
Jet Uijen, secretaris van de winkeliersver-
eniging: “Het bestuur van de winkeliers-

vereniging vindt het erg triest dat het niet 
gelukt is. Ook is het erg vervelend dat het 
postagentschap nu gesloten is; niet alleen 
voor alle bewoners, maar nog meer voor de 
vele ondernemers in de wijk. Het is te hopen 
dat Primera zo snel mogelijk een nieuwe 
franchisenemer vindt.” Toch valt er volgens 
Jet ook goed nieuws te melden: “Het klan-
tenbestand van ons winkelcentrum groeit en 
dat is belangrijk. Maar het is cruciaal dat de 
Brandevoorters hier komen ‘halen wat hier 
te halen valt’. Dan krijgen we een bloeiend 
winkelcentrum dat bestaansrecht heeft, niet 
alleen nu, maar ook in de toekomst.” 

Maar de ontwikkelingen gaan snel. Volgens 
Marco Oppers van Primera kan er op korte 
termijn een doorstart gemaakt worden. Half 
mei was de organisatie al in gesprek met 
kandidaat-franchisenemers en verwachtte 
hij dat de winkel nog ruimschoots voor de 
zomer zou worden geopend, namelijk op een 
termijn van ‘enkele weken’.  • 

DA drogisterij, Life & Living, de pizzeria; dit treurige rijtje kan 
helaas weer aangevuld worden. Met Primera deze keer. Op-
eens stond menig buurtgenoot voor een dichte deur. Er 
hing een briefje aan: vanaf vandaag gesloten.

Cora Brouwer
Foto: Maarten van Schaik
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Natuurmarkt Helmond
Op zondag 3 juni vindt in stadswandelpark 
De Warande van 12.00 tot 17.00 uur de 
jaarlijkse Natuurmarkt Helmond plaats, ge-
richt op het hele gezin! In vijfenveertig kra-
men geven organisaties en verenigingen 
demonstraties en voorlichting op het gebied 
van natuur, milieu en duurzaamheid. Nieuw 
op de Natuurmarkt zijn onder andere Die-
renrijk Europa met informatie over hun na-
tuurbeschermingsprojecten, Waterschap Aa 
en Maas en het Thermolab: zij demonstreren 
hoe mens en dier hun lichaamstemperatuur 
regelen. Ook zijn er vele doe-activiteiten zo-
dat je je geen moment hoeft te vervelen. Ook 
worden er weer vele kinderactiviteiten geor-
ganiseerd en is zeker in dit ‘jaar van de bij’ de 
Imkersvereniging Helmond e.o. ruimschoots 
vertegenwoordigd met bijenactiviteiten. De 
toegang is gratis!

Wilt u er een ‘dagje uit’ van maken? De Na-
tuurmarkt is heel goed te combineren met 
om 12.00 uur een bezoekje aan een gratis 

concert in het Caratmuziekpaviljoen, de mid-
getgolfbaan, het dierenpark of het gezellige 
terras van Paviljoen De Warande.

De Natuurmarkt wordt gehouden in en 
rondom De Bijenhal in stadswandelpark De 
Warande. (Kluis 1, 5707 GP Helmond). De 
ingang tot de markt bevindt zich aan de Aar-
le-Rixtelseweg.

Een impressie van eerder gehouden natuur-
markten in Helmond vindt u op www.imkers-
vereniginghelmond.nl.

Galerie 23 De Kegelbaan Hel-
mond
Tot en met 30 juni 2012 presenteert Galerie 
23 De Kegelbaan in Helmond werken van 
kunstenaar Roger Walschots. Roger Wal-
schots is continu op zoek naar de mogelijk-
heden van beelddragers als doek, hout, foto, 
en glas. Hij bestudeert de traditionele opties 
en gaat dan zijn eigen weg. Door het beschil-
deren van draad en het maken van inkepin-

gen in houten panelen komt Walschots tot 
een nieuwe kunstvorm. Ook in samenwer-
king met keramist Joris Link is de zoektocht 
naar mogelijkheden oneindig.

Ridderfestijn Helmond in Har-
nas
De voorbereidingen voor het nieuwe, unieke 
en meeslepende evenement Ridderfestijn 
Helmond in Harnas zijn in volle gang. Tijdens 
het weekend van 2 en 3 juni zal de Kasteel-
tuin in middeleeuwse sferen gehuld worden 
met een heus kampement en een indruk-
wekkende arena. Het belooft een prachtig 
evenement te worden met naar verwachting 
duizenden bezoekers. Meer informatie is te 
vinden op www.helmondinharnas.nl.

Vrijwilliger
Om dit nieuwe evenement mogelijk te ma-
ken hebben we de inzet van vrijwilligers hard 
nodig. Lijkt het u leuk om mee te werken aan 
dit bijzondere evenement? Meld u dan aan 
via info@stadspromotiehelmond.nl. •
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PROTESTANTSE GEMEENTE TE HELMOND 

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

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

Sperwerstraat 2, 5702 PJ  Helmond, telefoon 53 94 70

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

Er is geen vast spreekuur, maar per telefoon of per e-mail is een afspraak te maken.
 
Erediensten:  Iedere zondagmorgen om 10.00 uur (zie website of het kerkblad Perspektief)
Er is een oppasdienst voor kinderen van 0 tot 4 jaar, en voor de wat oudere kinderen is er een kindernevendienst.

Op de eerste en derde zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst.

Op zondag 17 juni zal in de Stadskerk Sint Cathrien in Eindhoven weer een Evensong
 worden gehouden. Aanvang 17.00 uur. Meer informatie over de orde van dienst 
kunt u een week voorafgaand aan de dienst vinden op www.koorvespers.dse.nl

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 Lucia-
kerk mierLo-hout 3 en 10 juni 2012:
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 Brussel, 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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Ze zijn er weer! Het witte goud dat 
gelukkig in onze omgeving veel ver-
bouwd wordt en letterlijk ‘om de 
hoek’ gekocht kan worden. Heel 
lekker met ham en een hardge-
kookt eitje, maar het kan ook an-
ders.

GeGratineerde asperGes

INGREDIëNTEN:

1 kilo asperges
250 gram hüttenkäse
200 gram gekookte ham
klontje boter
snuf zout 
theelepel suiker
3 eetlepels slagroom
versgehakte tuinkruiden

BEREIDINGSWIJZE:

De asperges schillen en het houtige stukje eraf 
snijden. Breng een pan water aan de kook met 
daarin zout, suiker en een klontje boter. Doe 
de asperges erin en kook ze 15 minuten. Snijd 
de ham in kleine blokjes, hak de tuinkruiden 
zeer fijn. Maak een saus door de hüttenkäse al 
roerend te verdunnen met de slagroom en wat 
kookvocht. Doe ham en kruiden erbij. Leg de 
uitgelekte asperges in een ovenschaal en giet 
de saus erover. Ongeveer 7 minuten gratineren 
in een voorverwarmde oven (200°).

nummer 5 •  mei   2012
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a We hebben weer een leuke actuele kleurplaat 

gevonden voor jullie en wij hopen dat jullie er weer 

iets moois van maken. Dus leef je uit en lever hem 

in op: Biezenlaan 18 vóór 10 juni 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  downloadt  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. Tijn Cremers 10 jaar 
2. Sanne Asselman 8 jaar
3. Chefaine Fermin 4 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 JUNI NUMMER
8 juni

BEHEER WIJKHUIS ’T BRANDPUNT
u kunt op twee manieren een ruimte in wijkhuis ’t BrandPunt bespreken:

e-mail: beheerder@brandpunt.info  • telefoon 43 20 13
adres: Biezenlaan 29, 5708 ZD  Helmond-Brandevoort 

COMMISSIES, VERTEGENWOORDIGERS EN HUN MAILADRESSEN

Wijkraad Fons Bosman wijkraad@brandevoort.org
’t BrandPunt  Fons Bosman  secretaris@brandpunt.info
Commissie Buurtpreventie  Adriaan van Veggel  preventerven@brandevoort.org
Chilll-house     Sandra Geleijns chill-house@brandevoort.org
Stichting Dickensnight Brandevoort Jet de Laat  voorzitter@dickensnight.nl
Commissie speelvoorz./groen  Henk Noort spelengroen@brandevoort.org
Commissie webmasters Herbert von Reth  webmaster@brandevoort.org
Brandevoort in actie Fons Bosman secretaris@brandevoortinactie.nl
Brandevoorterdag Jan Drouen voorzitter@brandevoorterdag.nl
Scouting Brandevoort  Peter van den Endert groepsvoorzitter@scoutingbrandevoort.nl
Fotoclub Brandevoort Secretariaat fotoclub.secretariaat@brandevoort.org
Startpagina Brandevoort Herbert von Reth info@brandevoort.nu
Commissie Kindervakantieweek Marielle Terwisse info@kvwbrandevoort.nl
CS de Brandeliers Audrey Tijssen info@brandeliers.com
Bridgeclub ‘t BrandPunt Irma van den Hurk ivdhurk@xs4all.nl
Winkeliersvereniging Brandevoort info@winkelcentrumbrandevoort.nl
Clientenraad stichting gezondheidscentrum Brandevoort clientenraad@sgcb.nl
sv Brandevoort Roland Koster r.koster@svbrandevoort.nl
Stichting sporten en bewegen in Brandevoort Rene van den Berg renevandenberg59@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 
 
Juni 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
08 juni Brd 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 
16 juni Studio LOL Dans Storytelling Middg / avond ’t BrandPunt   432013 
20-21 juni Brd Courant Extra nr. Brandevoorterdag 18.00 uur P. Princen   665781 
23 juni Gm 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 Brd Courant Distributie nr 6 18.00 uur P. Princen   665781 
30 juni SBIA Dans Friends  ’t BrandPunt   432013 
     
Juli     
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
01 juli Sch van Oss Gitaar concert  ’t BrandPunt   432013 
01 juli Fierljepgroep Onthulling Fierljepmonum. 12.00 uur ’t BrandPunt   432013 
01 juli Fierljepgroep Fierljeppen 13 – 17.00 uur ’t BrandPunt   432013 
2 – 6 juli Kindervak wk Kindervakantieweek Overdag ’t BrandPunt   432013 
06 juli SBIA Kennedymars ’s nachts ’t BrandPunt   432013 
08 juli SBIA Sluiting ’t BrandPunt Hele dag ’t BrandPunt   432013 
     
Augustus 
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
05 aug SBIA Opening ’t BrandPunt Hele dag ’t BrandPunt   432013 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

activiteitenkalender 2012
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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 - 88 44
             e-mail patricia.van.dijk.meijer@brabant-zo.politie.nl of patrick.de.vogel@brabant-zo.politie.nl 
stadswacht 84 59 70
 
Gemeente 14 04 92

StorinGen (dag en nacht) 
elektriciteit / gas 0800 - 90 09
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 - 88 61
  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 47
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 - 42 96 73 43

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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