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Bistro Ter Plaetse organiseert ook dit
jaar weer ter gelegenheid van de Kennedymars in de nacht van zaterdag 7 op
zondag 8 juli samen met Stichting Brandevoort in Actie een groot feest onder de
Markthal. De toegang is zoals altijd gratis
en vanaf 22.00 uur bent u van harte welkom.

29

Zondagmiddag, 10 juni, bijna half drie.
Daar sta je dan met z’n allen te wachten
terwijl de zaal van ‘t BrandPunt verrassend vol stroomt. We hebben er zin in. Een
beetje gespannen zijn we ook - maandenlang is er hard gewerkt: oefenen, oefenen
en nog eens oefenen. Met een dirigent die
de lat hoog legt. Vanmiddag komt het erop
aan.

43
De Brandevoorter rolschaatsers Nikki van
Duijnhoven, Mirthe de Goede en Charlotte
de Jong trainen wekelijks enkele uren bij
Rolschaatsvereniging Olympia in Mierlo,
en niet onverdienstelijk! Het afgelopen
wedstrijdseizoen hebben zij regelmatig op
het podium gestaan tijdens de vele wedstrijden binnen de kunstrolschaatssport.

47

Graag wil ik woord richten aan alle ouders
van skateboardende kinderen en de kinderen zelf. Leuk dat jullie zo enthousiast
zijn met je skateboard, maar doe dat dan
op deplekken waar je geen overlast bezorgt aan automobilisten. Eén van de favoriete plekken is de in- en uitgang van de
parkeergarage bij Albert Heijn.

10-11

Heeft u de regen getrotseerd en bent u naar de Brandevoorterdag geweest? Ondanks alles was de sfeer prima, hoewel
de bezoekersaantallen nogal tegenvielen. Maar de vele vrolijke optredens en de aanwezige hapjes en drankjes maakten
veel goed. Helaas moesten de helikoptervluchten in verband
met het weer worden afgelast. In deze editie van de Brandevoorter Courant kunt u nog eens nalezen wat er allemaal te
beleven was.

en verder:
7 wijkhuis
21 Antonius
37 kijkje thuis
39 brandjes
41 Brandevoort in de wolk
53 puzzel
61 even de wijk uit
63 recept
64 kleurplaat
66-67 infopagina’s
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De redactie
foto: Marc Dekkers

De Brandevoorterdag van juni 2012 was de moeite waard - ook onder minder goede weersomstandigheden. Ondanks de niet aflatende
stroom regen, kwamen de bezoekers gewoon met paraplu of regenpak naar Brandevoort. Het fenomeen spreekt mensen blijkbaar aan en
is niet door slecht weer af te remmen. Nog meer dan de eerste vijf keer
was de afwisseling in activiteiten en de afstemming op de wijk goed
getroffen. De combinatie van traditie en moderniteit was in evenwicht.
Tegen de achtergrond van de Brandevoorter straten en de Markthal
kwamen de kramen en traditionele feesten goed tot hun recht. Wij feliciteren de organisatie van harte met dit wijkfeest.

Fierljeppen
Vanaf 1 juli zal de wijk beschikken over
een nieuw monument: De Fierljepper. De
ondergrond is al aangebracht en voor die
datum kunnen we de contouren van het
monument al bij de rotonde zien staan. In
de toekomst zal Brandevoort nog meer
onze wijk worden: een plaats waar gevlagd mag worden, waar ondernemers
zich mogen laten zien en waar bewoners
de aankleding zelf in de hand te nemen.
Na de onthulling zullen de slootspringende
buurtgenoten het Ecozonewater trotseren
en laten zien dat het fierljeppen steeds po-

pulairder wordt en dat zij het hele jaar niet
voor niets hebben geoefend om nog verder
te kunnen springen.

gecombineerd met frisfeest voor de jongeren en een ludieke zeskamp voor bewoners van alle leeftijden.

Kindervakantieweek en Zonnebrandfestival
Gelukkig mogen we eerst nog volop genieten van de activiteiten van de kindervakantieweek. Met een record aan inschrijvingen
zal de wijk een week lang druk bevolkt zijn
met jong en oud. Wij hopen sterk op zomers weer en een stralende zon.
En na de vakantie vallen we weer met onze
neus in de boter: het Zonnebrandfestival,

Zomervakantie
Wij wensen jullie een prima zomervakantie
met een behouden terugkeer en een bijzonder uitgerust gevoel. Wij hopen dat de
thuisblijvers goed letten op de ontmanteling van de hoogspanningsleidingen. Wij
gaan ervan uit dat de bouw van het sportcentrum aan de Kaldersedijk gestaag zal
vorderen. Na de zomervakantie zullen we
hier minutieus verslag van gaan doen.. •
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wijkhuis ‘t BrandPunt
nieuws

Annelies Hoolmans

Vakantiesluiting
Dit is alweer de laatste editie voor de vakantiesluiting van ’t BrandPunt. Een mooie tijd
om weer energie op te doen voor het nieuwe
seizoen, als het weer tenminste mee gaat
spelen zodat we lekker wat vitamine D binnenkrijgen.
‘t BrandPunt is van maandag 8 juli tot en met
zondag 5 augustus gesloten. Vanaf maandag 6 augustus staan we weer voor u klaar!
BrandPuntjes:
• Vanaf augustus kunt u de nieuwsbrief van
‘t BrandPunt ontvangen en blijft u op de
hoogte van het reilen en zeilen in en rond
onze
gezelligste
huiskamer.
Via
www.brandpunt.info kunt u zich aanmelden.
• Volg de activiteiten in ‘t BrandPunt ook op
Twitter
via
@tBrandPunt
en
via
www.facebook.nl/brandpunt.

Zondag 1 juli Concert gitaarschool Van Oss
Presentatie voor ouders en familie van cursisten van de gitaarschool Van Oss. Deze
ochtend is openbaar. Om 10.15 uur komen
de kinderen tot ongeveer twaalf jaar (met
diploma-uitreiking) en om 12.00 uur geven
de kinderen vanaf dertien jaar acte de presence. Het betreft gitaarmuziek uit alle stijlen die mogelijk zijn op de klassieke Spaanse
gitaar: van barokmuziek tot en met muziek
van Metallica.
Maandag 2 juli tot en met vrijdag
6 juli Kindervakantieweek
Het thema van de kindervakantieweek is dit
jaar: De wereld rond in vijf dagen. 765 Kinderen nemen deel. Inschrijven is niet meer
mogelijk.
Natuurlijk hebben we nog steeds vrijwilligers
nodig om met name ook de spelleiding voor
alle dagen rond te krijgen. Wil je graag helpen, maar heb je nog een kind thuis dat te
jong is om mee te doen aan de KVW dan
kun je hem of haar meenemen als je komt
helpen, behalve op woensdag 4 juli - omdat we dit logistiek niet geregeld krijgen op
ons geplande uitje. Dus mocht je nog een
dag of aantal dagen mee kunnen en willen

doen, geef je dan op. Je kunt het aanmeldingsformulier downloaden op onze website
www.kvwbrandevoort.nl en mailen naar
info@kvwbrandevoort.nl.

Zaterdagnacht 7-8 juli Kennedymars, de vijftigste editie
’t BrandPunt is voor het eerst een grote
verzorgingspost. Dat betekent dat er een
EHBO-post is, er fysiotherapie en massage
wordt gegeven en dat er blaren worden geprikt. Dit alles vindt plaats in de grote zaal. Er
is voor de wandelaars koffie en soep in de
sporthal, zodat iedereen heerlijk gepamperd
weer op pad kan voor het volgende deel van
de mars.
’t BrandPunt is die nacht open en de eerste
lopers worden hier rond 2.30 uur verwacht.
Het is wat later op de avond (of vroeg in de
nacht), maar met een middag- of een avonddutje moet het toch mogelijk zijn de deelnemers enthousiast aan te moedigen, want het
is en blijft toch een hele prestatie.

Zondag 23 september Single
Café
Onder voorbehoud van 14.00 tot 18.00 uur.
Zondag 30 september Rondje
Brandevoort
Voor de vijfde keer wordt het Rondje Brandevoort georganiseerd. Tijdens de vorige
editie van het Rondje Brandevoort hebben
meer dan 145 deelnemers meegelopen.
Door de vele positieve reacties is besloten
om ook dit jaar weer deze trimloop in Brandevoort te organiseren.
Rondje Brandevoort is zowel geschikt voor
de beginnende loper als voor de gevorderde
loper. Deze trimloop is een ideale voorbereidingsloop voor de deelnemers die begin oktober meelopen met de halve marathon van
Eindhoven. Naast de trimloop met de keuze
uit diverse afstanden, wordt ook een jeugdloop georganiseerd voor de diverse leeftijdscategorieën.

Woensdag 10 oktober Modeshow Boutique4More
We houden het allemaal nog even geheim,
maar het wordt - zoals altijd - weer spectaculair. Meer informatie volgt in de volgende
editie van de Brandevoorter Courant.
Zaterdag 13 oktober en zondag
14 oktober Houtse Toneelgroep
Hou alvast een plaatsje in je agenda vrij voor
de toneelvoorstellingen. Meer informatie
volgt later.

Zondag 9 september Familiefietstocht
Op zondag 9 september organiseert Brandevoort in Actie weer een gezinsfietstocht.
Deze tocht is geschikt voor iedereen: voor
jong en oud! Meer informatie elders in deze
editie.
Woensdag 12 september Verkiezingen
’t BrandPunt is weer stemlokaal. Het stemlokaal is geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Oproep van de PR-commissie
Vrijwilligers gezocht! Wij zijn op zoek naar
een enthousiaste collega die ons team wil
komen versterken. Wij zoeken iemand die:
enthousiast, punctueel en gezellig is. Schrijverstalent is een pré maar zeker geen must.
We komen één keer per maand bij elkaar in
’t BrandPunt. Heb je interesse? Stuur een
berichtje aan pr@brandpunt.info en zet de
eerste stap naar een belangrijke bijdrage
aan de promotie van de activiteiten van onze
wijk. En wie weet zit jij de volgende keer gezellig bij ons - Ingrid, Suzan en Annelies - aan
de vergadertafel! •
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Winkelkroniek Brandevoort
deel 16

Wim Dobma
foto: Marc Dekkers

Veel Brandevoorters stonden voor een gesloten deur een paar weken
geleden. De eigenaresse van Primera had namelijk besloten de stekker
eruit te trekken. Er bereikte ons echter berichten dat de heropening zou
plaatsvinden op 8 juni. Een echtpaar zou de heropende Primera zaak
gaan runnen, maar heeft op het allerlaatste moment afgehaakt. De
heer Oppers, districtsmanager van Primera, vertelde naarstig op zoek
te zijn naar nieuwe kandidaten en denkt die binnen zeer afzienbare tijd
te vinden.

Primera is een coöperatie, de uitbaters
van Primerawinkels betalen contributie,
maar werken volledig voor eigen rekening.
Volgens de heer Oppers blijft het postagentschap hier gevestigd en dat is een
geruststelling voor mensen die pakjes of
aangetekende stukken willen verzenden
want anders moeten ze hiervoor naar Mierlo of Mierlo-Hout.
Gelukkig valt er ook positief nieuws te melden, want op 1 juni opende Fashion Dion
de deuren. De tweede damesmodezaak in
de wijk is gevestigd aan de Herselsestraat
23; komend vanaf het station loopt u er
recht tegenaan. Er is al vaker aan gerefereerd, en eindelijk was het zover: op 20 juni
is supermarkt Jumbo geopend.
Hoewel de huizenbouw in Brandevoort is
teruggeschroefd van 300 naar 150 wonin-

gen en het aantal potentiële klanten dus is
gedaald, heeft de directie van Jumbo toch
doorgezet en is de tweede supermarkt in
De Veste dus een feit.
Algemeen directeur Frits van Eerd en filiaalmanager Ton Bax heetten de klanten
welkom. De opening ging gepaard met een
paar acties: de eerste 300 klanten ontvingen een bos bloemen en wie voor meer
dan e25,- boodschappen had gekocht,
kreeg een appeltaartje mee naar huis.
De heer Voogt van makelaarskantoor
VP&A verwacht dat de opening van Jumbo
in De Veste ook klanten van buiten Brandevoort zal trekken en dat daardoor ook
de andere winkeliers hier dan van kunnen
profiteren.
Verder wist hij te melden dat het momenteel erg rustig was aan het winkelfront. Hij
is nog wel in onderhandeling met bepaalde

kandidaten, maar kon daar op dit ogenblik
nog niets over zeggen.In de Laan door De
Veste 116 is op 10 mei speelgoedwinkel
Top1Toys open gegaan.
De uitbaters zijn Han en Jolanda Sneijers;
zij verkopen speelgoed in alle soorten en
maten behalve elektronisch speelgoed.
Er moet voor de winkelpanden in De Veste
een behoorlijk hoge huur worden betaald
en de investeerders die de panden in bezit
hebben, houden jammer genoeg geen rekening met de financiële crisis.
Voor de leefbaarheid van Brandevoort in
het algemeen is het van belang dat er in
De Veste een goed geoutilleerd winkelbestand wordt gecreëerd en gelukkig zijn er
nog ondernemers die hun nek durven uit
te steken en het risico nemen een zaak te
openen. Hopelijk weten de inwoners van
Brandevoort dat te waarderen! •
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Buien en regen
Goed weer en een indrukwekkende Brandevoorterdag waren in het verleden min of
meer vanzelf aan elkaar gekoppeld. Als het
dan een keer anders uitvalt, kun je vrezen
voor een mislukking van een dergelijke traditionele wijkdag. Echter, niets was minder
waar. Ook al waren alle kramen en voorzieningen om 11.00 uur, een half uur na de
opening, nog niet allemaal in orde, toch was
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het al aardig druk in De Veste. De bezoekers
waren weliswaar bewapend met paraplu en
regenpak, maar over het algemeen tevens
met een stralend humeur.
Gezellig en druk
In de Markthal was het een drukte van
belang, net als alle andere jaren: er traden verschillende dansgroepen op onder
regelmatig groot applaus. Iets verderop

werden de uilen en andere roofvogels
door hun verzorgers op een goed zichtbare
stelling gezet. En bij de klimwand waren
al verschillende enthousiastelingen tot de
bovenste trede omhoog geklommen. De
ambachtslieden gingen onverstoorbaar
verder met het maken van klompen en
haken met kralen; gewend als ze zijn aan
deze weersomstandigheden. Waarschijnlijk
een eigenschap die nog uit vroeger tijden

voor ter
010

Giel Pollemans
foto: Maarten van Schaik

stamt toen nog niet alles naar eigen hand
te zetten was.
Over het water
En als nieuwe en opvallende attractie was
er het lopen over het water in de vijver bij
de Markthal: in een grote, plastic ballon
konden kinderen zich uitleven. Een bijzondere gewaarwording wellicht: je voelt direct
contact met het water, maar je blijft droog

en kunt met de ballon aan de overkant van
het water komen. De wachtrij om hiervan te
kunnen genieten, was na 12.00 uur al snel
opgelopen: kinderen moesten al gauw een
half uur wachten om ook een keer in de ballon te stappen.
Sfeervolle muziek
Later in de middag probeerden De Brandeleros en andere muziekgroepen de stem-

ming erin te houden. Het weer bleef druilerig
en een aantal standhouders had het boeltje
al gepakt. Gelukkig was er nog wel wat volk
op straat, maar zo druk als voorgaande jaren was het beslist niet. Een enorme domper
voor de organisatie die zo veel tijd en energie
investeert om leuke dag voor de wijk te organiseren. Al met al was het toch nog gezellig
te noemen, hoewel de weergoden Brandevoort wel zeer slecht gezind waren. •
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Kindervakantieweek
Mariëlle Terwisse

Helaas hebben we in ons vorige stukje voor
de Brandevoorter Courant een verkeerde
datum vermeld. De informatieavond voor
alle vrijwilligers was op woensdag 20 juni.
Gelukkig hebben al deze mensen nog een
persoonlijke uitnodiging gekregen waar de
juiste datum wel op vermeld stond. Bij het
uitkomen van deze BC is de kindervakantieweek al weer in volle gang. Iedere dag
starten we met ons geweldige KVW-lied.
Kijk eens op onze site, daar kan je het lied
horen en de tekst lezen zodat iedereen goed
kan oefenen en volop kan meezingen. Wat
we verder allemaal gaan doen blijft natuurlijk een verrassing maar het belooft een hele
leuke afwisselende week te worden.
De programma tijden zijn als
volgt:
Maandag 2 juli
• 09.30-15.30 uur (alle groepen)
Dinsdag 3 juli
• 09.45-13.00 uur (groep 1-2)

• 10.00-16.00 uur (groepen 3 t/m 8)
• 19.00-22.30 uur (groep 8)
Woensdag 4 juli
• 08.45-17.00 uur (alle groepen)

Kom gerust een kijkje nemen bij een van de
activiteiten of kom de sfeer proeven tijdens
het Midzomeravondfeest.
De volgende keer kun je lezen hoe de Kindervakantieweek is verlopen. Tot de volgende BC. •

Donderdag 5 juli
• 09.45 - 13.00 uur (groepen 1-2 en groep
5 t/m 8)
• 10.00 - 12.45 uur (groepen 3-4)
• 17.00 - 20.00 uur (midzomeravondfeest
voor alle ouders en kinderen)
Vrijdag 6 juli
• 10.00 - 13.45 uur (alle groepen)
Doe je mee? Zorg dat je maandag 2 juli op
tijd bent. Dan kun je afscheid nemen van je
ouders en kennismaken met de andere kinderen en je groepsleiding, zodat om 9.30 uur
de Kindervakantieweek Brandevoort echt
kan beginnen.
Doe je niet mee, maar ben je nieuwsgierig?

Sfeerverlichting
foto: Maarten van Schaik
Achter de eenvoudigste dingen schuilen soms
bijzondere weetjes, en dat is bijvoorbeeld ook
het geval bij de sfeerverlichting die de wijk
sinds afgelopen winter rijk is en die het straatbeeld in de grauwe dagen van het jaar wat
opfleurt.
Het initiatief voor het aanbrengen van de
lampjes in de bomen langs de gracht lag bij
de Winkeliersvereniging. Aangezien het een
behoorlijke investering betrof, werd gezocht
naar sponsoren. De Wijkraad en de Rabobank
vonden het initiatief van dien aard dat zij wilden
steunen, en met die drie partijen werd het project gerealiseerd.
Dat dit mooie initiatief uit enorme getallen
bestaat, daar zal menig wijkbewoner nooit bij
hebben stilgestaan.
Het betreft hier zesentwintig bomen, waaraan
per boom twaalf kabels met elk vijftig ledlampjes hangen. Elke kabel is vijf meter lang,
dus in elke boom hangt zestig meter kabel. Het
totale aantal meters kabel komt voor het hele
project op ruim anderhalve kilometer! Een verdere rekensom leert dat er in de bomen ruim
vijftienduizend lampjes zijn aangebracht. Voorts
verbruikt elke kabel zo’n drieënhalve watt wat
voor het geheel op ongeveer elfhonderd watt
komt. En dat kost zo’n e0,62 per dag. •
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Bijeenkomst
seniorenconvent
Holke Flapper

Deze tweede seniorenbijeenkomst vond wederom plaats in een prettige sfeer. Alle aanwezigen zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is om
als senioren onze stem duidelijk te laten horen in de wijk. Daarnaast
is vastgesteld dat het aantal deelnemers nog kan en moet groeien,
vandaar dat op alle aanwezigen een beroep is gedaan om in eigen
omgeving naar potentiële deelnemers uit te zien.

Tijdens de eerste presentatie van het seniorenconvent zijn er al tal van onderwerpen en
vragen besproken, zoals:
een voorstel om in het licht van de komende
verkiezingen in september vanuit de senioren een duidelijk signaal af te geven richting lokale politici en hen aan te spreken
op onderwerpen die speciaal voor senioren
van belang zijn. Een idee is om samen met
andere seniorengroeperingen een bijeenkomst te beleggen waar de politici hierover
met ons in debat kunnen gaan. Het is niet
de bedoeling om een ouderenpartij op te
richten.
Uiteraard is het iedereen duidelijk dat een
kleine groep weinig invloed zal kunnen uitoefenen en er zal daarom worden gekeken
naar mogelijkheden ons aan te melden bij
de KBO en daar rondom ouderenvraag-

stukken een actieve rol te spelen. Welke
mogelijkheden bestaan er nu om voor senioren betaalbare appartementen in Brandevoort te realiseren, rekening houdend met
speciale wensen en voorzieningen?
Afgesproken is dit onder de aandacht van
Jacqueline Klomp te brengen.
Hoe staat het met een eventueel rampenplan in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor?
Vastgesteld wordt dat praktische zaken en
vragen die direct met Brandevoort te maken
hebben, thuishoren bij de Wijkraad. Daar
kan worden bekeken wat er moet gebeuren
en indien nodig wordt het bij de gemeente
aangekaart.
Een ander voorstel is om te kijken naar de
belangstelling onder alleenstaanden om gezamenlijk te eten en zo het sociale contact

te verbeteren. Eventuele initiatieven zullen
onder andere via de Brandevoorter Courant
onder de aandacht worden gebracht. Op de
website zal een agenda worden geplaatst
met artistieke, culturele en thematische activiteiten, speciaal voor senioren.
Bij voldoende belangstelling kan een koffietafel in de Brandevoortse Hoeve worden
georganiseerd om op deze wijze kennis
te kunnen maken met andere senioren uit
onze wijk. Er wordt onderzocht of er belangstelling bestaat voor meditatiebijeenkomsten. Ook kan er worden gekeken naar een
bijeenkomst met de LEVgroep die dan zijn
activiteiten nader kan toelichten.
Afsluitend is voorgesteld iedere laatste vrijdag van de maand van 15.00 tot 17.00 uur
bijeen te komen. U bent van harte welkom. •

Kledingbank
Myrte Salari
Sinds 3 maart 2012 is de kledingbank in
Helmond geopend. De kledingbank wil gezinnen in nood helpen door deze te voorzien van kleding en schoenen. Na verwijzing
door een hulpverlener kan het gezin naar
de kledingbank om kledingstukken uit te
zoeken.

De kledingbank zamelt hiervoor nieuwe en
gebruikte kleding en schoenen in. Inmiddels
zijn er verschillende inzamelpunten in Helmond. Deze zijn echter vanuit Brandevoort
ver weg.
Daarom staat er sinds 23 mei een container/inzamelpunt in het Gezondheidscen-

trum van Brandevoort. De container bevindt
zich achter de liftschacht. Hierin kunnen de
inwoners van de wijk hun goederen achterlaten ten behoeve van de kledingbank.
Voor meer informatie kunt u terecht op de
website van de kledingbank (kledingbank.
melach.nl). •

Gezinsfietstocht
Henny Martens en Carel Kortekaas
Op zondag 9 september organiseert Brandevoort in Actie weer een gezinsfietstocht.
Deze tocht is geschikt voor iedereen - jong
en oud - en gaat in principe altijd door, weer
of geen weer.
De route heeft een lengte van vijfentwintig
tot dertig kilometer (afhankelijk van of u
goed fietst). Het begin en eindpunt van deze
route is in Brandevoort bij ´t BrandPunt. De

vertrektijd zal tussen 12.00 en 13.00 zijn.
Inschrijven vooraf is gewenst. De kosten zijn
weer zo laag mogelijk gehouden, slechts
e2,- per fiets. Er is weer een mooie route
uitgezet voor u en uw gezinsleden. De fietspaden door de mooie bossen in de omgeving
van Brandevoort maken deze dag opnieuw
tot een uniek evenement.

U kunt zich inschrijven bij de organisatie op
donderdagavond 6 september van 19.00
tot 21.00 uur op Wedelsvoort 6 en op zaterdagmorgen 8 september van 10.00 tot
12.00 uur bij ’t BrandPunt. Het inschrijfformulier kunt u alvast downloaden via de site:
www.fietstocht.brandevoort.org.
Tot ziens op dit sportieve evenement! •
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Teken- en schilderclub
Louis Vrolings
foto: Louis Vrolings

De expositie van de teken- en schilderclub
in ´t BrandPunt, gehouden van 12 mei tot en
met 14 juni heeft redelijk wat belangstelling
gekregen, met als gevolg nieuwe aanmeldingen. De werken zijn van verschillende aard,
en met veel verve en toewijding gemaakt.
Als we terugkijken vanaf het begin in 2009
en met een bescheiden blik op kunst is
duidelijk de hand van de docente Margreet
Koelen waar te nemen.
Margreet heeft aangegeven een en ander
niet meer te kunnen combineren en heeft op
26 juni haar laatste les gegeven. Margreet,
namens de groep bedankt voor de gezelligheid en het vakkundig begeleiden.
Hierbij een oproep voor een docent(e) kunst
(tekenen en schilderen) die aan een enthousiaste groep mensen zijn of haar kennis wil
overdragen. •

Geldinzamelingsactie voor
het Rijtven
Hans Goijens

Annemijn Nijhof uit groep 4a van OBS Brandevoort heeft een geweldige actie opgezet.
Ze heeft met haar klas e314,- voor het goede doel ingezameld.
Schoolthema
Vanuit het thema wonen heeft Annemijn een
excursie geregeld naar het Rijtven. Ze heeft
alles zelf geregeld: van een mooie brief voor
de directeur tot ouders voor het vervoer.

Excursie
Het uitje was echt super; we hebben kennisgemaakt met de manier van wonen op
het Rijtven. Dit is een instelling waar mensen met een beperking wonen. We hebben
geleerd wat er voor de bewoners allemaal
wordt gedaan en dat ze een eigen kermis
hebben. Verder hebben we elkaar een zelfgemaakt puddinkje mogen voeren. Wat een
knoeiboel! Maar wel lekker!

Actie
Toen ik daarna vroeg wat ze als bedankje
wilde maken, kwam Annemijn met het idee
om een geldinzamelingsactie te houden. Het
idee was om tijdens de sportdag een ronde te huppelen en daar sponsoren voor te
zoeken. Alle kinderen in de klas zijn hard op
zoek gegaan naar sponsoren. En ze hebben
een gigantisch bedrag bij elkaar verzameld.
Helemaal super! Een dikke pluim voor Annemijn dus! •

Kindertalentenfestival
Pabo-Junior, onderdeel van Zanggroep Pabo,
viert dit jaar zijn twaalfeneenhalfjarig jubileum. Om dit te vieren organiseert dit kinderkoor een kindertalentenfestival op zondagmiddag 28 oktober.

Pabo-Junior zoekt kinderen in de leeftijd van
acht tot en met veertien jaar die hun talent
willen laten zien, bijvoorbeeld acrobatiek,
goochelen, dansen, instrument bespelen of
zingen.

Aanmelden kan, individueel of als kleine
groep, tot 1 juli 2012 door een mail te sturen
naar kindertalentenfestival@gmail.com. Na
aanmelding volgt verdere informatie. •
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Brandevoort is helemaal in
orde, of niet soms?
Giel Pollemans
foto: Vincent Knoops

In het kader van het nieuwe communicatiebeleid bracht het college
van B&W zaterdag 23 juni een bezoek aan Brandevoort om zelf rond
te kijken en te luisteren naar wijkbewoners.

Op het punt van kijken en luisteren was
het helemaal oké. Het college kwam, op
de burgemeester na, precies op tijd aan in
ons wijkhuis. De bezoekers waren een en al
oor en stelden belangstellend vragen over
hoe het in de wijk loopt en wat er nog beter zou kunnen. Of het college voldoende
en diverse berichten uit de wijk krijgt, was
de vraag. Het aantal Brandevoorters dat
hierop een mening kon geven was bijzonder klein en in feite beperkt tot de leden
van de werkgroepen en verenigingen die in
de wijk actief zijn. De ambtenaren, raadsleden en commissieleden van de gemeente
liepen geïnteresseerd mee en probeerden
het beeld van Brandevoort voor henzelf zo
compleet mogelijk te maken.
Tijdens de wandeling werd duidelijk dat
er voor de jeugd goede voorzieningen van
structurele aard nodig zijn. Daarnaast gaven de opening van nieuwe winkels en de
inrichting van de straten het college het

gevoel dat de wijk steeds volwassener
wordt. Verder is de start van de bouw van
de sportaccommodatie aan de Kaldersedijk
een hoopvol begin: over niet al te lange tijd
beschikken we over een belangrijk sportief
middelpunt in onze wijk.
Margreet de Leeuw, wethouder van Zorg,
Welzijn, Jeugd en Onderwijs wilde graag
weten welke ideeën de jongeren zelf hebben en hoe de gemeente dit op zo kort
mogelijke termijn kan realiseren. Tijdens de
rondtocht immers lieten de vrijwilligers zien,
waarmee de jongeren zich nu bezighouden en op welke momenten dat tot soms
gevaarlijke situaties kan leiden. Zowel de
skatebaan, de fietscrossactiviteiten als de
plannen voor de sportaccommodatie aan de
Kaldersedijk kwamen uitgebreid ter sprake.
De grote loods, die nu door verschillende
werkgroepen voor diverse werkzaamheden
wordt gebruikt, kan een goed onderkomen
voor de jongeren zijn. Dit geldt ook voor het

buitenterrein van de loods dat goed ingericht zou kunnen worden voor buitenactiviteiten voor de jeugd; zeker als we bedenken
dat jongeren graag een vaste en goed geoutilleerde plek willen hebben om hun energie kwijt te kunnen. De fietscrossbaan zou
op een vaste en ruime plek ergens anders
in de wijk moeten komen: het liefst goed
bereikbaar en in de buurt van De Veste.
In de gezamenlijke bespreking na het bezoek in het wijkhuis hoorden de wethouders
de toelichting en wensen bij de bekeken
plekken aandachtig aan. Zij zegden toe op
korte termijn met besluiten te komen en
hiermee de wijk verder te laten groeien in
leefgenot en leefbaarheid.
Over het algemeen waren de bezoekers en
vrijwilligers van de wijk tevreden over het
bezoek. Zij hadden het gevoel de bestuurders met argumenten te hebben gevoed en
verwachtten een goed vervolg van dit bezoek. •
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column
Zwervers, die hebben we niet in dit welvarende stukje van de stad. Terwijl een clochard
van een beetje standing best onder een van
de bruggetjes zou passen. Een niet al te
schurftig type, met bescheiden drankgebruik
en keurige omgangsvormen. Geen flippende
junk natuurlijk; je moet wel maat weten te
houden als je je historiserende decor probeert aan te kleden.
Maar hoe regel je zoiets? Pluk je een minder gefortuneerd medemens uit de een of
andere opvanginstelling? Trek je iemand uit
zijn kartonnen doos? En hoe zit het met de
selectieprocedure? U ziet: zo eenvoudig is
het allemaal niet.
Gelukkig helpt het lot soms een handje. Zoals u weet zijn er nog steeds wijkgenoten die
de stoute schoenen hebben aangetrokken
en die een nieuw droomhuis aan het bouwen zijn. Die wonen dan in een huurhuis tot
het nieuwe paleisje betrokken kan worden.
En soms is dat pand in het bezit van de
gemeente, omdat het voor de sloop is aangekocht om ruimte te maken voor nieuwe
hoogspanningsmasten bijvoorbeeld. En dan
kan daar best tijdelijk een gezin in gehuisvest worden. Levert het de gemeente in ieder geval nog wat pecunia op.
Diezelfde gemeente blijkt nu echter een
aantal studenten te moeten huisvesten. Die
leg je niet onder een brug, want daar komt
alleen maar rotzooi van. Bekijk het gemiddelde studentenhuis maar eens van binnen
en je weet dat je dat niet in je straatbeeld
wilt hebben. Daar kan een keurig gezinnetje
met een paar kleine kinderen dus best plaats
voor maken. Onder de Markthal is ruimte genoeg om een bungalowtent neer te zetten
en er zit nog een wateraansluiting ook. Dus
als u binnenkort vermoedt dat wij er ook een
Occupy-tentenkamp op nahouden, dan weet
u nu hoe het zit.
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Woninginbraken vaak
te voorkomen
22

De aanpak van woninginbraken staat voor de politie in Helmond hoog
op de prioriteitenlijst. Een inbraak of een insluiping in een woning is
namelijk een ingrijpende gebeurtenis. De politie doet er uiteraard alles
aan om een inbraak op te lossen als u slachtoffer bent geworden. In
Helmond krijgt de opsporing van inbraken extra prioriteit via het zogenoemde WIT, het Woning Inbraken Team. Zij doen er alles aan om daders op te sporen. Daarbij doen we ook een beroep op u!

Helpen
U kunt ons namelijk helpen. Op de eerste
plaats door altijd aangifte te doen. De politie
moet natuurlijk eerst op de hoogte zijn voordat een onderzoek opgestart kan worden.
Zelfs als een inbraak niet opgelost kan worden, is het voor de politie van groot belang
dat zij deze gegevens wel heeft. Aan de hand
van die informatie kan de politie bijvoorbeeld
zien of in een bepaalde wijk meer inbraken
worden gepleegd dan elders. Er zou dan besloten kunnen worden om daar een projectmatige inzet op te plegen.

w w w.b r an d e v oort ercourant . nl

Voorkomen
Nog beter is het echter om een inbraak te
voorkomen. Daarvoor kunt u zelf veel maatregelen nemen. Veel mensen vergeten bijvoorbeeld het voordeurslot op het nachtslot
te draaien als ze naar bed gaan. Of ze doen
de extra knip aan de binnenkant van de deur
niet dicht. Of ze sluiten de achterdeur niet af
als ze even naar boven gaan. Of ze laten een
raam openstaan als ze boodschappen gaan
doen of even de kinderen uit school gaan
halen. Het zijn simpele maatregelen die u
zelf kunt nemen en die groot leed kunnen

voorkomen. U moet er alleen wel even aan
denken.
Inbraaktest
Als u wilt zien hoe inbraakveilig uw woning
is, kunt u de ‘inbraaktest’ op www.stopwoninginbraak.nl invullen. Nadat u antwoord
heeft gegeven op tien simpele vragen, ziet u
meteen hoe goed uw huis is beveiligd. Ook
krijgt u via de site nog meer tips om inbraken
en insluipingen tegen te gaan. Een andere
handige website: www.politiekeurmerk.nl. •

Kennedymars
foto: Marc Dekkers

Bistro Ter Plaetse organiseert ook dit jaar
weer ter gelegenheid van de Kennedymars
in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 juli
samen met Stichting Brandevoort in Actie
een groot feest onder de Markthal. Het team
van de bistro beleeft er altijd veel plezier aan
om dit voor de wijk en natuurlijk de lopers
te organiseren. Het begint inmiddels een tra-

ditie te worden die niet verloren mag gaan,
waarbij de Brandevoorters zich van hun beste kant laten zien om de lopers een warm
welkom te heten en te steunen tijdens hun
nachtelijke tocht.
De toegang is zoals altijd gratis en vanaf
22.00 uur bent u van harte welkom. Er zijn

optredens van diverse artiesten en er is een
discoshow met muziek voor jong en oud: van
klassiekers uit de jaren ’60 tot het nieuwste
van het nieuwste. Het terras is geopend en
natuurlijk wordt er voor hapjes en drankjes
gezorgd. Komt allen naar deze geweldige
happening, neem vrienden en kennissen
mee en geniet van de unieke sfeer. •

Achtste
fierljepkampioenschappen
Op zondag 1 juli zijn in Brandevoort weer
fierljepkampioenschappen. Het is dit jaar een
extra speciale editie omdat er om 12.00 uur
het monument van Carat word onthuld op de
Brandevoortse Dreef.
Daarna begint om 13. 00 uur het slootsprin-

gen in de Ecozone aan de Stepekolk-Oost.
Voor de toeschouwers is het weer een spektakel met veel plezier.
Voor de kinderen zijn er ook deze keer diverse attracties. Er wordt ook weer voor de

drankjes en het eten gezorgd door onze vrijwilligers. Deze middag wordt muzikaal ondersteund door DJ Wilko en Coest.
Kijk eens op onze site www.fierljeppen.brandevoort.org. Dit alles is weer tot stand gekomen door onze sponsoren en de vrijwilligers. •
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Computerclub
25

De Computerclub heeft zich weten te versterken met vijf enthousiaste mensen/
docenten die graag hun kennis willen overdragen. Ivo Senssen heeft, na drie jaar zijn
steentje te hebben bijgedragen, aangegeven
dat hij een en ander niet meer kon combineren met andere bezigheden. Wij zijn hem veel
dank verschuldigd.
De bedoeling is dat we de dinsdagmiddag
vanaf 11 september en woensdagavond
vanaf 12 september kunnen starten met
cursussen.
In de nieuwe samenstelling hebben we de

mogelijkheid om een verscheidenheid aan
programma´s te brengen: cursussen Office 2010 voor gevorderden behoort tot de
mogelijkheden. Het aanbod van cursussen
bestaat onder andere uit: Windows 7, Excel,
Word, PowerPoint, foto, website, e-mail en
internetbankieren. Maar ook:
• Een workshop over het zelf maken van
Windowsprogramma´s in Visual Basic;
• Een workshop over single chipcomputers
op basis van Arduino platform (zie http//
www.arduino.cc);
• Een workshop over het inrichten van een

thuisnetwerk, bedraad, draadloos, beveiliging, dataopslag;
• Een cursus over cloud, clouddiensten en
wat je eraan hebt;
• Een workshop of cursus over videobe
werking (Moviemaker en/of IMovie);
• Een workshop of cursus in het gebruik
van Applesoftware, zoals IPhoto, IDVD,
ITunes.
Bij ´t BrandPunt of bij Louis Vrolings, Middellaan 8, 66 29 14, kunt u een inschrijfformulier ophalen (lpcvrolings@onsbrabantnet.nl). •

rectificatie
Bij het artikel Voor- en vroegschoolse
educatie over het samenwerkingsverband
tussen basisschool De Vendelier, kinder-

dagverblijf Dik Trom, peuterspeelzaal Ot en
Sien en Villa Vrolijk in de vorige editie van
de BC is een verkeerde foto geplaatst. Het

artikel ging over de vestigingen aan Moerdonksvoort en Schutsboom. •
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zullen we samen op het vlot gaan?
Niek Engbers
foto: Robert Weyers

In het laatste weekend van mei organiseerden de Welpen van Scouting
Brandevoort hun jaarlijkse ouder-kindweekend. Vorig jaar kon het zo
befaamde weekend geen doorgang vinden, omdat het terrein rondom
de nieuwe blokhut nog in aanbouw was. Een jaar later is zowel de blokhut als het buitenterrein ruimschoots klaar om tweeëndertig kinderen
en hun ouders een ongelofelijk weekend te bezorgen.

Scouting Brandevoort hecht veel waarde
aan het ouder-kindweekend. In de eerste
plaats is het belangrijk voor kinderen om
aan hun ouders te laten zien wat zij allemaal
beleven bij Scouting en hoeveel plezier hen
dat oplevert. En wat is er nou leuker om samen met je kind een leuk, stoer en avontuurlijk weekend door te brengen?
Daarnaast toont het aan dat Scouting een
open, transparante vereniging is die iedere
keer weer een fantastisch programma voor
jong en oud kan verzorgen. De jeugdbegeleiders van de Scouting willen ook laten zien, hoe leuk het is om als begeleider
actief te zijn bij scouting. Geïnteresseerde
jeugdbegeleiders zijn bij Scouting altijd van
harte welkom.
Dat Scouting leuk is, hebben de Welpen gedurende het weekend wel laten zien. Met
ruim zestig kinderen en ouders werd er na

een grappig kennismakingsspel gestart met
het opzetten van de tenten op het mooie
buitenterrein van Scouting. Sommige Welpen en ouders wilden eigenlijk wel in de
openlucht slapen en zij hadden hun slaapzak onder de sterrenhemel gelegd. Gelukkig liet het mooie weer in dat weekend dat
ook toe.
Vervolgens begon het daadwerkelijke programma dat dit jaar in het teken stond van
back to basics. Een mooie wandeling leidde
tot aan het kanaal waar alle Welpen en hun
ouders op een vlot de overkant moesten
halen. Dit vlot, kort daarvoor gebouwd door
de Explorers (vijftien- tot achttienjarigen),
zorgde ervoor dat iedereen met droge voetjes de overkant haalde. Bij terugkomst bij
de blokhut werd er heerlijk gesmuld van boven het kampvuur gebakken banaan. Toen
de Welpen eenmaal sliepen, hebben de

ouders met de leiding er nog een gezellige
avond van gemaakt. Zo’n weekend laat niet
alleen zien hoe gezellig en leuk Scouting is,
het laat ouders ook zien hoe zelfstandig hun
kind inmiddels is. Scouting probeert de zelfstandigheid van kinderen te bevorderen. Dit
komt bijvoorbeeld tot uiting bij het opstaan:
de Welpen ruimen zelf hun slaapspullen op,
regelen hun ontbijtje en sommige helpen
zelfs met de afwas. Voor ouders is dit een
mooie gewaarwording.
Het weekend werd afgesloten met enkele
leuke spellen waar zowel de Welpen als ouders fanatiek aan deelnamen.
Het ouder-kindweekend is na enkele jaren
een begrip bij Scouting Brandevoort. De
kracht zit in het geweldige samenspel tussen leiding, Welpen en ouders. Het laat zien
dat Scouting iets is voor iedereen! Op naar
het volgende weekend! •
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Een lustrumconcert
om trots op te zijn

Folly van Dijk
Foto: Jan Dijstelbloem

Zondagmiddag, 10 juni, bijna half drie. Daar sta
je dan met z’n allen te wachten terwijl de zaal
van ‘t BrandPunt verrassend vol stroomt. Want
buiten schijnt de zon en wie gaat er dan een
hele middag binnen zitten? We hebben er zin
in. Een beetje gespannen zijn we ook - maandenlang is er hard gewerkt: oefenen, oefenen
en nog eens oefenen. Met een dirigent die
de lat hoog legt. Repetities die lang uitlopen,
extra repetities, oefenen met de verschillende
opstellingen en choreografie, thuis oefenen,
teksten uit ons hoofd leren. Dat ligt nu allemaal
achter ons, vanmiddag komt het erop aan.
Want als je met veel tamtam je lustrumconcert

aankondigt en vrijwel elke maand een stuk met
foto in de Brandevoorter Courant krijgt - dan
heb je wel wat waar te maken. Met de inzet van
alt Margreet bij Rolling in the Deep - wat een
lef - is de toon gezet. Letterlijk. We zingen ons
enthousiast door het repertoire heen met het
gevoel ‘we kunnen het’. De blik op het gezicht
van dirigent Wim bevestigt dat. Met trots verwelkomen we onze solist Timo. Wat een stem!
En wat een feestje om Somebody to love met
hem samen te zingen! Voor nog meer feeststemming en afwisseling zorgen De Brandeleros, die aan het slot van de middag nog eens
worden opgetrommeld om KoBra uit te luiden.

En dan opeens is het voorbij. We hebben laten
zien wat we in vijf jaar hebben bereikt en volgens ons publiek is dat heel wat. Allicht dat er
nog het een en ander verbeterd kan worden,
daaraan gaan we de komende vijf jaar werken.
Dank jullie wel trouwe fans! En een dank je wel
voor Wim, Remko, Timo, De Brandeleros, de
vrijwilligers van ‘t BrandPunt, en al die anderen
die hun steentje hebben bijgedragen.
Zijn er nog mannen enthousiast geworden om
KoBra te komen versterken? Doen!
KoBra treedt weer op zondag 28 oktober tijdens de Korenmiddag in ‘t BrandPunt en op
zaterdag 17 november in Poppodium Lakei. •
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de aansteker

René Maréchal: Fierljeppen
is ook leuk als het regent

Rebekka Kuijten
foto: Rianne van Lierop

“Fierljeppen in Brandevoort is echt mijn
kindje!” vertelt René Maréchal vol trots. Het
idee ontstond een jaar of acht geleden in de
kroeg. Hij was al jaren actief in Brandevoort
met paaseieren zoeken, Sinterklaas, Halloween, maar voor de wat oudere jeugd was
er nog niet veel. En met al dat water in De
Veste moesten ze wat doen. De volgende
dag is René meteen begonnen met regelen
en bellen, na drie dagen stond het evenement al voor het grootste deel in de steigers.
“Dat doe ik altijd, ik begin meteen en zorg dat
het loopt vóór de eerste vergadering,” zegt hij
daarover.
Aanpakken
Zand, tenten, steigers, attracties voor de
kinderen, muziek, bierwagen, vergunningen,
en natuurlijk sponsoren; René is als ondernemer wel gewend om aan te pakken. En
handig dat hij de meeste ondernemers uit
de buurt persoonlijk kent, dat werkt toch wel
beter.
De Polsstokbond Holland begeleidt ieder
jaar de springers en levert een demoteam.
“Gelukkig hebben zij er verstand van, want
wij weten niets van fierljeppen! Het waterpeil laten we veertig tot vijftig centimeter stijgen en tegenwoordig wordt er op kussens

gesprongen. Dat is veiliger dan in de modder.“ Wat René betreft is het maximale aantal
deelnemende teams vijftien, meer niet. Op
het moment van dit gesprek zijn er negen
groepen aangemeld; dat wordt zeker een
leuke competitie. Het evenement wordt ieder
jaar groter en dat betekent ook dat er steeds
meer geld nodig is. Als het een beetje meezit
en er wordt winst gemaakt, dan wil René dit
jaar het project Semmy steunen met een bijdrage. Alle fierljeppers in Nederland steunen
deze actie van Polsstokbond Holland. Ook
kunnen bezoekers op de dag zelf doneren
in speciale bussen. Semmy is een jongen
die gestorven is aan de ziekte DIPG en het
geld is bestemd voor onderzoek naar deze
vorm van hersentumoren. Kijk op www.stichtingsemmy.nl als je hier meer over wilt weten.
Gezellig clubje
René krijgt bij de organisatie hulp van Carel
Kortekaas, Henny Martens en Katja Hilckmann. Was het het eerste jaar in een paar
dagen rond, dat lukt nu niet meer. Maar ze
hebben niets tegen vergaderen, want ook
dan maken ze er een gezellige avond van.
Daarnaast zijn er nog vele wijkgenoten die
de handen uit de mouwen steken. Na afloop van het evenement gaan ze steevast

met iedereen naar de snackbar, een van de
vaste sponsoren. “Die blijft dan altijd voor ons
open, dat vinden we heel fijn! Dit jaar is dan
trouwens wel de finale van het EK, dus we
moeten opschieten met opruimen om die
wedstrijd nog te kunnen zien.”
Wijkfeest
Het fierljeppen is een echt wijkfeest, waar
meestal veel mensen op af komen. Tenminste, als het droog is. Want anders blijven de
wijkgenoten massaal weg. “Jammer, want
ook dan is het heel gezellig! Gelukkig is het
de afgelopen jaren wel goed weer geweest.
We hebben geprobeerd meer bezoekers te
trekken met een braderie, maar daar kwamen ze ook niet voor. Dus nu houden we het
gewoon bij het fierljeppen zelf en genoeg
vermaak daarom heen met een dj en drumband Coest, een springkussen en nog veel
meer. Ook kun je met loopschoenen over het
water.” Op zondag 1 juli vanaf een uur of één
barst het weer los. Daarvóór vindt de onthulling van het kunstwerk plaats aan de Brandevoortse Dreef. René vindt dat een mooie
plek, iedereen ziet ‘m iedere dag. En natuurlijk hoopt hij op bezoek van de wijkraad en
de wethouders die daarna nog even komen
kijken bij de fierljeppers... En op mooi weer! •
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nieuws van de reporters van De Vendelier

groep 8C!
Julian, Jop, Jasper, Yara en Nini

Schoolverlaterskamp groep 8
In de week van 29 mei zijn wij met alle groepen 8 van De Vendelier naar kampeerboerderij Het Uilenest in Geldrop geweest. Hier
verbleven wij van dinsdag tot vrijdag. Op de
heenweg moesten wij ongeveer 4 uur fietsen. Onderweg kwam je langs plaatsen waar
je een spelletje moest spelen. Uiteindelijk
kwamen we aan in Het Uilenest. Iedereen
moest zijn eigen bed opmaken of als je in
een tent sliep moest je je tent op gaan zetten. Daarna begon er een spelletjescircuit
waarbij je verschillende leuke spelletjes kon
spelen. Het nachtspel op woensdagavond
was supervet. Het was een echte spooktocht, midden in de nacht! Op donderdag zijn
we de hele dag wezen zwemmen in De Tongelreep. Toen was het alweer bijna afgelopen. Met een echte bonte avond hebben we
nog tot in de kleine uurtjes gedanst en gefeest. Ook hadden we een heel groot kamp-

vuur. Meneer Mark en meneer Rob hadden
dit kampvuur gemaakt. Toen hadden wij mooi
even de tijd om stiekem met juf Willeke en
alle jongens uit onze groep de tent van meneer Mark, meneer Rob en meneer Bart in
te pakken met huishoudfolie! Meneer Mark
heeft ons afgelopen schooljaar flink voor de
gek gehouden dus nu konden we hem terugpakken!
De volgende dag was het al vroeg opstaan
en snel ontbijten uit het vuistje. Toen begon
de tocht weer, we gingen weer naar huis. Het
was een kei gave week!
Groetjes, Julian, Jop en Jasper uit groep 8c
Acteerworkshop Bas Westerweel
24 mei kwam Bas Westerweel bij ons in de
klas want we hadden een wedstrijd van het

Olympisch stadion gewonnen! Hij kwam met
nog twee mensen: de directeur van Benny
Vreden kinderproducties en nog iemand van
het Olympisch stadion. Toen ging hij uitleggen wat zijn ervaringen waren en wat hij
ging doen. Toen mochten we een paar scènes uit de musical doen. Hij gaf tips en deed
het soms voor. Toen we alle scènes gedaan
hadden mochten we vragen stellen. En aan
het einde deed hij nog een oefening met ons
om de zenuwen los te laten. We moesten
in een kring gaan staan met de rechtervoet
naar voren. We hielden elkaars handen vast,
we deden onze ogen dicht en dan gaf Bas
Westerweel ons een teken. We riepen toen
met z’n allen: FIETS!? Daarna ging hij handtekeningen uitdelen op alle musicalboekjes
en toen moest hij helaas weer weg. Het was
een hele leuke dag!
Groetjes, Yara en Nini uit groep 8C •
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Een kijkje thuis in

Brandevoort
Patricia Teuns
foto: Ingrid Thoonen

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

In onze wijk zijn er allerlei plekjes waar het
mooi wonen is. Deze maand hebben we
er wederom één gevonden en wel aan de
Poeldonksehoeve. Op nummer 2 woont al
weer zeven jaar de familie Mink: Patrick (40
jaar), Suzanne (39 jaar), hun zoon Sten (12
jaar), dochter Fenne (8 jaar) en de Engelse
bulldog Steffie (5 jaar).
Patrick is sinds een half jaar eigenaar van
Mink Schilderwerken (www.minkschilderwerken.nl). Hij schildert bij bedrijven en particulieren binnen- en buitenshuis.
“Na het behalen van mijn diploma lts-fijnmetaal ben ik bij Brabantia gaan werken. Daar
heb ik veel afwisselend werk gedaan, totdat ik
werd opgeroepen voor de dienstplicht. Tijdens
die periode ben ik in mijn vrije tijd geregeld
mijn vader gaan helpen die eveneens professioneel schilder is. Aangezien ik mezelf niet
oud zag worden in de fabriek, koos ik voor het
schildersvak. Dit werk doe ik nu toch al weer
zo’n twintig jaar. Je werkt voor verschillende
mensen en op tal van locaties. Ik geniet van de
positieve reacties als het werk af is. Kwaliteit
afleveren is toch je visitekaartje als schilder.”
Suzanne is even gestopt met werken toen de
oudste werd geboren, maar ging weer aan de
slag toen haar dochter naar school ging. Nu
werkt ze bij Cools Bekledingen, waar ze leren
autobekleding maakt.
Voordat Brandevoort werd ontwikkeld, woonden Patrick en Suzanne in Geldrop en daarna
in Mierlo. Beiden waren gecharmeerd van de
bouwstijl dus toen ze wederom op huizenjacht
gingen, werd de zoektocht uitgebreid richting
deze wijk. Eén van de huizen die ze bezochten
was deze woning aan de Poeldonksehoeve.
Het huis stond te koop en werd door de makelaar ingezet als kijkwoning. “Aan de voorzijde
hebben we een weids uitzicht, we zien zelfs De
Veste. En aan de achterzijde hebben we veel
privacy.” Daarnaast wilde Patrick altijd al een
hoekwoning, waardoor ze al snel de eerste eigenaren van deze woning werden.
Bij binnenkomst in de hal adem je de sfeer
van Brandevoort. De woonkamer is gezellig en
modern ingericht en ligt aan de achterzijde van
het huis. Je kijkt vanuit de bank zo de groene
tuin in. De keuken grenst aan de woonkamer,
maar door een laag muurtje is er nauwelijks
inkijk. Via de openslaande tuindeuren kom je
in een gezellig en groen ingerichte tuin, deels

overkapt, zodat we tijdens ons gesprek nog
buiten kunnen zitten. Door de groene heg, die
qua hoogte voldoet aan de strenge eisen van
de gemeente, is er veel privacy. In een hoek
van de tuin hebben ze een moestuin aangelegd en aan de andere kant van de tuin staat
de garage met oprit voor de bus van Patrick.
Toen ze hier kwamen wonen, hebben ze ook
direct een hek neergezet naast de hoge heg,
omdat er geen stoep naast het huis ligt. “En de
auto’s rijden hier vrij snel langs. Door de bocht
in deze straat heb je weinig zicht op wat er
komt. Best onoverzichtelijk.”
Boven zijn er nog drie slaapkamers, een badkamer en toilet en de zolder is ingedeeld in een
washok, een slaapkamer en een vliering. Aan
de zijkanten zijn schuifdeuren geplaatst, zodat
het speelgoed van de kinderen niet in het zicht

ligt. Beiden zijn zeer te spreken over de wijk.
Patrick is zelf actief betrokken bij de scouting
en Suzanne heeft zich aangesloten bij twaalf
andere 30+-vrouwen uit de wijk die om de
maand samen een activiteit organiseren. Ook
zijn ze te vinden bij diverse evenementen zoals
de Brandevoorterdag en Dickensnight. Of ze
nog wensen hebben ten aanzien van de wijk?
“Het winkelcentrum mag nog wel worden
doorontwikkeld. Iets meer uithangborden
en terrasjes zouden dit deel van de wijk ook
levendiger maken. Daarnaast mag er in de
winter meer gestrooid worden in onze straat,
zeker bij ons voor en langs het huis, omdat
dit een doorgaande weg is. Afgelopen winter hadden we in één week tijd drie auto’s in
de sloot vanwege gladheid. Een gek gezicht,
maar echt onnodig.” •
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Grote dansvoorstelling

Studio LOL
Helga Dekkers
foto: Marc Dekkers

Zaterdag 16 juni was de grote dag voor alle
dansers van Studio LOL uit Brandevoort.
De dag waarop in ‘t BrandPunt de dansvoorstellingen plaatsvonden waar de dansers al maanden voor hadden gerepeteerd.
De organisatie verliep onder leiding van Davita van de Zanden vlekkeloos. ‘s Morgens
om 8.30 uur was het schminkteam al aanwezig om alle kinderen per groep te voorzien van de nodige showglitters. Tussentijds
werden de kinderen vakkundig begeleid om
de wachttijd te overbruggen. Want geduldig zijn, dat moesten de kinderen wel… Na

de generale repetitie en de lunch werden
de zenuwkriebels steeds zichtbaarder. De
kleintjes bezochten nogmaals het schminkteam om de chocoladesnoeten weg te werken en daarna was iedereen er klaar voor.
Vanaf 13.30 uur zochten alle liefhebbende
ouders en/of verzorgers, broers en zussen, opa’s en oma’s, andere familieleden
en vrienden en vriendinnen een plekje in de
zaal en om 14.00 uur ging de voorstelling
dan toch echt beginnen.
Iedereen deed zijn/haar uiterste best en het
werd een wervelende middagshow. Met

fantastische optredens van verschillende
leeftijdsgroepen.
De oudere kinderen en volwassenen kregen
een lekkere avondmaaltijd en konden even
rusten voordat de avondvoorstelling van
start ging. Ook de avond trok weer een volle
zaal. De voorstelling was wederom verassend en door verschillende dansoptredens
maakte het de dag compleet.
We kunnen terugkijken op een geslaagde
voorstelling en hopen uiteraard in de toekomst nog meer mooie optredens te kunnen
bijwonen in ‘t BrandPunt. •

brandjes
Sloopspullen gezocht voor demontage
voor groep cliënten ORO, bijvoorbeeld: audio- en videoapparatuur, pc’s, printers, toetsenborden, wasdrogers of strijkijzers. Geen
tv’s, wasmachines, glashoudende apparaten of koelkasten. Dagelijks op werkdagen
tussen 9.30 en 15.00 uur af te leveren; een

telefoontje vooraf zou fijn zijn. DBC Rakthof,
Rakthof 13, telefoon 77 98 04.
Te huur ons appartement op golfresort
nabij Marbella. Onder andere nog mogelijkheden in augustus! Telefoon 56 04 54 of
WWW.GOLFCOSTADELSOL.NL.

Naai- en kniplessen, kleding maken op
maat. Perfecte pasvorm en voor iedereen
betaalbaar. Kleine groepen, ervaren lerares
Opgeven voor het nieuwe seizoen dat vanaf
1 september begint. Telefoon 54 33 87
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Brandevoort

in de wolk
Marc Dekkers

Soms lees ik een tweet over deze pagina. Dat het oud nieuws is, of
dat we een belangrijke tweet hebben gemist. Als ik voor het maken
van deze pagina, zelf door de Brandevoort-tweets speur, kom ik toch
altijd nieuwe en interessante informatie tegen. En ja, de Brandevoorter
Courant komt één keer per maand uit, waardoor niet alle tweets actueel zijn. En ja, niet alle belangrijke tweets kan ik op deze pagina plaatsen. Ik daag iedereen uit om leuke, interessante, grappige tweets over
#Brandevoort te sturen, en wellicht staat jouw tweet volgende keer op
deze pagina.

@ED_Helmond: Geen helikoptervluchten
Brandevoort bit.ly/MGvNQ8

#Brandevoort eisen beter weer. yfrog.com/
nxw95paj

@WesselWiebe: Die nieuwe Jumbo in brandevoort is wel mooi maar echt groot

@112online: PRIO 2: Liftopsluiting NS Station Helmond Brandevoort BROEDERWAL
2 HELMOND : 3341: 15-06-2012 17:04 |
... bit.ly/MbF6W1 #brabant

@wijkkalender: Opening met wethouder
Stienen @brandevoorterdg @Brandevoort_
nu. #brandevoorterdag pic.twitter.com/fBJHt51f

@OBSBrandevoort: OBS Brandevoort wil
mening ouders horen. Aanpassing schooltijden. Kijk op obsbrandevoort.nl

@foolosopher: @JetUijen Heb je ook het illustere groene ei van @terplaetse #brandevoort gezien?

@Rian_Rutten: Wethouders Helmond bezoeken #Brandevoort samen met @WRBrandevoort - bit.ly/MFvXpb

@Brandevoort_nu:@ellyblanksma namens
Startpagina Brandevoort gefeliciteerd met
uw benoeming tot #burgermeester van
#Helmond

@efegencer: Waaw er komt een stukje van
mij in de tijdschrift brandevoort courant met
een Mooie foto in december ben benieuwd??

@MargreetdeLeeuw: Skaters verdienen uitdaging, maar wel op veilige plek. Dus niet
samen met de auto de parkeergarages in....!
Idee voor plek in #Brandevoort?

@KleineWensen: Hij is goedgekeurd #Jumbo in #brandevoort. Kan ook niet anders lekker ruime winkel+vandaag gratis suikerspin,
springkussen voor de kids :-)

@tcquestion1: na ruim 10 weken flinke geluidsoverlast van verbouwing pizzeria #brandevoort ben ik er helemaal klaar mee! Wanneer gaan jullie open?
@JetUijen Ik heb de kids maar weer eens
streng toegesproken, maar vrees dat het niet
helpt. #skateboard #brandevoort
@Brandevoort_nu: Gespot een ooievaar tussen de Hoeves en de Veste pic.twitter.com/
J4uOWSgo
@kiepeboer:Vanmiddag naar opheffingsverkoop #brandweerkazerne #Brandevoort alles moetweg miss. kan ik nog ladderwagen
op de kop tikken #112dag #helmond

@Brndvrtmagazine: Brandevoort Magazine,
bit.ly/KCcq8P is de link waar je de juni editie
in zijn geheel kunt downloaden.
@Grommetje: Dus op Facebook Kun je inmiddels invullen woont in: #Brandevoort,
Noord-Brabant, Nederland?! Jullie wonen
gewoon in #Helmond! Aanstellers!
@VVDHelmond: Minder regels voor winkeliers in Brandevoort! Bedrijven in Helmond
moeten geld kunnen verdienen. #zekernu

@MargreetdeLeeuw: #Brandevoort bedankt
voor hartelijke ontvangst van alle wethouders. Mooie wijk gemaakt door nog mooiere
bewoners! Morgen #Brandevoorterdag!
@YvonnevanMierlo: Het was een goed wijkbezoek van het college aan #brandevoort !
Goed programma! Dank! @drivenbyhelmond
@EconomieHelmond @Brandevoort_nu #in

@weblog_Helmond: De gemeente #Helmond overlegt morgen met de winkeliers
van #Brandevoort over hun problematiek bit.
ly/K2qwzi
@Brandeleros: Gezellig in #brandevoort
#brandevoorterdag We spelen nat of droog
gewoon door;-) nu eerst een natje. pic.twitter.
com/cJngpXdR
@foolosopher: Verregende #Brandevoorterdag met tegenvallende bezoekersaantal en
lege kramen. Wat ontzettend jammer. yfrog.
com/h4z9wlzj #Brandevoort

@marcdekkers72: Op naar @brandpunt
voor dansvoorstelling @studiolol met 115
dansers #Brandevoort

@DanCremers: OBS #Brandevoort schoolhockey kampioen !!!! ow.ly/i/IzmJ
@foolosopher:

Roofvogeldemonstratie

@comeeNL: olifant bij jumbo opening?
#grapjas @Buro7 Festiviteiten rondom opening #Jumbo #Brandevoort #Helmond pic.
twitter.com/Ojnx8eNE
@weblog_Helmond: Winkeliers #Brandevoort en gemeente hebben een deal: 1 uitstalling per winkel bit.ly/LiHheH •
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Zeskamp

wie doet er mee?
42

De organisatie van het Zonnebrandfestival heeft het idee opgevat om
in onze wijk jaarlijks een ludieke zeskamp te organiseren. Dit zal zijn op
zondag 19 augustus onder de Markthal.

We gaan er met iedereen een gezellige dag
van maken, met een fraai terras, eten en
drinken, en niet te vergeten toffe muziek van
onze zeskamp DJ.
De zeskamp start om 12.00 uur en zal ongeveer om 18.00 uur eindigen. Rond die tijd zal

dan bekend zijn welk sportief team zich de
eerste winnaar van de zeskamp Brandevoort
mag noemen.
Inschrijven kan tot 15 juli via de website
www.zonnebrandfestival.com/zeskamp. Hier
vind je ook alle informatie over dit evene-

ment. Dus stel nu je eigen team van gemiddeld tien personen samen! Maak niet uit
waar je ze vandaan haalt, als die sportieve
mensen maar minimaal dertien jaar oud zijn.
Het inschrijfgeld per team is e25,-. Het evenement zal doorgaan als er zich minimaal
tien teams hebben aangemeld. •

Een rondje maken op het
loopcircuit

foto: Marc Dekkers

Het sport- en beweegpark van Brandevoort heeft er een nieuwe faciliteit bij.
Binnenkort kunnen (hard)lopers en lopersgroepen gebruik maken van het loopcircuit.
Deze ligt rond het kunstgrasveld en is 398
meter lang. Er is bewust voor deze afstand
gekozen omdat het park geen concurrent
wil zijn van de officiële atletiekbanen die
400 meter lang zijn. De baan is voorzien
van een speciale rode toplaag, wat zorgt
voor 40% schokabsorbtie. Verder staat
rondom de baan speciale verlichting waardoor lopers ook ’s avonds hun rondjes kunnen maken. Het is een ideale plek voor de
Lopersgroep Brandevoort om te trainen,
maar het is ook de bedoeling dat iedereen
hier gebruik van kan maken. •

w w w.b r an d e v oort ercourant . nl

Brandevoorter rolschaatsers
zeer succesvol
Nikki Barten

De Brandevoorter rolschaatsers Nikki van Duijnhoven, Mirthe de Goede
en Charlotte de Jong trainen wekelijks enkele uren bij Rolschaatsvereniging Olympia in Mierlo, en niet onverdienstelijk! Het afgelopen wedstrijdseizoen hebben zij regelmatig op het podium gestaan tijdens de vele
wedstrijden binnen de kunstrolschaatssport.

Nikki heeft afgelopen jaar twee wedstrijden
gereden. Haar eerste wedstrijd werd beoordeeld met een mooie derde plaats, terwijl haar
tweede wedstrijd nog beter werd beoordeeld
door de jury. Nikki werd op overtuigende wijze
eerste en stond trots op het hoogste trede
van het podium.
Zowel Mirthe als Charlotte beoefenen de
drie disciplines van het rolschaatsen: Figuren,
Vrijrijden en Dansen. Bij het Figuren wordt
gereden over cirkels, vooruit of achteruit, op
linkervoet of rechtervoet. Vrijrijden lijkt veel
op kunstijsschaatsen, de sprongen axel, rittberger, lutz komen in beide sporten voor. Tijdens een wedstrijd wordt er een kür gereden
op muziek, die bestaat uit verschillende verplichte sprongen, passenseries en pirouettes,
afhankelijk van de klasse en van de leeftijd.
Dansen is de laatste discipline en lijkt veel op
Vrijrijden, echter zonder de sprongen.
Bij de eerste wedstrijd van het Figuren eindigden beide rijdsters op een gedeelde vijfde
plaats. In de tweede wedstrijd werd Mirthe als

tweede omgeroepen bij de prijsuitreiking en
Charlotte wederom als vijfde. Bij de eerste
wedstrijd van het Vrijrijden stonden beide rijdsters op het podium: Charlotte werd eerste,
Mirthe werd tweede. Tijdens de tweede wedstrijd werd Mirthe als eerste gehuldigd.
Beide rijdsters beoefenen ook nog de discipline Dansen. De eerste danswedstrijd was een
Internationale danswedstrijd in Moerkapelle.
Naast rijdsters uit Nederland, namen ook rijdsters uit Duitsland en Engeland deel aan deze
wedstrijd. Nadat de eerste vier plaatsen voor
de Duitse deelnemers waren, werden Charlotte en Mirthe als eerste Nederlandse rijdsters omgeroepen bij de prijsuitreiking. Begin
juni werd er afgereisd naar Winschoten voor
de tweede danswedstrijd van dit wedstrijdseizoen. Na deze wedstrijd stonden beide rijdsters samen op het podium; Charlotte tweede
en Mirte derde.
En op 22 juni is Mirthe derde geworden op de
NK Kunstrijden in de discipline Figuren in de
pupillenklasse.

Naast Nikki, Mirthe en Charlotte komen ook
de Brandevoorter rolschaatsers Demi Swinkels, Bastiaan Kouijzer, Quincy Maseland,
Kelly van Leuken, Eline Smulders, Lise van
Duijnhoven, Sanne Asselman, Mayra Drueten, Carolien van Grootel en Sophie van de
Kerkhof wekelijks naar Mierlo om te trainen.
Tijdens de wekelijkse trainingen wordt aandacht besteed aan technische trainingen en
showtrainingen. De leden nemen deel aan
de jaarlijkse kerstshow die op 22 en 23 december weer wordt gehouden in Sporthal De
Weijer in Mierlo.
Rolschaatsvereniging Olympia is nog op zoek
naar nieuwe leden. Vind je rolschaatsen leuk,
gecombineerd met springen en dansen?
Kom dan op woensdag om 15.30 uur naar
Sporthal De Weijer en doe mee met een training. Je mag altijd twee gratis proeflessen
meetrainen. Neem voor meer informatie over
rolschaatsen en RV Olympia een kijkje op:
www.rvolympia.nl of bel met 06 435 790 96. •
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Bistro Ter Plaetse

voor een heerlijk etentje
Marga Dobma
Foto: Vincent Knoops

Eelco van der Tuin is geboren in Eindhoven
op 29-12-1979 in een gezin dat bestaat
uit vader, moeder en een oudere zus. In
1987 verhuist de familie naar Tilburg. Hier
gaat hij naar de basisschool en omdat hij
al vanaf zijn zesde jaar weet dat hij bakker
wil worden, gaat hij na de basisschool naar
de Bakkersopleiding.
In 1996 doet hij eindexamen als voorbereidend brood- en banketbakker en daarna
stroomt hij door naar het mbo in Tilburg
voor een vervolgopleiding in deze vakrichting, waarvoor hij in 1998 met een goed
eindresultaat slaagt.
Vanaf zijn veertiende jaar werkt hij, zoals
zoveel jongeren, in de horeca en dat houdt
hij jaren vol. Na zijn examen brood- en banketbakker krijgt hij een aanbod te gaan
werken als patissier in een luxe restaurant
in Tilburg. Deze uitdaging neemt hij graag
aan, mede omdat dit restaurant, Auberge
du Bonheur, één van de beste is in Tilburg. In deze baan werken vier koks onder
zijn leiding en tegelijkertijd begint hij zelf
ook met een koksopleiding (SVH Tilburg).
Normaliter duurt dit twee jaar, maar Eelco
doet de versnelde vorm, waardoor het hem
minder dan een jaar kost. In 1999 behaalt
hij het diploma. In de daaropvolgende jaren
behaalt hij het ene diploma na het andere
zoals dat van zelfstandig werkende kok
ambachtelijke keuken, gespecialiseerd
restaurantkok, nog een extra opleiding als
patissier (onder meer suikerwerk en luxe

bruidstaarten) en SVH-leermeester. Via dit
leermeesterschap wordt hij gevraagd examinator te worden voor leerlingen van de
koksopleiding in Tilburg. Deze uitdaging
spreekt hem erg aan en hij doet dit tot op
de dag van vandaag met veel plezier.
Na drie jaar werken bij Du Bonheur vindt
hij het tijd worden voor iets anders. Na enige banen als chef-kok bij restaurants en
gewerkt te hebben in een sterrenrestaurant begint hij als chef-kok bij restaurant
de Hovel in Goirle, hier blijft hij zes jaar.
Gedurende zijn veelzijdige loopbaan als
chef-kok werkt hij nauw samen met bekende koks als Cas Spijkers, Robert Kranenborg en Herman den Blijker, onder andere in de catering, workshops, enzovoort.
Met de twee laatsten heeft hij nog steeds
een goed contact.
In de tijd dat Eelco in de Hovel werkt, heeft
Anne Kersten daar een bijbaantje in de
bediening. Op deze manier leren zij elkaar
kennen. De vriendschap groeit uit tot een
relatie en in 2009 gaan ze samenwonen in
Tilburg. Tijdens een vakantie aan de Côte
d’Azur vraagt Eelco Anne ten huwelijk en
ze zegt ja! De huwelijksdatum van 23 juni
is inmiddels gepasseerd en het was een
mooie dag.
Eelco kijkt enige jaren rond om zijn droom,
een eigen restaurant beginnen, te kunnen
verwezenlijken. Dan krijgt hij, via een horecamakelaar, Bistro Ter Plaetse aangeboden. Na veel wikken en wegen in deze toch

risicovolle tijd, hakt hij in 2010 de knoop
door en besluit de stap te wagen. Op 1
april 2010 opende hij zijn eigen restaurant Ter Plaetse en hij heeft het hier enorm
naar zijn zin. Anne werkt als verpleegkundige, maar door haar ervaring in de horeca
springt ze ook regelmatig bij.
Het restaurant telt veel vaste gasten. Eelco
doet er alles aan om in te haken op nieuwe
ontwikkelingen op kookgebied. Op dit moment staat werken met eerlijke producten
hoog in het vaandel en regelmatig zijn er
interessante acties.
Eelco wil heel graag uitbreiden met een
serre en het liefst zou hij in de toekomst
meerdere restaurants willen opstarten. In
Brandevoort vindt hij het erg prettig. Iedereen praat met elkaar, de sfeer is gemoedelijk en mensen staan voor je klaar.
Ook vindt hij het bijzonder dat de terrasmeubels, tot op heden althans, niet op slot
hoeven.
Bistro Ter Plaetse is te bereiken via 66 15
68 en www.terplaetse.nl. Het is altijd aan
te raden te reserveren. Het restaurant is
ook af te huren voor een feestje en catering aan huis behoort tot de mogelijkheden. Voor feestelijke gelegenheden wordt
maatwerk geleverd tegen zeer scherpe
prijzen.
Namens de Redactie van de BC wensen
wensen wij Eelco en Anne heel veel geluk,
gezondheid en succes voor de toekomst
met Bistro Ter Plaetse. •
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Dagtrip naar de Floriade
47

Donderdag 9 augustus kunt u met KBO-St.
Lucia met de bus naar de Floriade; dit geldt
ook voor niet-leden! Het programma is als
volgt:
9.00 uur:

vertrek met de bus vanaf Huize
Alphonsus. Op de Floriade kunt
u vrij genieten van al het moois

15.00 uur: straattheater: een show met
zang en acrobatiek.
16.00 uur: concert
17.30 uur: vertrek met de bus naar een
dineradres in Roggel
19.30 uur: thuiskomst.

De kosten zijn inclusief bus, entree, diner
en verzekering, maar exclusief de gondel
en de lunch. Neem bij deelname een telefoonnummer mee, waar zo nodig iemand
te bereiken is. Aanmelden voor deze reis:
maandag 2 juli tussen 10.30 en 11.30 uur
in D’n Huijsakker. •

Leden betalen e42,-, niet-leden: e47,-.

EVA Ontmoetingsgroep
Helmond
Ben jij misschien ook een vrouw die rond
moet komen van een heel laag inkomen?
Je hebt een parttime baan die ‘onder de
maat’ betaald wordt? Of moet je rondkomen van een uitkering? Dan is de EVAgroep (Economie, Vrouwen, Armoede) iets
voor jou! De EVA-beweging is een landelijke organisatie die al vijfentwintig jaar
bestaat.
Elke tweede woensdag van de maand komen we om 13.30 uur bij elkaar in Het
Trefpunt van de Bethlehemkerk in de Sper-

werlaan. Je betaalt geen contributie en de
koffie en thee zijn gratis. De groep bestaat
uit ervaringsdeskundigen; we weten waar we
over praten!
Wat doen we?
- Door alleen al naar elkaar te luisteren
steunen we elkaar of we gaan met elkaar
mee naar instanties
- Denken en praten over het armoedebeleid
in Nederland en vooral in onze gemeente
- Soms kunnen we je de weg wijzen naar
het juiste adres voor hulpverlening

- We maken deel uit van de landelijke en
regionale EVA/Arme Kant van Nederlandorganisaties en gaan naar bijeenkomsten
- We organiseren ontspannende en creatieve activiteiten waarvoor jij zelf geen geld
(meer) hebt
- Wij hebben afgevaardigden in het Platform
Gemeentelijk Armoede Beleid en Cliëntenplatform Werk en Inkomen.
Voor meer informatie of kennismaking
kun je bellen naar: Ria Verdonk, telefoon
51 17 22. •

Gevaarlijk
Ingrid Rooderkerken
Graag wil ik woord richten aan alle ouders
van skateboardende kinderen en de kinderen zelf. Leuk dat jullie zo enthousiast zijn
met je skateboard, maar doe dat dan op de
plekken waar je geen overlast bezorgt aan
automobilisten. Eén van de favoriete plekken is de in- en uitgang van de parkeergarage bij Albert Heijn. Zelf heb ik nu al twee
keer bijna een kind met skateboard op mijn
motorkap gehad. Als ik de parkeergarage
uitkom, heb ik geen zicht op wat er daarboven gebeurt. De jongelui schijnen het dan
leuk te vinden om snel even voor je langs

te schieten. Ik heb de kinderen er zelf op
aangesproken. De één accepteert dat en
van de ander kun je een grote mond krijgen.
Na twee keer flink op mijn rem te hebben
moeten trappen, heb ik de politie gebeld.
Ze komen langs, waarschuwen de jongelui,
vertrekken en de jongelui gaan weer net zo
lief verder.
Ik roep alle ouders van deze kinderen op
om toch duidelijk aan hun kind uit te leggen waarom dit geen geschikte plek is.
Ik zou niet graag bij u op de stoep willen
staan met de mededeling dat ik uw kind

heb aangereden. Of, dat er een skateboard
‘per ongeluk’ rondvloog en deze tegen de
auto aanklapte. De kosten zijn dan voor u
en dan hebben we het nog niet over de lichamelijke en psychische gevolgen. Het is
een gevaarlijke plek. Ook ik heb een zoon
van veertien en aan hem leg ik ook uit dat
het gewoon niet goed is én echt gevaarlijk.
Er wordt in Brandevoort een hoop gedaan
voor de kinderen. Laten we de wijk dan ook
wel veilig houden. Niet alleen voor jongeren
moet veiligheid gewaarborgd zijn, ook voor
automobilisten. •
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De achtste Golfdag Brandevoort wordt georganiseerd op zondag 16
september op Golfclub De Gulbergen te Nuenen. Bent u woonachtig
of werkzaam in Brandevoort, in het bezit van uw GVB, en wilt u andere
mensen uit Brandevoort leren kennen, dan is dit een mooie gelegenheid. De inschrijving om aan deze sportieve en evenzo gezellige dag
deel te nemen (achttien holes middels gunshot) is weer geopend. Bezoek hiervoor onze website www.golfdagbrandevoort.nl

Deelname zonder GVB is dit jaar eveneens
mogelijk. Bij voldoende belangstelling wordt
gelijktijdig met de officiële wedstrijd een
golfclinic georganiseerd met aansluitend
een negen holes-wedstrijd. Informatie en
aanmeldingen voor de golfclinic kunt u teruglezen op de website.

Voor nadere informatie:
Sylvia van Loenhout			
De Plaetse 12				
Helmond					
06 832 223 92			

Twann van Schijndel
Tyssenvoort 3
Helmond					
06 144 818 88 •
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De hobby
Patricia Teuns
foto: Vincent Knoops
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Rik Pijpers & Erik Esmeijer

Jaren geleden kwam wijkgenoot Erik Esmeijer via kennissen in contact met de kookclub
Culinair Kookpunt Brabant, die sinds kort
verder gaat onder de naam Kookcentrum
Brabant (www.kookcentrumbrabant.nl) in
Beek en Donk. Na een keer te zijn meegegaan was hij verkocht en werd lid van een
zogenaamd kookgilde. Dit betekent dat hij
nu maandelijks met een groep mannen die
allemaal een passie voor koken hebben, samen op hoog niveau verschillende gerechten klaarmaakt. Een gedegen voorbereiding
gaat hieraan vooraf. Zo wordt de receptuur
van Cuisine Culinair Noord-Limburg gebruikt
in een van te voren vastgesteld vijf of zes
gangenmenu en wordt de inkoop van ingrediënten door het Kookcentrum geregeld. Op
de avond zelf worden groepjes van twee of
drie geformeerd en gaat iedereen aan de
slag onder leiding van de ‘chef-kok’. Iedere
maand wordt een ander onderdeel van het
menu gekookt: de ene keer een amuse, de
volgende maand het hoofdgerecht of het
dessert. Zo blijft het voor iedereen afwisselend. Eén van de leden van de groep verzorgt
de aankleding van de tafels en de wijn; die

w w w.b r an d e v oort ercourant . nl

taak hoort er ook bij. Aan het eind van de
avond kan de vaat - een hoeveelheid waar
het gemiddelde gezin een maand over doet
om te produceren - gewoon worden achtergelaten.
Rik Pijpers was, voordat hij in Brandevoort
ging wonen, al lid van Cuisine Culinair Nederland. Zijn passie voor koken betekende
dat hij ook hier op zoek ging naar een kookclub, inmiddels ook weer jaren geleden. Zo
kwam Rik in Beek en Donk terecht.
Rik en Erik bereiden vaak samen het gerecht voor en zijn door deze samenwerking al
goed op elkaar ingespeeld. Erik: “Teamwork
is belangrijk, want een gerecht koken in zo’n
groep betekent zorgen voor een goede timing - want een koud gerecht, daar zit niemand op te wachten. Een mooie presentatie
van de schotel en de juiste smaaksensatie
zijn onontbeerlijk; dit betekent dat je samen
de receptuur goed moet lezen en ook begrijpen.”
“We leren onder andere van topchefs die in
sterrenrestaurants koken hoe je bijzondere
gerechten moet klaarmaken en ook hoe je
deze op verschillende manieren kunt berei-

den. Je leert speciale technieken en krijgt
kennis van de ingrediënten: welke smaak en
uitwerking geven kruiden bijvoorbeeld. Uiteraard eten we dezelfde avond met de hele
groep de gerechten op, waarbij we feedback
aan elkaar geven. Heel leerzaam, mede omdat we toch wel fanatiek zijn. Hierdoor wil je
de volgende keer toch weer beter presteren.
Deze hobby blijft na al die jaren nog steeds
naar meer smaken. En dat geldt voor de hele
groep, want we zijn eigenlijk al best lange
tijd met dezelfde club mensen bij elkaar.” Rik
vult aan: “Behalve dat we serieus met het
koken bezig zijn, wordt er ook heel wat gelachen. Per slot van rekening moet het ook
een gezellige avond zijn.” Nieuwe leden zijn
natuurlijk altijd welkom, dus gepassioneerde
hobbykoks van elk niveau kunnen zich altijd
aanmelden.
Of anderen ook wel eens mee kunnen genieten van hun kookkunsten? Erik: “Ja hoor.
Ieder jaar rond de kerst wordt er voor de
partners een Lady’s Night georganiseerd. Wij
verzorgen de gerechten, waarna we samen
met onze partners het jaar gezellig afsluiten
met een speciaal diner.” •

De tiende keer Dickensnight,
en dan?
foto: Rianne van Lierop

Hoewel het heerlijke zomerweer ons momenteel in heel andere sferen brengt, is de
commissie Dickensnight Brandevoort achter de schermen al volop aan het werk. Op
zondag 9 december staat de tiende editie
van Dickensnight op de agenda. Een jubileum! En dat wil de commissie niet zomaar
voorbij laten gaan. De organisatoren doen
er alles aan om van deze tiende editie een
heel bijzondere te maken.
U zult begrijpen dat de tien commissieleden
dat niet alleen kunnen. Ook dit jaar doen
ze weer een beroep op enthousiaste wijkbewoners die graag een handje meehelpen.
Dat kan al in de voorbereiding bij diverse
werkgroepen, maar zeker ook tijdens het
weekend van Dickensnight 2012. Dan zijn
er veel handen nodig om het terrein op te
bouwen, horecakramen te bemannen, alles
op te ruimen enzovoort. Als u zich als vrijwilliger wilt aanmelden bij dit prachtige evenement, neem dan contact op met Jolanda
Robben via vrijwilligers@dickensnight.nl.
De organisatie van Dickensnight doet ook
een dringend beroep op mensen die graag
toe willen treden tot de commissie. Diverse
commissieleden hebben aangegeven na
dit jaar te stoppen met de organisatie. Ze
willen graag nog één keer de schouders
eronder zetten voor een mooie tiende editie, maar nemen daarna afscheid. Als we

de jaarlijkse sfeermarkt willen behouden
voor de wijk, zijn er nieuwe organisatoren
nodig. Mensen die zich willen melden als
nieuw commissielid kunnen dat nu al doen.
Ze kunnen dan al meelopen, meekijken en
meedenken met de huidige organisatie en
op die manier ‘ingewerkt’ worden om straks
het stokje over te nemen. Geïnteresseerden

kunnen contact opnemen met Jet de Laat,
voorzitter van de commissie Dickensnight:
voorzitter@dickensnight.nl.
De commissie Dickensnight Brandevoort
vertrouwt erop dat er voldoende mensen
in de wijk zijn die mee willen helpen zodat
deze tiende van Dickens niet de laatste
wordt! •

Sul Ponticello
Op 9 juni heeft gitaarensemble Sul Ponticello van gitaarschool Eric van Oss de
publieksprijs gewonnen van het EGTA
(European Guitar Teachers Association) gitaarfestival te Tilburg. Dit festival wordt elke twee jaar georganiseerd
met deelnemers uit heel Nederland. Het
ensemble speelde stukken van Metallica, Schubert en Marco Borsato in een
arrangement van Eric van Oss. Het ensemble bestaat uit zestien gitaren en had
als speciale gast saxofonist Luc van der
Donk. Tevens gaf de Helmondse singer/
songwriter Thomas Pieters zijn medewerking aan deze prestatie. •
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Junipuzzel
De meipuzzel is gewonnen door J. Sabel. Gefeliciteerd! De oplossing is: Ouderwaardering of commercieel
De prijs die gewonnen is zal worden opgestuurd naar uw adres.
Deze maand een woordzoeker. Let op; het woord dat u níet kunt wegstrepen is de oplossing. De redactie
nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een interessante
prijs. De oplossing kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl, onderdeel formulieren. De
uiterste inleverdatum is 1 augustus. Succes!
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Tenniskampioenen
55

In de eerste klasse van de districtscompetitie
is het jongensteam tot en met twaalf jaar van
Roger de Groot, Roel van der Heijden, Daan
Vriens en Bas van de Wildenberg overtuigend kampioen geworden.
In deze voorjaarscompetitie bestaande uit
zeven wedstrijddagen werden maar liefst
negenendertig wedstrijden gewonnen en
slechts drie verloren.
Op de laatste speeldag, woensdag 23 mei,
werd er thuis gespeeld tegen Budel 1 en
de jonge talenten waren erop gebrand om
weer te winnen. De winst werd met 6-0 binnengehaald, waarmee het kampioenschap
officieel gevierd kon worden. Na de laatste
partij knalden de kurken van de kinderchampagne en werden de bokalen uitgedeeld
door teamleider Theo Vriens. •

Trots op jongste kampioenen
De jongste talenten van TV Carolus, Andy
Huynh, Nigel Huynh, Thijmen Fine en Quinten van Caspel, zijn op de laatste wedstrijddag kampioen geworden in de eerste klasse
tot en met tien jaar. Tot de laatste competitiedag waren alle wedstrijden gewonnen
met 6-0 en om kampioen te worden waren
nog drie gewonnen wedstrijden nodig tegen ‘t Slotje, anders zou ‘t Slotje uit Beek en
Donk kampioen worden. In de singles was
het spannend Nigel won in drie sets en Andy
kon de winst in de derde set net niet pakken.
De hoop was gevestigd op Fabian van Dalen,
die die dag inviel voor Quinten, die helaas
ziek was, want inmiddels had ‘t Slotje ook
een single gewonnen. En heel knap trok Fabian in de derde set, de winst naar zich toe.
Stand 2-2! Daarna de dubbels waarvan er
één moest worden gewonnen. ‘t Slotje pakte
de dubbel tegen Thijmen en Fabian, stand
2-3. De broers Nigel en Andy moesten doen
wat ze altijd doen: winnen. En dat lukte. In
de tweede set drukten ze op juiste moment
door en pakten deze met 6-4. Het kampioenschap was een feit! De kurken knalden
en met (kinder)champagne en kampioensbekers werd de overwinning gevierd.. •
Op de foto van links naar rechts Thijmen Fine, Trainer Rob Luyben,
Quinten van Caspel en vooraan Nigel en Andy Huynh.

nummer 6 • juni 2012

nieuws van het

Carolus Borromeus College
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Jasper
Claessens
genomineerd voor prijs beste sectorwerkstuk
Elk jaar leveren de leerlingen binnen het
vmbo een grote prestatie door het maken
van een sectorwerkstuk. De meest bijzondere werkstukken kunnen worden voorgelegd aan de raad van bestuur van Ons
Middelbaar Onderwijs om in aanmerking te
laten komen voor één van de drie prijzen.
Jasper Claessens heeft dit jaar zo’n werkstuk gemaakt. Deze week ontving hij het
bericht dat hij één van de drie prijswinnaars
is. Alleen welke prijs is nog niet bekend.
Jasper Claessens heeft zijn sectorwerkstuk gedaan over de DMX Scanner. Kort
samengevat is een DMX Scanner een slim
lichtsysteem dat gebruik maakt van een
lamp met een spiegel, kleurenschijven en
een aandrijfsysteem om spectaculaire
lichtshows te kunnen maken. Dit wordt
onder andere gebruikt in de muziekindu-

strie of bij toneel. Hij heeft dit onderwerp
gekozen omdat hij veel interesse heeft in
lichttechniek. In zijn vrije tijd is hij hier ook
vaak mee bezig. Ook op school helpt hij
regelmatig een handje mee om bijvoorbeel
het ‘open podium’ van de juiste belichting
te voorzien.
Jasper is al begonnen met het ontwerpen en bouwen van de DMX Scanner in
de laatste weken van zijn derde jaar op
het vmbo-t. Een groot gedeelte van de
zomervakantie is besteed aan zijn sectorwerkstuk. Een hele hoop tijd heeft gezeten in het daadwerkelijk bouwen van de
DMX Scanner. Toen dit eenmaal gelukt
was heeft hij zich bezig gehouden met het
programmeren van de scanner om er onder andere verschillende figuurtjes mee te
kunnen maken. Jasper heeft, om de kosten van het project wat te drukken, een
aantal aanpassingen moeten maken in
zijn ontwerp maar daar heeft hij creatieve

oplossingen voor gevonden. Hij kwam er
bijv. achter dat met wat aanpassingen ook
gebruik gemaakt zou kunnen worden met
goedkopere motoren. Het eindresultaat
liegt er niet om. De scanner werkt naar behoren en is via de computer te programmeren. Het is een knap staaltje bouwen en
programmeren geweest. Kortom, Jasper is
ver boven zichzelf en ver boven het niveau
van een VMBO-T leerling uit gestegen. Nu
maar hopen dat hij de eerste prijs wint.
Carolus-vlaggen
Op het moment van schrijven van deze bijdrage zijn de uitslagen van de examens nog
niet bekend. Als u dit leest, heeft u waarschijnlijk al vlaggen en boekentassen zien
hangen in Brandevoort. Elke geslaagde
leerling ontvangt een Carolus-vlag. Mocht
u er één zien hangen, dan weet u dat het
een leerling is die examen op het Carolus
heeft gedaan. En is geslaagd! •

Het Carolus komt naar
Brandevoort
deel 3

Nieuwbouw
Het wordt een spannende tijd voor het Carolus. Zoals één van de architecten twitterde
“Er wordt hard gerekend door aannemers
voor nieuwbouw Carolus. Prachtige VOschool met vier sportzalen.” We zijn in afwachting van de prijsopgave van de verschil-

foto: Ingrid Thoonen
lende partijen. Tijdens de vakantie worden
de resultaten bekend. Direct na de vakantie
zullen de opdrachten worden verstrekt en
kan met de bouw worden begonnen.
Toch is er de afgelopen weken al een gebouw van het Carolus verrezen in Brandevoort en wel aan de Lauwerstraat. In deze

dependance starten in augustus vier eerste klassen van de opleiding mavo-plus. Dit
nieuwe onderwijsconcept is samengesteld
op basis van de sterke punten van de mavo
van het Carolus en de ivo-mavo. In totaal zullen zesennegentig leerlingen gebruik gaan
maken van dit schoolgebouw. •
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Dokter, ik heb last van een
rood oog!
Rinske Keuning

Een paar keer per jaar is er een korte periode waarin veel mensen last
hebben van rode ogen. Vaak is de oorzaak hiervan een zeer besmettelijk
virus dat een ontsteking van het bindweefsel veroorzaakt. Een bindweefselontsteking veroorzaakt vaak veel hinder, maar is meestal onschuldig.

Wat is een bindvliesontsteking
van het oog?
Het oogwit en de binnenkant van de oogleden zijn bekleed met een dun laagje weefsel dat we bindvlies noemen. Een bindvliesontsteking, ook wel conjunctivitis genoemd,
wordt meestal veroorzaakt door een virus,
soms door een bacterie. Het gaat vaak binnen één tot twee weken vanzelf over, net
als een verkoudheid. Bindvliesontsteking is
heel besmettelijk, maar onschuldig. Het virus
wordt meestal overgedragen via de handen.
Verschijnselen
Over het algemeen begint de ontsteking aan
één oog. U kunt het gevoel hebben dat er
een vuiltje of een zandkorreltje in het oog zit.
Het oogwit en de binnenkant van de oogleden worden rood. Na enkele dagen kan het
andere oog ook ontstoken raken. U krijgt last
van geïrriteerde, branderige, tranende ogen
en gezwollen oogleden. In de ooghoeken en
rond de wimpers kan pus zitten, daardoor
kunnen de oogleden vooral ’s ochtends aan
elkaar vast plakken. De ontsteking kan één
tot twee weken duren, waarbij de eerste drie
tot vijf dagen de klachten verergeren, daarna
zullen de klachten langzaam minder worden.
Een bindvliesontsteking kan samengaan met
verkoudheid en keelklachten.
Oorzaak
De ontsteking wordt meestal veroorzaakt
door virussen, die over het algemeen via de

handen worden overgedragen. Soms wordt
de ontsteking veroorzaakt door bacteriën;
vaak verloopt de ontsteking dan heviger en
blijft in één oog.
Andere omstandigheden die oogontsteking,
anders dan door virussen of bacterieen, kunnen geven zijn:
• overgevoeligheid, zoals bij hooikoorts;
• overgevoeligheid van de ogen voor bepaal
de soorten make-up;
• onhygiënisch omgaan met contactlenzen;
• lenzen te lang inhouden;
• in de (hoogte-)zon of in lasstralen kijken,
zonder uw ogen te beschermen.

pas weer in als de ontsteking helemaal
over is. Bij zachte lenzen moet u de oude
lenzen niet meer hergebruiken.
• Draag ook geen lenzen als u oogdruppels
of -zalf gebruikt.
• Gebruik geen oogmake-up als een oog ont
stoken is. Make-up kan een oogontsteking
veroorzaken en de genezing vertragen. Een
goede hygiëne kan voorkomen dat ook het
andere oog of huisgenoten besmet raken:
• was regelmatig uw handen;
• wrijf niet in uw ogen;
• gebruik een aparte, schone handdoek.

Kan oogontsteking kwaad?
Een oogontsteking kan veel pijn en hinder veroorzaken, maar is zelden gevaarlijk.
Meestal geneest het oog binnen één tot
twee weken vanzelf. Bij overgevoeligheid of
een allergie kan de ontsteking blijven bestaan zolang er contact is met de stof waarvoor u overgevoelig bent.

Medicijnen
Bij een bindvliesontsteking zijn medicijnen
meestal niet nodig. Als u veel last heeft of
als de klachten na drie tot vijf dagen nog
niet afnemen, kan een bacterie mogelijk de
oorzaak zijn. Als bij onderzoek verdenking
op een bacteriële infectie is, dan krijgt u een
antibioticum oogzalf of -druppels voorgeschreven.

Wat kunt u zelf doen bij een
rood en pijnlijk oog?
• Zitten de oogleden aan elkaar vastgeplakt?
Dan kunt u het oog schoonmaken met een
watje of gaasje dat u nat maakt met ge-woon
(ongekookt) kraanwater. Strijk altijd van de
buitenste naar de binnenste ooghoek.
• Draag geen contactlenzen als een oog
ontstoken is, zeker zachte lenzen kunnen
de ontsteking verergeren. Doe uw lenzen

Wanneer contact opnemen?
Neem contact op met de praktijk:
• als u veel last heeft en de klachten niet binnen drie tot vijf dagen verminderen;
• als de klachten niet binnen twee weken zijn
verdwenen.
• als u opeens slecht ziet en knipperen niet
helpt
• als u last krijgt van toenemende pijn of
lichtschuwheid. •
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Spe(e)l-o-theek Ukkie Mierlo
Speel-o-theek Ukkie is in de zomer gesloten.
Vanaf 17 augustus kunt u weer speelgoed
lenen. Na de zomervakantie zijn wij op vrijdag
van 13.30 tot 15.00 uur geopend, de overige
openingstijden (woensdag 09.30 tot 11.00
uur en donderdag 19.15 tot 20.15 uur) blijven ongewijzigd.
Speel-o-theek Ukkie heeft een groot assortiment aan speelgoed, spelletjes en puzzels.
Wilt u uw kind(eren) ook regelmatig speelgoed, spelletjes en/of puzzels aanbieden?
Kom dan naar de Speel-o-theek en leen
speelgoed, spelletjes en/of puzzels voor drie
weken. Zo kunt u uw kind(eren) iedere keer
iets ‘nieuws’ aanbieden wat bij de ontwikkeling van uw kind(eren) past. Het abonnement
kost slechts*E13,50 per jaar (de maanden
die geweest zijn worden in mindering gebracht). De Speel-o-theek is te bereiken via
06 285 845 06 (tijdens openingstijden). •
Lege stoel zoekt muzikant!
Blaaskapel De Bietenrooiers is op zoek naar

gezellige en enthousiaste muzikanten die
samen muziek willen maken. De Bietenrooiers is een groep muzikanten die het hele
jaar door optredens verzorgt. Twee maal per
maand wordt op zaterdagavond van 17.30
tot 19.30 uur in de Geseldonk in MierloHout gerepeteerd. Interesse? Kom dan eens
langs op een repetitie of mail bietenrooiers@
live.nl. Onze eerste repetitie na de vakantie is
op zaterdag 18 augustus.

INKIES Kinderboekillustraties
van Ingeborg Vriends-Van der
Steijn
In het Gemeentemuseum Helmond, locatie
kasteel, is van 22 mei tot en met 28 oktober
2012 de tentoonstelling INKIES – Kinderboekillustraties van Ingeborg Vriends-Van
der Steijn te bezoeken. De tentoonstelling
geeft een overzicht van Vriends’ volledige
werk en biedt tegelijkertijd vermaak voor
peuters en kleuters door allerlei kijk-, luisteren doe-activiteiten. Kijk op de site van www.
gemeentemuseumhelmond.nl voor de actuele activiteitenkalender. •

Voorinschrijving Fiets4Daagse
De Peel
Fietsliefhebberskunnen zich inschrijven
voor de zevenendertigste Fiets4Daagse
De Peel. De fiets4daagse vindt plaats van
dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 juli. Deelnemers kunnen iedere dag kiezen uit de
afstanden dertig, vijfenveertig of zestig
kilometer. De kortste route is extra aantrekkelijk voor gezinnen vanwege de kinderspelletjes langs de dagelijkse route.
Uitgebreide informatie over deelname,
routes en startplaatsen is te vinden op
www.fiets4daagsedepeel.nl. •
MTTV’72 veertig jaar
MTTV’72 bestaat veertig jaar en dat wordt op
28 oktober gevierd met een reünie.
We brengen oud-leden en huidige leden bijeen, en kunnen oud-teamgenoten of de trainer van toen nog eens terugzien. Voor meer
informatie zie de agenda op www.mttv72.nl
of kijk onder het tabblad evenementen om te
zien wie zich al heeft ingeschreven. •
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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 website: www.st-lucia.nl/www.damiaanhelmond.nl
Eucharistievieringen Parochiekerk St. Lucia, Hoofdstraat 159:
Zaterdag 19.00 uur, zondag 10.15 uur.

HET VORMSEL:
De informatie avond voor het Vormsel zal zijn op
DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2012 om 20.00u
in de Luciakerk.
De voorbereidingsviering van het Vormsel is op
zaterdag 3 november om 19.00u in de Luciakerk.
De vieringen van het Vormsel zijn op zondag 18
november.
De dankviering van het Vormsel is op zaterdag 8
december om 19.00u in de Luciakerk.
EERSTE COMMUNIE
De informatie avond voor de Eerste Communie
zal zijn op DONDERDAG 31 JANUARI 2013 om
20.00u in de Luciakerk.
De voorbereidingsviering van de Eerste Communie zal zijn op Palmzondag 24 maart 10.15u in de
Luciakerk
De vieringen van de EERSTE COMMUNIE zijn
gepland op
ZONDAG 14 april 10.15u St. Odulfusschool
ZONDAG 14 april 12.00u Overige scholen
ZONDAG 21 april 10.15u De Vendelier
ZONDAG 21 april 12.00u ’t Baken en de Joris

PAROCHIEBESTUUR: H. Damiaan de Veuster
Dhr. J. Drouen
Mevr. I. v. Hoof-Raaijmakers
Pastoor J. v.d. Laar
Dhr. G.J.C. van Stratum
Mevr. T. v.d. Westerlo-van Oorschot
Dhr. A. van de Walle

Protestantse Gemeente te Helmond
Bethlehemkerk - ‘t Trefpunt
Sperwerstraat 2 - hoek Valkstraat, 5702 PJ Helmond
e-mail adres: info@bethlehemkerk-helmond.nl
website: www.bethlehemkerk-helmond.nl
Ledenadministratie: Kerkelijk Bureau:
Sperwerstraat 2, 5702 PJ Helmond, telefoon 53 94 70
Predikant voor o.a. de wijk Brandevoort is:
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.

Sinds enige jaren komen een aantal jonge Brandevoorters regelmatig bijeen om met elkaar te
praten over zaken als zingeving en de plaats van het geloof in je eigen leefwereld. De groep wordt
begeleid door ds. Christien Flier. Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen contact opnemen met Judith Wachters voor meer informatie. Haar telefoonnummer is 52 55 49.
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Deze maand een groentegerechtje
dat kan dienen als voorafje of geserveerd bij de hoofdmaaltijd.
Courgetteballetjes met
tomatensaus
Ingrediënten:
1 kilo courgettes
750 gram tomaten
2 tenen knoflook
handje fijngehakte tijm
2 eieren
150 gram bloem
peper en zout
olie
Bereidingswijze:
Schil de courgettes, halveer ze, haal de zaadlijsten eruit en snijd ze in grove stukken. Kook
ze een minuut of 20 tot ze zacht zijn, maar nog
niet papperig. Laat ze uitlekken en pureer ze.
Laat de puree uitlekken. Maak de tomatendipsaus: kook de tomaten (in stukken), tijm en
fijngehakte knoflook al roerend tot het meeste
vocht verdampt is. Voeg peper en zout naar
smaak toe. Zeef de saus.
Klop de eieren los. Vermeng de puree goed
met de eieren en voeg al roerend de bloem
beetje bij beetje toe. Proef op peper en zout.
Verhit de olie. Bak daarin steeds een paar lepels van het courgettemengsel tot ze goudbruin zijn. Verwarm de dipsaus.
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voornaam:.......................................................
achternaam:...................................................
adres:..................................................................
postcode:.........................................................
leeftijd:.............jaar, jongen/meisje

We hebben weer een leuke actuele kleurplaat
gevonden voor jullie en wij hopen dat jullie er weer
iets moois van maken. Dus leef je uit en lever hem
in op: Biezenlaan 18 vóór 9 september 2012.

i . v. m . m e t d e n i e u w e d r u k w e r k s p e c i f i c a t i e s b e r e i k j e h e t
beste resultaat als je de kleurplaat kopieert op normaal
p a p i e r o f d o w n l o a d t v i a w w w. b r a n d e v o o r t e r c o u r a n t . n l
w w w.b r an d e v oort ercourant . nl

Eline Smulders 9 jaar
Frouke van der Stelt 6 jaar
Priscilla Schulz 10 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 stickers, glitters en ander leuks buiten
de lijnen van de kleurplaat.
De prijzen worden aangeboden door

Dorpsstraat 142 - (centrum) MIERLO - Tel.: (0492) 66 12 05

de kleurplaat
uitslagenpagina van brandevoort

Dit zijn de uitslagen van de kleurwedstrijd waar jullie weer enorm je
best op hebben gedaan. De winnaars van de prijzen zijn:
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Augustus
Maart 2012
Datum
ActiviteitActiviteit
Tijd Tijd
Contactpersoon
DatumOrganisatie
Organisatie
Contactpersoon
05 augTot 3 mrt
SBIA Galerie 23Opening Kunst
’t BrandPunt
’t BrandPunt
natuurlijke mat.Hele dag
’t BrandPunt432013432013
18 aug03 febr
Zonnebrand
Foute
feest
20
01.00
uur
’t
BrandPunt
Brand. Courant Sluiting inlevering nr 2
18.00 uur
C. Brouwer 432013663650
19 aug16,17,18
Zonnebrand
Ludieke
markthal
12 – 19.30
18.00 (vrijdag)
uur ’t BrandPunt
Fotoclub Br.
Vrt zeskamp
Fototentoonstelling
’t BrandPunt432013432013
24, 25 m SBIA
Kunst in Brandevoort
’t BrandPunt
432013
September
24 febr
Brand Courant
Distributie nr 2
18.00 uur
P. Princen
665781
Datum
Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
07 sept
Brand.
Cour.
Inleveren
kopij
Voor
18.00
uur
C.
Brouwer
663650
Juni 2012
09 sept
Familiefietstocht
12 enTijd
13 uur
’t BrandPunt
432013
DatumSBIA Organisatie
Activiteit
Contactpersoon
11/12 sept
SBIA
Start
computercursus
14
en
20
uur
’t
BrandPunt
08 juni
Brand. Courant Sluiting inlevering nr 6
18.00 uur
C. Brouwer 432013663650
12 sept
Verkiezingen
7.30-21.00 uur ’t BrandPunt
24 juniGem Helmond
SBIA
BRANDEVOORTER DAG
’t BrandPunt432013432013
Golfclub
16 sept
Golfdag
Brandevoort
’t
BrandPunt
29 juni
Brand Courant
Distributie nr 6
18.00 uur
P. Princen 432013665781
SBIA
23 sept Bron
Single
café Startpagina www.brandevoort.nu.
14 – 18.00 uur ’t Wijzigingen
BrandPunt voorbehouden.
432013
: Brandevoorter
kalender,
B
rand.
Courant
28 sept
Distributie nr 7
18.00 uur
P. Princen
665781
uiterste
inleverdatum kopij brandevoorter courant
september
nummer
SBIA
30 sept
Rondje Brandevoort
’t BrandPunt
432013
7 september
Bron : www.kalenderbrandevoort.nl. Wijzigingen voorbehouden.
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
’t BrandPunt
Fons Bosman
Commissie Buurtpreventie
Adriaan van Veggel
Chilll-house
Sandra Geleijns
Stichting Dickensnight Brandevoort
Jet de Laat
Commissie speelvoorz./groen
Henk Noort
Commissie webmasters
Herbert von Reth
Brandevoort in actie
Fons Bosman
Brandevoorterdag
Jan Drouen
Scouting Brandevoort
Peter van den Endert
Fotoclub Brandevoort
Secretariaat
Startpagina Brandevoort
Herbert von Reth
Commissie Kindervakantieweek
Marielle Terwisse
CS de Brandeliers
Audrey Tijssen
Bridgeclub ‘t BrandPunt
Irma van den Hurk
Winkeliersvereniging Brandevoort
Clientenraad stichting gezondheidscentrum Brandevoort
sv Brandevoort
Roland Koster
Stichting sporten en bewegen in Brandevoort
Rene van den Berg
Brandeleros
Audrey Tijssen-Geboers
Computerclub
Ivo Senssen
Basketball Black Shots
Erik van Eert
Biljartclub Brandevoort in Actie
Nick de Rooij
KoBra (koor Brandevoort)
Folly van Dijk
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wijkraad@brandevoort.org
secretaris@brandpunt.info
preventerven@brandevoort.org
chill-house@brandevoort.org
voorzitter@dickensnight.nl
spelengroen@brandevoort.org
webmaster@brandevoort.org
secretaris@brandevoortinactie.nl
voorzitter@brandevoorterdag.nl
groepsvoorzitter@scoutingbrandevoort.nl
fotoclub.secretariaat@brandevoort.org
info@brandevoort.nu
info@kvwbrandevoort.nl
info@brandeliers.com
ivdhurk@xs4all.nl
info@winkelcentrumbrandevoort.nl
clientenraad@sgcb.nl
r.koster@svbrandevoort.nl
renevandenberg59@gmail.com
info@brandeleros.nl
computerclub@onsbrabantnet.nl
info@blackshots.nl
biljartclub@brandevoort.org
info@koorbrandevoort.nl

belangrijke wijkinformatie

activiteitenkalender 2012

Februari 2012 2012
Activiteitenkalender
Datum Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
03
febr
Single
Café
Single
Café
20:30
–
0.30
u
’t
BrandPunt
432013
Juni
Brand. Courant
Sluiting inlevering nr 2Tijd 18.00 uur
C. Brouwer
663650
Datum03 febrOrganisatie
Activiteit
Contactpersoon
05
febr
SBIA
Zwetsmiddag
50+
15.15
–
20.30
u
’t
BrandPunt
432013
30 juni
SBIA
Dans Friends
’t BrandPunt
432013
12 febr SBIA
Zwetsmiddag 50+
15.15 – 20.30 u ’t BrandPunt
432013
Tienercarnaval
19.30 uur
’t BrandPunt
432013
Juli 17 febr CS Brandeliers
CS Brandeliers
After optocht party Tijd 15.00 – 19.00 Contactpersoon
u ’t BrandPunt
432013
Datum18 febrOrganisatie
Activiteit
Brandeliers
Brandeliersbal
’t BrandPunt 432013
432013
01 juli18 febrVanCSOss
Gitaar concert
10.1520.30
uur uur ’t BrandPunt
20/21
SBIA
/
Brandel.
Kindercarnaval
14.00
–
18.00
u
’t
BrandPunt
432013
01 juli
Fierljepgroep Onthulling Fierljepmonum. 12.00 uur
’t BrandPunt
432013
CS Brandeliers
Sluitingsbal
’t BrandPunt 432013
432013
01 juli21 febrFierljepgroep
Fierljeppen
13 – 20.30
17.00 uur ’t BrandPunt
22 febrKindervak
CS Brandeliers
Haringhappen
20.30 uur ’t BrandPunt
’t BrandPunt 432013
432013
2 – 6 juli
wk Kindervakantieweek
Overdag
24 febrSBIA
SBIA
Single café
20.30 uur ’t BrandPunt
7/8 juli
Kennedymars
’s nachts
432013
8 juli - 524
aug
febrSBIA
Brand Courant
nr 2
P. Princen 432013
665781
Sluiting Distributie
’t BrandPunt
Hele 18.00
dag uur ’t BrandPunt

belangrijke telefoonnummers

ALARMNUMMER
dierenambulance/dierenbescherming

112
51 39 71

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

58 48 88
088 - 0031 100
0900 - 88 44
84 59 70
14 04 92

STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas
water

0800 - 90 09
59 48 94

Ziekenhuis Elkerliek Helmond

59 55 55

welzijn brandevoort
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98 - 5708 ZJ Helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
Huisartsen Brandevoort
Spoedlijn huisarsten
Spoed avond / weekend
dr. Kaiser en dr. Veldhuizen
dr. Keuning en dr. Smeulders
fax
bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
Apotheek Brandevoort
De Zorgboog - kruiswerk, consultatiebureau, diëtiste en dagbehandeling
Logopedie - Renate Jacobs
Podotherapie Van Iersel / De Greef
Haptotherapiepraktijk Brandevoort 
Fysiotherapie De Veste (ook manuele therapie)
Orthopedagogenpraktijk Brandevoort - drs. Fannie Heesakkers-van Ansem
Psychologiepraktijk Brandevoort - drs. K. Itz-Seckl
maatschappelijke werk levgroep 
Kristen Bouten en Nienke Crijns
Logopedie - Callista Lichtendahl
Verloskundigen
“Brandevoort” - Leen van Leuken, Marinda van de Rijt & Linda van Vroenhoven
“Helmond” L. Daamen, M. Daamen - de Jong, W. van Melis-van Hout, L. Backx
Margo van de Bunt - Le Loux
Haptotherapie - John Kivits
Kraamzorg Homecare
Kraamzorg De Zorgboog, telefoonnummer zorgcentrale 
Mee Helmond - ondersteuning bij leven met een beperking
Moeders Voor Moeders - Sandra Rondeel
Praktijk voor adem- en ontspanningstherapie - Carlijn Bamberger 
Remedial Teaching - Susanne Kuijken
Remedial Teacher - Hannie Verhofstad
Tandarts - H. Koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur
Praktijk voor mondhygiëne - Lilian Schouten
Natuurgeneeskundig therapeute - Hélène Corbijn
Jongerenwerker swh Helmond-West & Brandevoort - Jochem Zwerus

50 47 04
0900 - 88 61
50 47 05
50 47 06
50 47 03
37 00 47
0900 - 899 86 36
50 47 10
50 47 20
50 47 25
50 47 30
59 95 64
52 46 53
53 91 04
59 89 89
06 - 54 35 57 69
50 47 12
53 28 00
66 38 99
06 - 49 22 55 50
0900 - 206 44 44
0900 - 899 86 36
32 80 00
51 49 11
66 47 22
33 26 83
52 79 77
31 99 51
66 46 44
06 - 47 66 41 94
06 - 42 96 73 43

scholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang
O.B.S. Brandevoort, De Plaetse 150
Laan Door De Veste 98
De Vendelier, Schutsboom 67, Stepekolk - Oost 53 
Mondomijn, Laan Door De Veste 1000

66 78 57
66 29 62
52 04 34
66 28 94

Kinderopvang Korein, Vaartsestraat 3
Peuterspeelzaal Ot & Sien (Spring), Moerdonksvoort 1
Peuterspeelzaal Jip & Janneke (Spring), Koolstraat 3
Vestein buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf (Spring), Koolstraat 1
Topstars buitenschoolse opvang (Spring), Biezenlaan 29 (Wijkhuis ‘t BrandPunt)
Trommeltje buitenschoolse opvang (Spring), Iekendonksevoort 49
Dik Trom kinderdagverblijf (Spring), Moerdonksvoort 1
Dik Trom buitenschoolse opvang (Spring), Moerdonksvoort 1
Spetters buitenschoolse opvang (Spring), Stepekolk-Oost 53
Gastouderburo Spring, Windmolenstraat 1
Gastouderburo Flex
Crea-extra, opvang voor kinderen met een autisme spectrum stoornis
Kinderopvang Humanitas, gastoudercentrale
Kinderdagverblijf Villa Vrolijk, Geldropseweg 43
Hoevestein kinderdagverblijf (Spring), Herenlaan 200 (onderdeel openbaar kindcentrum Brandevoort)
Hoevestein buitenschoolse opvang (Spring), Vaartsestraat 3 (onderdeel openbaar kindcentrum Brandevoort)

66 28 94
06 - 50 86 38 03
43 24 30
43 24 30
06 - 21 71 88 65
52 11 18
33 51 92
33 51 92
06 - 34 42 46 20
088 - 208 82 02
06 - 24 47 71 78
06 - 33 08 65 34
045 - 561 53 40
32 04 05
66 62 11
06 - 15 83 13 52
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