nummer 7

september 2012

jaargang 13

Inhoud
9

3

Tweeëndertig bewoners van de Broederwal
werden dinsdagmiddag 4 september aangenaam verrast. In de straat kwam een rood
busje van de Postcode Loterij aanrijden. Een
cameraploeg en Gaston Starreveld stapten
omstreeks 15.30 uur uit. Eén voor één ging
Gaston de deuren langs met een gouden
enveloppe en een heel vette cheque.
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27 oktober is het griezelen in Brandevoort
tijdens het jaarlijkse Halloween Brandevoort. Onze wijk wordt omgetoverd tot
Brandoween, de spookstad van Brabant.
Het evenement vindt plaats aan de Medevoort 23 (Brandevoortse Hoeve) en in diverse straten en pleinen van Schutsboom.
Het thema van dit jaar is ‘zwarte spinnen
in de nacht’.

41

Op het sportpark is de bouw van het
Sporthuis in volle gang. De eerste werkzaamheden vonden al plaats nog voor de
zomervakantie en betroffen het inrichten
van de bouwplaats en het uitzetten van
het bouwwerk door de gemeente ten behoeve van de kadastrale vastlegging. We
zitten pas in week 5 en nu al staan de buitenwanden van de kleedruimten er al.

50

Ik ben een gepassioneerd imker en probeer er alles aan te doen om in deze tijd,
waarin door allerlei oorzaken zoveel bijenvolken doodgaan, een paar volkjes op de
been te houden. Ik beëindig dit bijenseizoen met twee kasten, één op het balkon
en één in de stal in de bosschage in de
Ecozone tegen het kanaal (Kaldersedijk).
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Afgelopen maand was het weer raak in onze wijk. De politie heeft een inval gedaan in een woning waarvan de zolder
werd gebruikt als hennepkwekerij. Het huis werd verhuurd
en ligt midden in de woonwijk. Kinderen spelen daar elke dag
op straat en ouders maken buiten regelmatig een praatje. Je
weet dat het gebeurt, maar toch niet in je eigen straat? In
Brandevoort zijn vaker wietplantages aangetroffen. Wat is het
gevaar en hoe kun je het herkennen? Wat zijn de risico’s voor
een verhuurder en kun je het voorkomen?
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Brandevoort bruist
Tal van activiteiten staat voor de deur of
zijn al weer achter de rug. Brandevoort
leeft en de redactie probeert in dit nummer
zo veel mogelijk voor het voetlicht te brengen, daarom deze keer een dikke editie
van de BC. De bouw van het sportcentrum
vordert, de trimloop staat in de startblokken en zal aanstaande zondag weer veel
mensen op de been brengen. Ook kijken
we nog even terug naar de zomervakantie.
KVW
De kindervakantieweek is al weer heel
lang geleden, maar zit toch nog wel vers
in het geheugen. Het was een bijzondere
happening met een nieuwe recordopkomst: er deden weer meer kinderen mee
dan in voorgaande jaren. Dit gold ook voor

het Zonnebrandfestival en de Back to
school party. Ook de fietstocht trok weer
veel enthousiaste deelnemers.
Straattoernooi en Zonnebrandfestival
Er lijkt zich een nieuwe traditie aan te dienen als we afgaan op de enthousiaste verrichtingen van de zeskampers in de Markthal hebben gezien. Er deden veel meer
straatteams mee dan verwacht. Het was
een echte kracht- en creativiteitsmeting
tussen de sportievelingen.
Na een intensieve sportzomer staat in
Brandevoort het sportieve leven niet stil.
SV Brandevoort zette op de eerste zondag
van september een monsteroverwinning
neer. Nog nooit is het eerste team zo uit de

band gesprongen. Dus de voorspellingen
van de laatste jaren dat SV Brandevoort
moest wennen aan zijn eigen bestaan, zijn
uitgekomen. Als dit het niveau wordt kunnen we bijzondere en drukke tijd op de
Kaldersedijk verwachten.
Hoogspanning
Kunt u de werkzaamheden aan de hoogspanningsmasten nog volgen? Ergens
tussen de oude masten staat een nieuwe
mast. De nieuwe grote masten worden
voorzien van zware betonnen versterkingen. Op een moment zal de lijn door Brandevoort zichtbaar worden. Wij houden de
voortgang nauwgezet voor u in de gaten
en zullen u daar regelmatig over berichten
in onze courant. •
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wijkhuis ‘t BrandPunt
nieuws

Paul Stege

Zondag 30 september - Trimloop rondje Brandevoort
Als deze courant bij u op de deurmat valt,
maken de deelnemers zich al op voor
de start van het Rondje Brandevoort dat
reeds voor de vijfde keer wordt georganiseerd. Meer informatie vindt u elders in
deze editie.
Vrijdag 5 oktober - Single Café
Inmiddels heeft het Single Café in wijkhuis
’t BrandPunt een plaats veroverd in de wijk.
Het is een uitvalbasis om kennis te kunnen
maken met andere wijkbewoners. Doel van
het Single Café is om contacten te leggen
met medebewonersen nieuwe mensen te
ontmoeten. Indien je dat wilt, kun je samen
dingen ondernemen. Een bezoek aan het
Single Café hoeft dus niet het doel te hebben om een relatie te starten. Het Single
Café is geen besloten bijeenkomst. Iedereen
is welkom. Indien je liever niet alleen komt,
is het geen probleem om vrienden mee te
nemen, ook als deze geen vrijgezel zijn. Kom
naar deze laagdrempelige avond, proef de
sfeer van het wijkhuis en ontmoet andere
wijkbewoners.
Woensdag 10 oktober - modeshow Boutique4MORE
Op woensdag 10 oktober organiseert Boutique4MORE een flitsende modeshow in
‘t BrandPunt. Bezoekers worden vanaf
19.30 uur verwelkomd met een drankje
en een hapje. Om 20.00 uur start het programma. Rond 21.00 uur is er een pauze
en wordt er opnieuw een hapje geserveerd.
Na de pauze is er een lezing door een gastspreekster, direct gevolgd door het tweede
gedeelte van de modeshow. Ter afsluiting
is er voor iedereen een leuke goodiebag.
Toegangsbewijzen à e5,- zijn verkrijgbaar
bij Boutique4MORE, De Plaetse 165 en bij
Catalini Calzature, Anjerstraat 3.

Zaterdag 13 en zondag 14 oktober - Houtse Toneelgroep
speelt Uit eten
Een restaurant is een ideale omgeving voor
komische situaties vol misverstanden en uitgesproken types. Wij serveren u vier gangen
in ons restaurant. Zo is Gerrit jarig en zijn
wens is om één keer in zijn leven te eten in
een sjiek restaurant. Diederik en Erna die elkaar via een relatiebureau hebben leren kennen, ontmoeten elkaar voor het eerst in een
restaurant. De barones viert haar verjaardag
met vier vrienden. Een etentje in een pizzeria
verloopt niet helemaal zoals gepland. Kortom
genoeg ingrediënten voor een heerlijk viergangendiner.
Aanvang 20.00 uur. Entree e7,50 per
persoon. Kaarten reserveert u online via
de website van De Houtse Toneelgroep
www.houtsetoneelgroep.nl, de HTG-reserveerlijn 06 128 957 27 of bij ‘t BrandPunt.
Zaterdag 27 oktober - Halloween
27 oktober viert Brandevoort Halloween
en verandert onze wijk in Brandoween:
‘de spookstad van Brabant’. Ik hoop dat je
niet bang bent voor spinnen want dit jaar
is het thema zwarte spinnen in de nacht.
Meer informatie is elders in deze BC en op
www.halloween.brandevoort.org te vinden.
Zondag 28 oktober - Korenfestival KBO Mierlo-Hout/Brandevoort
Ter gelegenheid van het zestigjarig jubileum
van KBO Mierlo-Hout/Brandevoort wordt een
concert gegeven door Mondharmonicavereniging ’t Hout, Seniorenkoor Mierlo-Hout, West
op z’n Best (voorheen Liederentafel), Druzhba
en het Houts Gemengd Koor.
Deze korendag is alleen toegankelijk voor leden van de KBO. Kaarten worden aan de KBO
leden uitgegeven in ’t BrandPunt op 21 september van 11.00 tot 12.00 uur en zijn gratis.

Nominatie Brandevoorter van
het jaar
Weet u het nog? In 2011 werd Jan Roefs
gekozen tot Brandevoorter van het jaar. Kent
u een persoon of groepering, die zich zo verdienstelijk heeft gemaakt voor de opbouw
van het sociale leven in onze prachtige wijk,
dat u diegene uit wilt laten roepen tot Brandevoorter 2012, laat het ons dan weten. Dat
kan via de website www.brandevoorter.nl.
Alvast vrijhouden in uw agenda
Zaterdagavond 3 november en zondagmiddag 4 november: voorstelling van Jazzballetvereniging Danzz Neota uit Mierlo.
Zondag 18 november eerste senioren
zwetsmiddag. De zaal gaat open om 14.15
uur. Het programma begint om 15.00 uur.
Zaterdag 24 november is er het Leutfestijn
met De Brandeliers.
Zondag 25 november is er een tweede
senioren zwetsmiddag. De zaal gaat open
om 14.15 uur. Het programma begint om
15.00 uur.
Even voorstellen
In de BC van juni stond op deze pagina een
oproep om het team van de PR-commissie
te komen versterken. Welnu, daar heb ik,
Paul Stege, op gereageerd. Inmiddels zijn we
enkele keren bij elkaar gekomen om kennis
te maken met elkaar en om de taken van
de commissie opnieuw te verdelen. Van mij
krijgt u vanaf heden het nieuws van wijkhuis
’t BrandPunt dat u op één van de eerste pagina’s van de Brandevoorter Courant kunt
lezen.
Inmiddels ben ik ook bij de computerclub
Brandevoort (ik ben een van de potentiële
docenten voor het geven van een cursus
MS-Office) en sinds kort ben ik lid van de
PR-commissie. Ik zie u graag in ’t BrandPunt
of elders in deze parel van Brabant: Brandevoort! •
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Nieuws van de Wijkraad
Holke Flapper

Op 21 augustus is het Algemeen Bestuur (AB) van de Wijkraad bijeen geweest. Het AB bestaat uit vertegenwoordigers Stichting ’t BrandPunt (SSCC), Stichting Brandevoort in Actie(SBIA), Stichting Sport en
Bewegen(SSBB), Commissie Spelen en Groen, Commissie Buurtpreventie, Stuurgroep Jeugd en natuurlijk de leden van het Dagelijks
Bestuur(DB). Verder waren vertegenwoordigers van politie, LEV-groep
en Bijzonder Jeugdwerk Brabant uitgenodigd.
Vervolgens is door de voorzitter Fons Bosman een uiteenzetting gegeven over het
nut van deze vergadering. Doel is te voorkomen dat binnen de wijk diverse groeperingen met hetzelfde onderwerp bezig zijn
en mogelijk ieder op zich contact hierover
heeft met andere instanties (bijvoorbeeld
de gemeente of bedrijven). Dit leidt tot versnippering, meer inspanning en waarschijnlijk minder resultaat.
Om die reden is het goed zaken onderling
af te stemmen en zo meer kansen te creëren.
Het voorstel is gedaan deze vergadering
eenmaal per kwartaal te laten plaatsvinden.
Het vergaderschema zal nog door secretaris Adriaan van Veggel worden opgesteld.

Iedere groepering/commissie wordt verzocht vóór 1 november het jaarplan in te
leveren voor alle geplande activiteiten in
Brandevoort in het komende jaar. Hierdoor
kunnen zaken dan onderling worden afgestemd en gecoördineerd.
Er wordt nogmaals een oproep gedaan om
in meer wijkdelen van Brandevoort een
buurtpreventieproject op te zetten. Momenteel werken alleen buurtpreventieteams in
de Hoeven en de Erven. De resultaten hiervan worden als positief ervaren en zijn dus
reden genoeg om ook andere buurten hierin te betrekken. Met name wordt gevraagd
een dergelijk team in De Veste op te zetten.
Er is een oplossing gevonden voor de lo-

catie van de BMX-baan en de skatebaan.
Zoals bekend is de bouw van het Sporthuis
gestart en wordt deze naar verwachting in
2013 afgerond. Brandevoort zal dan weer
een fraai bouwwerk rijker zijn op een prachtig sportpark waarvan het kunstgrasveld inmiddels al is gerealiseerd.
Bij het sportpark zullen ook drie of vier jeude-boulesbanen worden gerealiseerd.
In de BC van oktober zullen hierover nadere
mededelingen worden gedaan. Er zijn wensen geuit met betrekking tot aanvullende
voorzieningen zoals: basketbalveld, ijsbaan,
beweegpark, beach volleybal, groot schaakbordt. Dit zal nader worden bekeken en is
mede afhankelijk van de aanmeldingen van
nieuwe gebruikers. •

In de prijzen gevallen
Marc Dekkers
foto: Angeli Princen
Tweeëndertig bewoners van de Broederwal
werden dinsdagmiddag 4 september aangenaam verrast. In de straat kwam een rood
busje van de Postcode Loterij aanrijden. Een
cameraploeg en Gaston Starreveld stapte
omstreeks 15.30 uur uit. Eén voor één ging
Gaston de deuren langs met een gouden
enveloppe en een heel vette cheque. Per lot
ontvingen de winnaars e24.786,-.

Prijs was ruim 2,6 miljoen euro en is gevallen op postcode 5708 ZT. Onder de deelnemers die meespelen met deze volledige
postcode werd de ene helft van de miljoe-

nenprijs, ruim 1,3 miljoen euro, verdeeld.
De deelnemers met de winnende wijkcode
5708 verdeelden de andere helft en ontvangen e500 euro per lot. •

“In de volledig winnende postcode spelen
maar liefst tweeëndertig mensen mee met
de Postcode Loterij, een bijzonder hoog
aantal”, aldus Gaston. Gaston en zijn team
waren tot na 20.00 uur in de wijk om de
prijzen uit te delen. Verbazingwekkend was
iedereen thuis. Het bleek dat ze een dag
daarvoor door de Loterij waren gebeld. Dan
wil je wel thuisblijven. Nieuwsgierig deden
de bewoners open. Soms alleen, soms met
de hele familie. Sommigen stonden al enthousiast voor de deur te wachten.
De totale waarde van de Euro Postcode
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Winkelkroniek Brandevoort
deel 17

Wim Dobma
foto: Vincent Knoops

Door het niet verschijnen van de Brandevoorter Courant gedurende de
zomermaanden juli en augustus, is de periode tussen het verschijnen
van de jongste editie en deze uitgave driemaal zo lang als de gangbare
periode van een maand, zoals die normaliter geldt bij een maandblad.
Je zou zeggen dat de mogelijkheid dat er wat gebeurt aan het winkelfront dan ook drie keer zo groot is, maar helaas is dat niet het geval. Ten
eerste omdat diverse vakanties in genoemde zomermaanden vallen en
ten tweede omdat er helaas nog steeds sprake is van economische
malaise.

Maar goed, in september gaan we er met
frisse moed weer tegen aan. Griekenland
maakt nog steeds deel uit van de Eurozone
en hoewel in Spanje vijftig procent van de
jongeren werkeloos is en in Brandevoort het
aantal (echt-)scheidingen de pan uit rijst,
bouwen we voort in Brandevoort, zij het in
afgeslankte vorm.
In juni is de Jumbo supermarkt geopend in
Blok 6. Als het regent en je er tegen op ziet
om te gaan winkelen, bij Jumbo is dat, evenals bij collega Albert Heijn, niet nodig, want
als je met de auto gaat, rijd je de parkeergarage in, pak je een winkelwagentje, en ga je
met de roltrap naar boven. Je doet je boodschappen, gaat weer met een meer of minder gevuld wagentje naar beneden en laadt
de boodschappen over in je auto. Wel wat
comfortabeler dan met twee of meer zware tassen naar huis sjouwen of bungelend
aan het stuur van je fiets. Hoewel mensen

die geen auto (meer) hebben of niet meer
durven te rijden dat laatst geschetste beeld
natuurlijk nog wel oproepen.
Bij Albert Heijn is sinds begin augustus een
nieuwe supermarktmanager werkzaam, Ger
van der Laan, woonachtig in Cuijk. Van der
Laan is inmiddels de derde manager van de
AH in Brandevoort. Zijn twee voorgangers
waren Marcel Gijsberts die naar Roermond
is gegaan en Maurice Jessen die in Weert
weer een AH is gaan managen.
De heer Van der Laan vertelde dat overplaatsingen door Albert Heijn worden bepaald en
dat de inspraak van kandidaten wel mogelijk
is, maar uiteindelijk de werkgever bepaalt
wie waar moet gaan werken.
De opening van de tweede supermarkt in
onze wijk heeft uiteraard gevolgen voor de
omzet van Albert Heijn, maar toch is tot dusver de omzetdaling meegevallen. Wat betreft
de concurrentie voor de vleesafdeling door

de komst van slagerij Vogels: “Het klantenbestand van een keurslager is toch van een
andere categorie dan die van een supermarkt,” aldus Van der Laan.
In mei zou er een pizzeria worden geopend,
gelegen aan het parkeerterrein. Die opening
is niet doorgegaan, omdat er problemen waren met de afwatering. De uitbater van de
pizzeria, de heer Altun, vertelde dat regenwater van een terras dat bij de bovengelegen
appartementen behoort, via zijn pand naar
beneden was gelopen en zijn plafond had
geruïneerd. Hij hoopt bij het ter perse gaan
van dit blad inmiddels open te zijn.
De heer Voogt van VP&A is nog steeds in
onderhandeling met een groentezaak en
hoopt binnen enkele weken uitsluitsel te krijgen. De dierenwinkel, waar sprake van was,
gaat niet door, maar Voogt blijft nieuwe kandidaten zoeken. •
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Hennepkwekerij opgerold
Marc Dekkers

Afgelopen maand was het weer raak in onze wijk. De politie heeft een
inval gedaan in een woning waarvan de zolder werd gebruikt als hennepkwekerij. Het huis werd verhuurd en ligt midden in de woonwijk.
Kinderen spelen daar elke dag op straat en ouders maken buiten regelmatig een praatje. Je weet dat het gebeurt, maar toch niet in je eigen
straat? Brandevoort is zelfs vaker doelwit van wietplantages. Wat is het
gevaar en hoe kun je het herkennen? Wat zijn de risico’s voor een verhuurder en kun je het voorkomen?

Het gevaar van een hennepkwekerij
Het kweken van hennep is lucratief en de
verleiding kan groot zijn kwekerijen te beginnen in een huurwoning, koopwoning of
bedrijfsruimte. Maar het telen van hennep
is strafbaar en zorgt voor overlast en levensgevaarlijke situaties voor onwetende
omwoners.
Iedere week branden er in Nederland naar
schatting zo’n drie huizen/bedrijfspanden
af door kortsluiting of oververhitting in een
hennepkwekerij. Omwonenden worden verder blootgesteld aan bijvoorbeeld stank- en
wateroverlast, lekkages, schimmelvorming
en kans op een legionellabesmetting. Bovendien kosten deze kwekerijen ons allen
geld. Het illegaal stroom aftappen door
henneptelers leidt tot een hogere energierekening voor iedereen.
Hoe herken je een hennepkwekerij?
Aan de hand van de volgende kenmerken
kun je een hennepkwekerij herkennen:
• Stankoverlast
• Geluidsoverlast van afzuiginstallaties
• Warme muren
• Stroomstoringen (bijvoorbeeld knipperende lampen)
• Condensvorming op de ramen
• Tocht (versterkte lucht af- en toevoer)
• Kunstlicht (gloed van speciale lampen)
• Ramen/rolluiken zijn vaker dicht dan open
• Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde
tijdstippen
• Pand maakt een verlaten indruk
• Eigenaar is zelden of nooit thuis
• Huis en tuin worden slecht onderhouden,
het pad naar voordeur is weinig belopen,
enzovoort
Je huis verhuren, waar let je op?
Door de economische crisis zijn de huizen
moeilijk verkoopbaar. Ook bij ons in de wijk.
Veel bewoners zetten hun huis daarom te

huur. Het kan dus gebeuren dat jouw huis
wordt gebruikt voor hennepteelt. Had je dit
kunnen voorkomen? “Door een paar gedegen vragen en luisteren naar je onderbuikgevoel, kun je een hoop problemen voor
zijn,” aldus Alex Ruwers van Alex Vastgoed.
De veiligste manier van verhuren is via een
makelaar. Hij legt allerlei voorwaarden op
waaraan een huurder dient te voldoen, zoals het overleggen van inkomstenbewijzen
en dergelijke. Veel telers weten dit en haken direct af. Ook het vragen van borg kan
een drempel zijn voor telers. Vaak tracht de
huurder onder betaling van de borg uit te
komen door allerlei smoesjes (plotseling
vakantie afgeboekt, enzovoort) en beloften,
dat het later betaald wordt. Dit is vaak niet
het geval en een indicatie dat er iets niet
klopt.
Ga je je huis verhuren dan
hierbij enkele tips:
• Vraag om een origineel identiteitsbewijs en
maak hiervan zelf een kopie. Kopieën van
identiteitsbewijzen zijn namelijk makkelijk
te vervalsen.
• Vraag om een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijk Personen (VOG NP).
• Vraag om originele inkomstenbewijzen of
laat een credit check uitvoeren. Kopieën
van salarisstroken zijn makkelijk te vervalsen.
• Vraag om drie maanden borg. Pas na betaling van de borg en één maand huur overhandigt u de sleutel.
• Neem in de huurovereenkomst op dat je
altijd toegang hebt tot het pand. Probeer
als verhuurder eens de reservesleutel op
het moment dat de huurder niet aanwezig
is. Past deze niet meer, dan zijn de sloten
verwisseld. Je hebt hier geen toestemming
voor gegeven, wat een indicatie kan zijn
voor hennepteelt.
• Laat je adviseren door een makelaar die
een check voor je doet en gedegen vragen
stelt aan de mogelijke huurder. Ga niet voor
de makelaar die snel geld wil verdienen en
niet gedegen te werk gaat.

De gevolgen voor de verhuurder
Als je een huis verhuurt en dit wordt gebruikt
voor hennepteelt dan kan de schade aan
jouw huis enorm oplopen. Van enkele honderden euro’s als slechts één slaapkamer
wordt gebruikt die je enkel hoeft te latexen
tot duizenden euro’s als meerdere ruimtes
worden gebruikt en het pand compleet geruïneerd is. “Zo heb ik gezinswoningen gezien
waar hele tussenmuren waren uitgebroken
of gaten ter grootte van een voetbal waren
gekapt om de afzuiging te geleiden,” aldus
Ralph de Kort van Interim Credit Control.
Vaak worden stromannen gebruikt. Mensen met torenhoge schulden die vanalles
en nog wat wordt beloofd wanneer ze een
huurovereenkomst aangaan. De daadwerkelijke telers blijven zo buiten schot. Wanneer
een hennepkwekerij wordt ontmanteld komt
Enexis de meter ontkoppelen en is er geen
stroom meer. De boete voor de verhuurder
is enkele duizenden euro’s. De verhuurder
moet altijd trachten om Enexis te bewegen
dat ze de boete naar de huurder sturen. Een
nadeel: de stroom wordt dan pas weer aangesloten wanneer deze boete is voldaan.
Aan de heraansluiting zijn kosten verbonden.
De herstelkosten komen in beginsel allemaal
voor rekening van de verhuurder. De huurder
is vaak - zoals gezegd - een pion met torenhoge schulden die geen andere uitweg ziet
dan zichzelf aan te bieden aan telers. Deze
belanden vaak in de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen, of hebben daar al een
beroep op gedaan.
Kortom er zijn geen verhaalmogelijkheden.
Bureaus zoals Interim Credit Control kunnen
verhuurders helpen bij het incasseren van
dergelijk niet-verhaalbare vorderingen.
Meld hennepteelt!
Voorkomen is beter dan genezen. Heb je
toch het vermoeden dat er in jouw verhuurde
woning of in jouw buurt een hennepkwekerij
is ondergebracht? Meld dit dan bij de politie
via 0900 88 44, of bij Meld Misdaad Anoniem onder het nummer 0800 70 00. •

n u m m e r 7 • se p t e m b e r 2 0 1 2

13

Seniorenconvent in de wijk
Holke Flapper

Op 31 augustus vond de maandelijkse bijeenkomst van het seniorenconvent weer plaats. Vanwege de vakanties van diverse leden was het
gezelschap wat beperkt, maar de stemming en de kwaliteit van de
discussie hebben hier niet onder geleden, integendeel. Gebleken is dat
het idee en de doelstelling van het convent om vanuit de senioren in
Brandevoort een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het leefklimaat
in onze wijk, leven.
Misschien is het goed om te melden dat
volgens opgave van de gemeente per 1
januari 2012 het totaal aantal inwoners in
Brandevoort 8755 bedroeg, van wie 1555
senioren in de leeftijd vanaf 50+. Het is
dus redelijk om te stellen dat deze groep
een belangrijk deel van de wijkbewoners
uitmaakt.
In het juninummer van de BC is al een aantal zaken genoemd waar het convent zich
de komende tijd op zal richten:
- werkzaamheden voor ouderen door vrijwilligers uit te voeren,
- vervoer van ouderen door wijkgenoten,
- parkeren in de buurt van Gezondheidscentrum,
- aandacht voor eenzame senioren,
- betaalbare kleinere appartementen,
- rampenplan in verband met vervoer gevaarlijke stoffen,
- agenda van artistieke, culturele en the-

matische activiteiten,
- meditatieve bijeenkomsten,
- gebruik van sociale media.
Deze lijst is niet uitputtend en kan naar
behoeven worden uitgebreid. Suggesties
zijn welkom. Voorts is het van belang om
het aantal deelnemers verder uit te breiden om een zo groot mogelijke vertegenwoordiging van de bewoners/senioren te
verkrijgen.
Om zaken goed in beeld te krijgen is een
voorstel besproken om in de wijk een enquête te houden die duidelijk zal moeten
maken wat de bewoners van onze wijk aan
wensen en plannen hebben. Dit zal bij de
Wijkraad worden neergelegd.
Recentelijk is de Wijkraad verzocht de
mogelijkheid te onderzoeken bij gepaste
gelegenheden in de wijk te vlaggen. De
Wijkraad heeft aangegeven hieraan medewerking te willen verlenen mits de uitvoe-

Brandevoort leeft!
Nu de dagen alweer langzaam gaan korten,
de temperaturen in Nederland langzaam
gaan dalen en de meeste mensen de vakantievitamines hebben opgedaan, is de organisatie van Brandevoort leeft!, het life style
event van Brandevoort, alweer volop bezig
met plannen van dit prachtige evenement
in 2013. Met trots kunnen we melden dat
de tweede editie van Brandevoort leeft! gaat
plaatsvinden op zaterdag 20 en zondag 21
april 2013.
Ruim 1300 bezoekers maakten in 2011
kennis met de enorme diversiteit aan ondernemingen die Brandevoort te bieden heeft.
De enthousiaste reacties van zowel bezoekers als de exposanten en de positieve
recensies in de pers, waren in 2011 een
bevestiging van datgene waar we zelf van
overtuigd waren: de life style-beurs heeft bewezen van toegevoegde waarde te zijn; voor
zowel particulieren als de bedrijven in de wijk
en de nabije omgeving.

ring kan worden gegarandeerd. Vanuit het
convent hebben zich enkele leden hiertoe
bereid verklaard en dus zal nu een formeel
verzoek bij de Wijkraad worden ingediend.
Na de verkiezingen zal hopelijk duidelijk
worden hoe het verder zal gaan met de
ontwikkelingen op het gebied van zorg,
pensioenen en andere financiële kwesties waarover op dit ogenblik zo veel wordt
gesproken en gepubliceerd. Mocht u hierover iets te melden hebben dan houden wij
ons aanbevolen. Het seniorenconvent zal
zich bij de Stichting Brandevoort in Actie
(SBIA) aanmelden en daarbij gebruik kunnen maken van diverse faciliteiten. Meer
info vindt u op de website van de Wijkraad.
Er zal een apart e-mailadres van het seniorenconvent worden geregeld. Dit kan
dan gebruikt worden voor verdere communicatie. Voorlopig kunnen berichten nog
worden gestuurd aan bijgaans-mail adres,
holkeflapper@gmail.com •

Ingrid, Christy, Ellen
Foto: Giel Pollemans

Evenals in 2011 kunnen de bezoekers weer
kennismaken met de enorme diversiteit aan
ondernemingen die hun thuisbasis in Brandevoort of de nabije omgeving hebben.
We hebben al met diverse ondernemers om
de tafel gezeten en de opzet van de beurs zal
nog gevarieerder en boeiender zijn.
Zo komt er een prachtig Wellnessplein waarop u kennis kunt maken met de verschillende
facetten van wellness. Ook de andere pleinen zoals bijvoorbeeld Thuis, Kleur, Nice(4)
kids, Buitenboel, Terzake enzovoort krijgen
weer een prachtige uitstraling door gebruik
van verschillende kleuren.
Bent u ondernemer in of rond Brandevoort
dan kunt u zich aanmelden als exposant via
onze site www.brandevoortleeft.nl, uiteraard
kunt u ook voor informatie terecht op deze
site. Wij gaan enthousiast door met de organisatie en houden u natuurlijk op de hoogte
van de ontwikkelingen.
Namens de organisatie van Brandevoort
leeft! •
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Zaterdag 27 oktober 2012 - Halloween in Brandevoort
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Brandoween ‘de spookstad van brabant’
Halloween Kids party
Griezel hour
Lampionoptocht
Spinnenmysterie
The Dungeon
Halloween Afterparty

@brandoween

facebook.com/brandoween.nl

www.halloween.brandevoort.org
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27 oktober wordt Brandevoort
omgetoverd tot Brandoween
Marc Dekkers

27 oktober is het griezelen in Brandevoort tijdens het jaarlijkse Halloween Brandevoort. Onze wijk wordt omgetoverd tot Brandoween,
de spookstad van Brabant. Het evenement vindt plaats aan de Medevoort 23 (Brandevoortse Hoeve) en in diverse straten en pleinen van
Schutsboom.

Het thema van dit jaar is zwarte spinnen in
de nacht, want in een maïsveld bij ons in de
wijk zijn maïscirkels ontdekt. Sindsdien vinden we overal in de wijk enorme spinnenwebben. Zouden er spinnen uit de ruimte in
Brandevoort terecht zijn gekomen? Heb jij ze
al gezien en weet jij wie deze enorme spinnenwebben hebben gemaakt?
Griezelig programma
Jong en oud kunnen tijdens Halloween
Brandevoort genieten en aan allerlei griezelige activiteiten deelnemen, zoals vogelspinnen bekijken, spinnen eten en van eng
versierde huizen, straten en spookpleinen
genieten. Het evenement is weer grootser
opgezet dan vorig jaar.
Neem deel aan Halloween Brandevoort en
los het spinnenmysterie op. Het programma
ziet er als volgt uit:
16.00 uur Halloween Kids Party en Workshop (vol is vol)
17.30 uur Griezel Hour
18.30 uur Lampionoptocht en spinnenmysterie
20.15 uur Halloween Afterparty en The Dungeon
22.00 uur Dead End

ze kans op mooie prijzen. De kosten voor de
tocht inclusief het spinnenmysterie zijn e2,per kind (op basis van voorinschrijving).

verschillende spookpleinen bevinden zich op
de route van de lampionoptocht in wijkdeel
Schutsboom.

De route eindigt weer bij de Brandevoortse
Hoeve waar om 20.15 uur de Halloween Afterparty begint. Je kan nog gezellig nagriezelen, genieten van de muziek en diegene die
het nog niet eng genoeg vindt, kan The Dungeon bezoeken. The Dungeon is alleen voor
volwassenen in verband met de angstaanjagende acteurs en levende spoken. Een bezoek aan de Dungeon kost e5,- per volwassene. De entree voor de Afterparty is gratis.

Inschrijven voor de Halloween Kids Party, de
lampionoptocht met spinnenmysterie en The
Dungeon kan op:
- 10 oktober van 12.00 tot 15.00 uur:
’t BrandPunt,
- 13 oktober van 10.00 tot 13.00 uur:
’t BrandPunt,
- 2 oktober tot en met 20 oktober: Brandevoortse Hoeve, Medevoort 23 (tijdens openingstijden).
Meer informatie vind je op onze website
www.halloween.brandevoort.org of volg ons
op Facebook.com/brandoween.nl.

Mooiste outfit
Hoe meer deelnemers verkleed komen, hoe
sfeervoller het is. We belonen daarom de
mooiste outfits (groepen en individueel) alsmede de mooiste lampion, met leuke prijzen.
Ook hebben we prijzen voor de bewoners
langs de route met het mooist versierde huis,
straat of plein.
Locatie en inschrijving
De activiteiten vinden plaats of starten bij
de Brandevoortse Hoeve, Medevoort 23. De

Oproep aan bewoners aan de
route
Woon je aan de route (zie bijgaande plattegrond) dan hoopt de organisatie, dat je je
tuin, straat of spookplein wil versieren. Hoe
meer de route in Halloweenstijl is omgetoverd, hoe spannender het voor alle honderden deelnemers van de optocht is. •

Het programma start om 16.00 uur met de
Halloween Kids Party en Workshop. Kinderen kunnen kiezen uit pompoen uithollen,
lampion maken of ballon vouwen. Ze kunnen vogelspinnen aaien, kleuren, knutselen,
worden geschminkt en ze krijgen limonade
en een heerlijke suikerspin. Deelname kan
alleen onder begeleiding van een ouder en
de kosten zijn e5,- per kind (op basis van
voorinschrijving).
Om 17.30 uur begint het Griezel Hour. Iedereen is welkom en kan genieten van muziek,
levende spinnen, vuurspuwen, een spinnenrace en nog veel meer.
De lampionoptocht start om 18.30 uur en
voert je langs de maïscirkels, eng versierde
huizen, straten en heel speciale spookpleinen. Kinderen kunnen zich inschrijven en
ontvangen dan een formulier waarmee ze
kunnen deelnemen aan het spinnenmysterie.
Tijdens de optocht ontvangen ze drinken en
bij inlevering van het spinnenmysterieformulier ontvangen ze een verrassing en maken
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nieuws van het

Carolus Borromeus College
foto: Rianne van Lierop

Nieuwbouw:
de
eigenlijke
bouw komt steeds dichterbij!
Op de plaats waar het nieuwe schoolgebouw
moet verschijnen, zijn momenteel veel activiteiten. De gemeente Helmond is bezig om
het terrein bouwrijp te maken. Ook worden
de bouwwegen aangelegd. Dit alles om er
voor te zorgen dat de bouw van het Carolus
Borromeus College kan starten op de geplande datum.
Wat gebeurt er ondertussen
achter de schermen?
• Begin augustus werd bekend dat er geen
bezwaren zijn ingediend tegen het uitwerkingsplan De Marke. De gemeente Helmond
heeft dan ook de bouwvergunning kunnen
afgegeven.
• Op vrijdag 31 augustus heeft de stuurgroep het voorstel van de gunning van de
nieuwbouw voor drie bedrijven (aannemer,
werktuigbouw en elektrotechnisch) goedgekeurd. Op maandag 3 september zijn alle inschrijvers (ook zij die het niet geworden zijn)
hierover via een zogenaamd proces verbaal
ingelicht. Conform de richtlijnen van de Europese aanbesteding hebben bedrijven daarna
veertien dagen de tijd om bezwaar aan te
tekenen tegen het proces, de zogenaamde
Alcateltermijn. Indien er geen bezwaren wor-

den ingediend, mogen de namen van de bedrijven daarna worden bekendgemaakt. Tot
die tijd hebben alle betrokkenen de plicht
om niets naar buiten te brengen. Natuurlijk
hadden we graag de namen nu al naar buiten gebracht. We zullen dat zeker doen in de
Brandevoorter Courant van oktober.
• De architecten hebben samen met een
vertegenwoordiging uit de school het kleurenplan opgesteld. Dit wordt binnenkort gepresenteerd aan alle betrokkenen.
Kortom, we zijn klaar voor de feestelijke
start van de nieuwbouw. We houden u op de
hoogte van de verdere ontwikkelingen. Alles
verloopt nog steeds conform de opgestelde
planning, waarbij de oplevering plaats zal vinden eind mei 2014.
Start in Brandevoort goed verlopen
Aan het begin van het nieuwe schooljaar
is het Carolus gestart met 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. Dagelijks bezoeken
zesennegentig leerlingen deze school. Een
aantal lessen, zoals lichamelijke opvoeding
en muziek, volgen zij op de hoofdlocatie aan

de Gasthuisstraat. De faciliteiten voor deze
lessen zijn niet aanwezig in het gebouw aan
de Lauwerstraat. Zowel leerlingen als personeelsleden zijn tevreden over het nieuwe
gebouw. We onderhouden contacten met
vertegenwoordigers van de wijkraad, de politie en jongerenwerk. Dit alles om de integratie in de wijk zo soepel mogelijk te laten
verlopen.
Schoolbusproject Sri Lanka
Al een aantal jaren ondersteunt het Carolus
Borromeus College een schoolbusproject in
Sri Lanka. Hierdoor kunnen kinderen, wonende op de theeplantages, naar school. Het
streefbedrag is e1.600,- per jaar. Afgelopen
schooljaar is er een bedrag van e3.700,opgehaald. Het geld is onder andere opgebracht door een uitkering van een jeugdonderneming, de verkoop tijdens de open dag,
de Valentijnsactie en door de entreegelden
bij dancing with the teachers. Peter Busser,
oud-docent van het Carolus en één van de
initiatiefnemers, gaat dit jaar zelf naar Sri
Lanka om te bekijken wat er allemaal met
het geld wordt en kan worden gedaan. Ook
dit schooljaar wordt het schoolbusproject
ondersteund. Wilt u meer weten, kijk dan op
www.yaluva.nl onder het kopje schoolbusproject of op de site van onze school. •

n u m m e r 7 • se p t e m b e r 2 0 1 2

19

column
Het zijn barre tijden, hoe vaak moeten we dat
nog horen? En hoe lang hebben we er nog
last van? Want dat het minder moet is één
ding, voor de buren willen we schijn maar al
te graag ophouden.
En waar moet je op bezuinigen? Tweemaal
per jaar op vakantie is toch wel het minimum
en dan geen weekje Drenthe alsjeblieft. De
gezinsauto moet smoel hebben en als boodschappenwagentje wil je toch wel zo’n leuk
retrodingetje op de oprit. Na een jaar of vijf
ben je ook wel uitgekeken op de badkamer.
Je huis raakt niet verkocht, dus verhuizen
zit er ook niet in. Tja, dan maar een nieuwe
keuken.
En de kinderen steek je ook niet in een Zeeman-outfitje, je ziet de blikken van de andere
moeders op het schoolplein al voor je… Zelf
kleding in elkaar zetten is geen optie, want
dat heb je nooit geleerd en de tijd ontbreekt.
En zo’n gerecycled kledingmerkje - dat blijf
je altijd zien.
Maar hoe bezuinig je dan? Theezakjes twee
keer gebruiken? Huismerkjam overscheppen in een potje van dat luxe Franse merk
marmelade? Goedkope sloeberwijn serveren
uit een karaf en hopen dat de visite het niet
proeft? Minder vlees eten kan altijd, dat is
ook nog goed voor het milieu. En als je de
onderbroeken maar in een Bijenkorftasje
vervoert, dan kun je best bij een goedkope
kledingketen gaan shoppen. Wel in een andere wijk natuurlijk, al moeten we dat dan
weer bekopen met leegstand in onze gezellige winkelstraat. De verwarming laag zetten
en drie dikke truien aantrekken is ook een
optie, alleen loop je dan een risico met onverwacht bezoek.
Maar de broekriem kan natuurlijk niet eindeloos worden aangetrokken. En op een dag
weet je het: je begint op zolder een wietplantage! Menig buurman is je al voorgegaan. Nu
maar hopen dat er deze winter geen sneeuw
gaat vallen.
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Achtste Golfdag Brandevoort
wederom een geslaagd evenement

foto: Frank Malipaard

Voor de achtste opeenvolgende keer is op
zondag 16 september de Golfdag Brandevoort georganiseerd. En met succes!
De weersomstandigheden waren perfect,
evenals het gezelschap. Populair gezegd
was het dit jaar een ‘volle bak’. Maar liefst
tweeënzeventig deelnemers verdeeld over
zesendertig teams (18 flights) deden mee
aan het evenement en streden per team
om de felbegeerde wisseltrofee. De dag
begon dit jaar vroeger dan gebruikelijk.
In het clubhuis was er snel een sfeer van
herkenning; deelnemers van de afgelopen jaren kwamen elkaar weer tegen. Na
het welkomstwoord werd de traditionele
groepsfoto op het bordes van het clubhuis
van Golfclub De Gulbergen gemaakt. Direct hierna vertrokken de deelnemers met
een lunchpakket naar hun start hole en begon de wedstrijd stipt om 9.30 uur ingeleid
door een pistoolschot.
Omstreeks 14.30 uur kwamen de eerste
flights het clubhuis binnen en werd onder
het genot van een drankje nagepraat over
de spectaculairste, maar ook de minder
geweldige slagen. Ondertussen was de
organisatie druk bezig om de resultaten
te berekenen en vast te stellen wie voor
welke prijs in aanmerking zou komen.
De winnaar van de wisseltrofee 2012
Golfdag Brandevoort is geworden: Team
TOPA Ton Gijsberts en Paul Princen. Naast
de felbegeerde wisseltrofee, ontvingen zij
van de condorsponsor Restaurant Vestdijk
47 in Eindhoven ieder een dinercheque
voor twee personen.
Zij werden op de voet gevolgd door team
OSX bestaande uit Maarten van Schaik en
Johan Janssen. Dit team won de tweede

prijs. Team Graspol, Thijs Smudde en Henri
Bont, volgde op de derde plaats. Zowel de
tweede als derde prijs ontvingen van albatrossponsor Driessen HRM_Payroll een
mooi wijnpakket.
Ook dit jaar waren er weer veel nieuwe
deelnemers. Zowel de beste vrouwelijke
(Bettina Smulders) als mannelijke nieuwkomer (Loek de Bruijn) ontvingen daarvoor
de Rookieprijs. Deze prijs bestond dit jaar
uit een Eezie proefbag-bon beschikbaar
gesteld door KookEezie.
Er werden nog vele andere prijzen uitgereikt. De poedelprijs voor het minst gelukkige koppel (Team Groot-Groter-Grotels;
Sonja en Stefan van Grootel) bestond uit
een volle tas met boodschappen beschikbaar gesteld door Plus Hans van Aerle. De
prijs voor de Neary (voor degene die de bal
het dichtst bij de hole op de green slaat)
werd beschikbaar gesteld door DecoArt
Snoeks. Voor de heren is deze prijs gewonnen door Harold van Gaal. De Neary voor
de dames is dit jaar niet geslagen en dus
ook niet uitgereikt. Tenslotte de prijs voor
de Longest Drive, aangeboden door Auto
Aarts Helmond. Voor de heren werd deze
prijs gewonnen door Edwin Gloudemans,
voor de dames door Wendie de Preter. Beiden sloegen vanaf de tee een indrukwekkende afstand.
Dit jaar waren er ook een aantal extra uitdagingen. In de baan werden namelijk zes
‘gouden ballen’ verstopt. De vinder van een
gouden bal ontving een tegoedbon van
golfschool Jules Franse voor een paar emmertjes ballen om te oefenen op de driving
range.

Frank Malipaard (FM Fotografie) heeft een
ieder vastgelegd op de gevoelige plaat,
binnenkort te bewonderen op de website van Golfdag Brandevoort. Zo ook de
kiekjes genomen van de twee ‘leukste’
flights. Team Netjes (Frits van der Linden
en Koen Janssen) en Paperteam (Franklin
van de Laar en Jac Verhorevoort) mochten
hiervoor een paraplu en wijn van sponsor
Driessen HRM_Payroll mee naar huis nemen. Als afsluiting van een heerlijke, sportieve dag kon een ieder genieten van een
heerlijke satébuffet in golfrestaurant De
Hooghe Bergh.
De organisatie van de Golfdag Brandevoort dankt alle deelnemers en sponsoren.
Nogmaals: zonder hen kan zo’n geweldig
evenement niet slagen. De organisatie ziet
iedereen, maar zeker ook nieuwe deelnemers en sponsoren, graag op de negende
Golfdag Brandevoort op 15 september
2013.
Onze sponsoren voor Golfdag Brandevoort
2012: Restaurant Vestdijk 47 Eindhoven,
Driessen HRM_Payroll, RSW Accountants,
DecoArt Snoeks, Auto Aarts Helmond,
Golfcostadelsol.nl, Buro Paperclip, Viewpoint, De Brauwer taxatie advies visie,
Golfclub De Gulbergen, Spons, FM Fotografie, Braakman Aadvocaten, Practical
Marketing, Kookeezie, Panhuizen graveerindustrie en Plus Hans van Aerle Mierlo.
Voor iedereen die verder op de hoogte wil
blijven of de foto’s wil gaan bekijken van
Golfdag Brandevoort, verwijzen wij naar de
website www.golfdagbrandevoort.nl. Golfdag Brandevoort is eveneens te volgen via
Twitter en Facebook. •
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Nieuwbouw kindcentrum
Mondomijn
25

Kindcentrum Mondomijn krijgt eind 2014 een nieuw permanent gebouw in Liverdonk, een deelgebied van Brandevoort. Mondomijn is
nu tijdelijk gehuisvest aan de Laan door de Veste. Het nieuwe kindcentrum heeft plaats voor 288 leerlingen. Mondomijn is het resultaat
van een intensieve samenwerking tussen gemeente Helmond, QliQ
Primair Onderwijs en Korein Kinderplein.

Momenteel gaan er zo’n 130 leerlingen naar
Mondomijn. Er is grote vraag naar plaatsen
in dit kindcentrum, dat werkt volgens de uitgangspunten van Montessori in eigentijdse
vorm. Het nieuwe kindcentrum omvat een
basisschool, kinderopvang en een gymzaal.
De opvangcapaciteit wat betreft kinderopvang wordt drie groepen dagopvang en
twee groepen buitenschoolse opvang. Het
gebouw krijgt een vloeroppervlakte van ongeveer 2500 vierkante meter.
Planning
Architectenbureau KOW werkt het bouwplan
uit. De globale planning ziet er als volgt uit:
na goedkeuring van het definitieve ontwerp
start de bouwvoorbereiding in het voorjaar
van 2013. Na de vergunning- en aanbestedingsfase gaat de uitvoering in september
2013 van start. Naar verwachting kan Mondomijn het nieuwe gebouw eind 2014 betrekken. •

Jip en Janneke beste peuterspeelzaal van Helmond
Met een cijfer van 8,78 kwam peuterspeelzaal Jip en Janneke in Brandevoort als beste
uit de bus van alle locaties van Spring Kinderopvang in de regio Helmond-West en als
beste peuterspeelzaal van alle speelzalen
van Spring Kinderopvang. Maar liefst honderd procent van de ouders raadt de peuterspeelzaal aan bij vrienden, familie en kennissen. “Het zijn zo’n lieve juffen,” schrijft een
van de ouders.

kendam in Helmond-Stiphout (8,7), kinderdagverblijf Dikkie Dik op het terrein van het

Elkerliek ziekenhuis (8,6) en kindcentrum
Vestein in Brandevoort (8,3). •

De ouders hebben de peuterspeelzaal goed
beoordeeld vanwege de goede sfeer en de
aanwezigheid - zowel binnen als buiten –
van goede speel- en ontwikkelmogelijkheden. Verder ook op de professionaliteit, inzet
en enthousiasme van de medewerkers.
In regio Helmond ging de eerste plaats naar
kinderdagverblijf Okapi in Helmond-Brouwhuis (8,8), gevolgd door peuterspeelzaal Jip
en Janneke (8,78), kinderdagverblijf Puk-
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nieuws van de reporters van de OBS

groep 8A!
Pepijn, Tommie en Sidney

Back to school party
Op de eerste vrijdag na de zomervakantie
was de Back to school party. Het feest was
bedoeld om met een leuke sfeer terug naar
school te gaan. Het feest was beveiligd want
als je niet in groep 8 zat of boven de 16 jaar
was, kwam je er niet in. Het feest duurde van
19.30 tot en met 23.00 uur.
Er was een leuke DJ die de hele avond stond
te draaien. Ook stond er een bar waar je heel
veel drinken kon kopen, een snackbar en er
was zelfs een snoepkar waar je van alles kon
halen. Je kon daar heel grote suikerspinnen
halen en een lekkere zakken met popcorn.
Het feest was een knaller want je kon er
heel veel doen. Iedereen stond te dansen.
Het feest was onder de Markthal. Er stonden bij de opening bewakers en het was
helemaal afgesloten met hekken. Er waren
vier politieagenten en voor de rest waren al-

lemaal ouders. Ze hadden een heel goede
regel: als je na 21.00 uur eruit gaat, kom je
er niet meer in.
Maar alleen als je naar het toilet wilde, moest
je vragen of je eruit mocht, want het toilet
stond buiten het feest.
Het feest was een groot succes!
Start schooljaar groep 8A OBS
Brandevoort
Het begin gaat goed bij groep 8A op OBS
Brandevoort. Ze zijn erg enthousiast begonnen.
De kinderen hebben ook al geleerd hoe ze
met een agenda om moeten gaan. Ze kunnen al goed plannen en alles regelen wat,
wanneer moet gebeuren.
De kinderen werken vanaf 8.30 tot en met
14.30 uur heel hard door.
De weektaak gaat ook goed. Ze hebben

geleerd om op 3 niveaus te werken en opdrachten te verdelen over de week. Sommige kinderen hebben ook Levelwerk en gaan
op woensdag naar de Plusklas.
Groep 8A gymt op woensdagochtend. Onlangs is de shuttlerun gedaan. Er werden
goede uitslagen behaald en de meeste kinderen waren erg tevreden.
In groep 8 hebben we ook een mooi motto:
Vragen is niet dom!
Ook zijn er al een aantal toetsen gemaakt
om te kijken waar kinderen moeite mee
hebben. De toetsen gingen over rekenen
en werkwoordspelling. De vakantie is dus
echt voorbij! De komende maanden zullen ze
nog erg hard werken want het schooladvies
en de eind Cito komt er in het voorjaar van
2013 al aan.
Namens groep 8A: Pepijn, Tommie en Sidney •

Boobytrap, getuigen gezocht

Op zaterdagavond 15 september werd in
het Antoniusbosje (tegenover basisschool
De Vendelier) door een omstander deze
boobytrap aangetroffen. De melder heeft
het mechanisme onklaar gemaakt, zodat

een mogelijk ernstig ongeluk is voorkomen. Eén klein tikje tegen het touw deed
het blok met hoge snelheid naar beneden
komen… Uiteraard zijn we zoek naar mogelijke getuige(n) die ons meer kunnen

vertellen over de bouwer(s) van deze boobytrap.
Neem contact op via: telefoon 0900 88
44, patrick.de.vogel@brabant-zo.politie.nl
of www.politiehelmond.nl. •
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Mongolia Bike Challenge
Wijkgenoot een ervaring rijker

Jan Walraven
foto: M. Besemer

De MBC (Mongolia Bike Challenge) werd dit
jaar voor de derde keer op rij georganiseerd.
Deze meerdaagse race (tien marathons op
rij met één rustdag) heeft geduurd van 28
juli tot 11 augustus. De eerste week is voornamelijk gepland over steppen, door waterlopen, wasbordondergrond, woestijn en single
tracks. Na de rust- en verplaatsdag halverwege wordt het (hoog-)gebergte opgezocht
en zijn er in totaal 14.000 hoogtemeters te
overbruggen.
De temperatuur kan overdag oplopen tot
boven de 40 graden en ’s nachts dalen tot
onder het vriespunt. Je moet dus qua weersomstandigheden op alles zijn voorbereid en
er wordt geslapen in eenpersoonstentjes
met zelf meegenomen slaapzak en matrasje.
We hebben door de steppen en woestijn
gereden met temperaturen van 45 graden.
De ondergrond daar was of rul zand of een
harde ribbelstructuur, die nog het meeste op
een ouderwets wasbord leek. Ondanks een
verende voorvork geeft dat kilometers lang
toch een zware belasting. Het mountainbikeparcours van de Drunense Duinen is daarbij
vergeleken een peulenschilletje.
Plotsklaps sta je langs het MTB track in
oog met een nog goed herkenbaar karkas
van een koe met een paar joekels van gieren die zich daaraan tegoeddoen. Een ander
moment word je als fietser opgenomen in
een grote kudde geiten, paarden of yaks die
in deze vrije en onmetelijke natuur staan te

grazen. Ook ben ik regelmatig kuddes kamelen tegengekomen.
In etappe één werden we onder politiebegeleiding uit de miljoenen inwoners tellende
hoofdstad Ulaanbataar naar het parcours geleid. Na ongeveer vijfentwintig kilometer ging
de race van start. Bij de meeste etappes was
het zonnig en warm weer en daarom werd
er dagelijks altijd rond half acht vertrokken.
In etappe vijf moest een sterke rivier worden
overgestoken en dat geeft natuurlijk een
verfrissing, maar ook veel modder en een
nat pak. Tijdens de zevende etappe was het
beestachtig weer met de hele dag regen.
Helaas was het ook een klimetappedag met
colletjes van 2800 meter. Op de single track
met modder en stenen stroomde het water
naar beneden. De Valkenburgse Cauberg
valt daarbij in het niet. De rivieren namen
snel in omvang, diepte en sterkte toe. De
koersdag werd na 104 kilometer stilgelegd
omdat het te gevaarlijk werd en deelnemers
met onvoldoende extra kleding, kregen last
van onderkoelingsverschijnselen.
De achtste etappe is vervallen omdat het
hele kamp was ingesloten door de opzwellende rivieren. Noch de fietsers noch de
voertuigen konden door de rivieren. Daar
deze etappe vele rivieroversteken bevatte,
was het wel jammer dat die niet door kon
gaan.
In de avonden in de bergen overvalt de optrekkende koude je tent. Als je onvoldoende

bent voorbereid op de kou voelt je slaapzak
net aan als een bak koud water. In een slaapzak op een matrasje slapen na de dagelijkse
zware inspanning was voor menig deelnemer al een kwelling. Dus niks voor ‘luxe
paardjes’ of MTB-ers die gewend zijn aan
campers, fietsafspuitfaciliteiten, massage en
hotelovernachtingen.
Het terrein bleek een zware aanslag op mens
en materiaal. Diverse fietsframes braken en
er waren uitvallers met verwondingen door
valpartijen. Dat soort dingen kan gebeuren
als mensen zich tot het uiterste belasten en
vermoeidheid, gebrek aan coördinatie en de
koude of de warmte, of door puur toeval het
noodlot toeslaat. De meereizende mede-organisator, ex-mountainbiker en mechanieker
Massimo Alfero (voormalige Camel Trophydeelnemer) wist niettemin wonderen te verrichten en tot grote vreugde van de eigenaar
menige fiets toch nog op te lappen voor een
volgende etappe.
Ondanks de goede maaltijden ben ik drie kilo
lichter. Gelukkig heelhuids gefinisht binnen
de aangegeven tijdslimieten. Daarmee werd
ik de beste Nederlander en tweeëndertigste
in het klassement en vierde bij de veteranen.
De vijftig uur mountainbiken was een zware
beproeving, maar de moeite waard.
Wilt u de verrichtingen terugkijken? Officiële
site van het MBC is:
www.mongoliabikechallenge.com •
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Vijfde editie trimloop
Rondje Brandevoort
foto: Marc Dekkers

Zondag 30 september wordt voor de vijfde
keer het Rondje Brandevoort georganiseerd.
Tijdens de vorige editie van het Rondje Brandevoort in 2011 hebben meer dan honderdvijftig deelnemers meegelopen. Door de vele
positieve reacties is besloten ook dit jaar
de trimloop in Brandevoort te organiseren.
Naast de trimloop met afstanden van 2,5
tot 15 kilometer, wordt ook een jeugdloop
georganiseerd voor de diverse leeftijdscategorieën.
Door de organisatie is een fraai parcours uitgezet. Het parcours is verhard, maar minder
geschikt voor de minder valide deelnemers.
Voor de jeugdloop is een rondje van 250 meter uitgezet in het centrum van Brandevoort.
De start en finish van zowel de jeugdloop als
trimloop zijn bij wijkhuis ´t BrandPunt. Rondje

Brandevoort is geschikt voor zowel de beginnende- als gevorderde loper.
Na afloop is er de gelegenheid om onder het
genot van een drankje nog even gezellig na
te praten in het ´t BrandPunt. Alle deelnemers aan de jeugdloop en trimloop ontvangen na inschrijving een consumptiebon en
na volbrenging van de loop een leuke verrassing. Verder stelt de organisatie enkele prijzen beschikbaar voor de deelnemers aan de
trimloop. Deze prijzen zullen worden verloot
op startnummer middels een tombola.
De start van de jeugdloop en trimloop is
respectievelijk om 11.00 uur en 11.30 uur.
Meer informatie over het parcours en de
afstanden is te vinden op www.brandevoortinactie.nl of www.lopersgroepbrandevoort.nl.
Het is ook mogelijk om via de website van
Brandevoort in Actie in te schrijven.

Voorinschrijven is mogelijk tot zaterdagochtend 29 september. Bij voorinschrijven
kan het startnummer tot een kwartier voor
de start opgehaald worden in ´t BrandPunt.
Na-inschrijven is natuurlijk ook mogelijk in
´t BrandPunt vanaf 10.00 uur tot vijftien
minuten voor de start. De kosten bedragen
e2, - voor de jeugdloop en e3,- voor de
trimloop. Een begeleider die met de jeugdloop meeloopt mag uiteraard kosteloos
meelopen.
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u terecht op de
website of e-mailen naar rondjebrandevoort@gmail.com. Wij hopen u graag zondag
30 september te ontmoeten bij de vijfde editie van Rondje Brandevoort als loper of als
supporter langs de route. •
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Voetbalkamp SV Brandevoort
33

In het weekend van 23 en 24 juni was het
zover. Het voetbalkamp! De E-teams van SV
Brandevoort (45 kinderen) hadden het er al
weken over. Kampvuur, kussengevechten,
lekker laat naar bed, en vooral veel voetballen.
Dit weekend speelden ze als echte profs
bij Arsenal, Chelsea, FC Barcelona, Bayern
München, AC Milan, Manchester United,
Real Madrid of Tottenham Hotspur.
Vanaf de loods van SV Brandevoort vertrokken de teams lopend en voorzien van
lunchpakket en (energie-)drankjes naar De
Sprinkhorst in Mierlo (sommigen hadden
ook contacten bij de viskraam in Mierlo en
scoorden zo tijdens de speurtocht een lekker
bakje kibbeling). Om hun kroost het gesjouw
met zware weekendtassen te besparen navigeerden ouders en spelleiders ondertussen met de auto naar het voetbalhotel bij de
Strabrechtse Heide. Van rugzakken tot koffers en van complete stretchers tot en met
kampeermatjes. Bij aankomst was het bedje
gespreid!
Zaterdag begonnen de kinderen met de
buitenspellen en streden alle teams om de
meeste punten. De buikschuifbaan was een
groot succes. Na het legen van twintig flessen Dreft nam het plezier grootsere vormen
aan. Zelfs een aantal spelleiders ging terug
naar hun jeugd en wachtte rustig op hun
beurt in de rij die inmiddels ontstaan was.
Natuurlijk werd er ondertussen druk geflitst
en getwitterd. Al die sportieve inspanningen
werden natuurlijk beloond. De frietwagen

deed in ieder geval goede zaken. Met een
volle buik was er weer genoeg energie voor
het maken van spandoeken en het oefenen
op een yell. Tussen de bedrijven door werd er
een lekker balletje getrapt. Toen het donker
was, schoven de teams met kleine oogjes
aan bij het kampvuur, waar ze de spandoeken tevoorschijn toverden en de yell lieten
horen.
Zondag was het helaas slecht weer. Het
voetbaltoernooi werd gestopt en de gezelligheid verplaatste zich naar binnen, waar de
kinderen zich prima vermaakten met bingo

en andere gekke spellen als water-aardevuur en voetbalmemory.
Om 16.00 uur zat het er weer op en gingen
ze moe en voldaan naar huis. We kijken terug op een fantastisch weekend. SV Brandevoort, evenementencommissie, groepsleiders, spelleiders en alle vrijwilligers; het
waren twee fantastische dagen! Mede dankzij onze sponsoren is het een geweldig voetbalkamp geweest!
Bekijk de belevenissen van SV Brandevoort
eens op Twitter: @EvenementSVB. •

HT’35 heeft plaats voor
nieuwe leden
Op maandag 13 augustus is het nieuwe
turnseizoen voor de jeugdleden van de recreatiegroepen weer begonnen. De wedstrijdgroepen zijn al iets eerder gestart met
de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.
De volwassenengroep van donderdagavond
startte begin september. Iedereen had weer
veel zin om te turnen en te gymmen!
Veel lezers zullen hebben genoten van de
knappe prestaties van Celine van Gerner
en de spectaculaire rekstokoefening van

Flying Dutchman Epke Zonderland tijdens
de Olympische Spelen. Celine en Epke hopen daarmee anderen te motiveren en te
inspireren om ook te gaan turnen… Heb
je interesse? Heb je lef? Dan hebben wij
goed nieuws voor iedereen van drie jaar en
ouder. In diverse groepen zijn enkele plaatsen vrij. Ook in de body-fit groep op woensdagavond en in de Zumbagroep op vrijdagavond. Voor alle groepen geldt: kom een
keer kijken en vrijblijvend meedoen! Onze

turnlessen worden, verspreid over Helmond
op verschillende locaties, dagen en tijdstippen in Mierlo-Hout, Brandevoort, Stiphout
en Rijpelberg gegeven.
Kijk ook eens op de website (www.ht35.nl)
voor meer informatie over de verschillende groepen en locaties, de verenigingstenues, extra activiteiten enzovoort.
Heeft u nog vragen, informeer dan bij de
leiding of bij het secretariaat, via email:
secretariaat@ht35.nl. •
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Weer het kanaal over!
Niek Engbers

Het nieuwe scoutingjaar is nog maar net gestart of Scouting Brandevoort heeft al een eerste fantastische en grootse activiteit al achter de
rug. Net terug van hun geweldige zomerkampen in Mook en op de
Waddeneilanden zijn de energieke leiders van Scouting Brandevoort
weer vol aan de slag gegaan met een jaarlijks terugkerende Scouting
activiteit. Op 1 september stond namelijk het traditionele Overvliegen
gepland.

Het Overvliegen is een heel belangrijk moment in het jaar voor iedere scoutinggroep,
op dat moment nemen de oudste kinderen
afscheid van hun speltak en worden ze verwelkomd door een oudere speltak. Dat Overvliegen naar een andere speltak gebeurt natuurlijk op een zo ludiek en leuk mogelijke
wijze.
Het overvliegen vond ook dit jaar weer plaats
bij het Eindhovens Kanaal. De Overvliegers
moesten met een zelfgebouwd vlot de overkant van het kanaal zien te halen.

Voor het eerst in twee jaar vlogen Scouts (in
de leeftijd van 11-15 jaar) over naar een andere speltak. De Explorer-speltak krijgt maar
liefst zeven nieuwe leden erbij. Dit is wel
een unicum. Want er zijn in Nederland veel
Scoutinggroepen aan het krimpen. Scouting
Brandevoort laat echter een heel andere
tendens zien. De Explorers (in de leeftijd
van 15-18 jaar) tellen momenteel maar liefst
achttien leden. Explo Aniek Hölscher: “Zo’n
grote groep is natuurlijk reuze gezellig, maar
het wordt wel wat krap als we met z’n allen

op een vlot willen, ha ha…” Zoals elk jaar
zijn ook de speltakken van de Welpen en de
Scouts weer gegroeid, zoals elk jaar vlogen er
weer veel Welpen (in de leeftijd van 7-11) en
Bevers (5-7) over. Deze jongste leden bereikten gelukkig allemaal droog de overzijde. Bij
de oudere Scouts bleef niet iedereen droog.
Het weer was gelukkig prachtig en een val
in het kanaal sloot daarnaast perfect aan bij
de gedachte van het Overvliegen: een duik
nemen is altijd een beetje spannend, maar
vooral ook heel erg leuk!. •
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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?

De meeste wijkbewoners zijn al weer terug
van een welverdiende zomervakantie. Na
deze heerlijke rustperiode zijn we voor deze
BC op bezoek bij de familie Dobma, Marga
(67 jaar) en Wim (73 jaar) aan de Biezenlaan
9. Geen onbekenden van ons, omdat beiden
iedere maand een belangrijke bijdrage leveren aan dit blad. Zij staan allebei midden in de
gemeenschap van Brandevoort.
Zo heeft Marga zitting in de cliëntenraad van
het Gezondheidscentrum en is ze lid van het
seniorenconvent. “Ik wil de ouderen graag
een stem geven. We hebben in Brandevoort
toch al zo’n 1500 vijftigplussers wonen, geen
gering aantal.” Daarnaast is ze een fervent
verzamelaar van sieraden uit de 18e en 19e
eeuw. Tal van boeken heeft ze hierover gelezen en ze bezoekt samen met Wim geregeld
musea en veilingen, waardoor ze na al die jaren een expert is geworden.
Na jaren als schoonheidsspecialiste met een
eigen salon en docente Verzorgende beroepen werkzaam te zijn geweest heeft Marga,
samen met een compagnon, eveneens docente, een eigen school voor schoonheidsspecialisten opgericht in Eindhoven. Dit instituut heeft ze in totaal twaalf jaar als directeur
geleid en tegelijkertijd haar vakkennis uitgedragen als docente. Zo heeft ze veel collega’s
mogen afleveren. De school is uiteindelijk in
andere handen overgegaan. Maar achter de
geraniums zitten, dat is niets voor Marga. Om
nog iets van haar kennis op het uitgebreide
gebied van huid- en lichaamsverzorging te
kunnen uitdragen heeft ze bijvoorbeeld nog
steeds haar eigen website www.beautydiscover.nl. En tot voor kort schreef ze geregeld
voor de website van Omroep Max onder de
rubriek Gezondheid/Lijf en leden, waar de
door haar geschreven artikelen nog altijd online staan.
Wim is gespecialiseerd in geologie en heeft
jaren gewerkt bij de Rijks Geologische Dienst,
district zuid. Zodoende kwam hij als Groninger in Brabant terecht. Inmiddels is deze organisatie gefuseerd met TNO en is in Utrecht
gevestigd, maar, na een jaartje op en neer te
hebben gereisd, geniet Wim toch al weer heel
wat jaren van zijn pensioen. Ook hij is nog actief in de wijk. Zo onderhoudt hij voor de BC
de contacten met de winkeliers, zodat hij alle
bewoners op de hoogte kan houden van de
ontwikkelingen rondom het winkelcentrum.

Marga is geboren en getogen in Eindhoven
en ze kwamen elkaar, na hun scheiding eind
jaren zeventig, tegen via kennissen. Na enkele jaren hebben ze samen een huis gekocht in Woensel, een wijk in Eindhoven,
waar ze jaren hebben gewoond met de zoon
van Marga, die inmiddels achtendertig jaar is.
Op een gegeven moment gingen ze, mede
vanwege hun leeftijd en hun gezondheid, op
zoek naar iets kleiners.
“Kennissen namen ons toen een keer mee
naar hun gekochte kavel in Brandevoort.
Wim en ik vonden de bouwstijl direct mooi en
we schreven ons in; zo zijn we hier in 2003 in
dit appartement terechtgekomen. Ons blok
staat al weer negen jaar. We hebben dit appartement destijds op tekening gekocht. Er
was hier nog nauwelijks iets gebouwd. We
moesten op een groot weiland bedenken
waar ons blok zou komen te staan en hoe
dat er dan uit zou komen te zien. We hebben
even getwijfeld door de hoogspanningsmasten, omdat we dit het enige negatieve aspect
vonden. We waren in de veronderstelling dat
deze verder weg zouden komen te staan
mede doordat de makelaar van destijds, na
onze vragen zei dat deze verplaatst zouden
worden. Mede door de samenvoeging en de
te kleine afstand tot onze woningen maken

we ons daar echt zorgen om. Ook is de Ecozone na maar liefst negen jaar nog steeds
niet af. Erg jammer, want het uitzicht vanuit
ons blok kan echt veel mooier dan nu met al
dat onkruid al jaren lang voor de deur. Een
mooi aangelegde Ecozone was ons destijds
toegezegd door middel van tekeningen en
animaties.”
Je komt dit blok trouwens niet zo maar binnen. Eerst moet je je via de intercom melden,
waarna je via de lift op de eerste verdieping
komt. Marga staat al in de gang te wachten
op mijn komst. Als je de woning binnenstapt,
kom je via de hal in verschillende kamers,
waaronder twee slaapkamers waarvan er
een in gebruik is als computerkamer, de badkamer, toilet en via een glazen deur kom je in
de woonkamer met open keuken. De woonkamer is U-vormig waarvan de keuken deel
uitmaakt.” Door deze glazen deur creëren we
meer ruimtewerking. We hebben hier zowel
aan de voor- als achterzijde, een vrij uitzicht
en kunnen aan de voorzijde op het ruime
balkon de bouwwerkzaamheden in de Stepekolk en aan de masten goed volgen. We
hadden graag nog een extra kamer gehad,
maar desondanks is het hier met zijn tweeën
goed wonen. Alle voorzieningen zijn dichtbij
en er is hier van alles te doen. ” •
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Gezocht

vrijwilligers voor het Brandevoorter
sinterklaasfeest!
39

Zoals elk jaar komt ook in 2012 Sinterklaas weer naar Brandevoort. Wij, het
sinterklaascomité, zijn al druk bezig om
een mooie ontvangst voor te bereiden
en kunnen voor de dag zelf nog hulp

gebruiken bij op- en afbouw onder de
Markthal. Het feest vindt plaats op zondag 25 november en het zou fantastisch
zijn als je of in de ochtend of aan het
eind van de middag kan helpen. Als je

belangstelling hebt, graag een mail naar
sinterklaas@brandevoort.org.
Wij rekenen op jou om er samen - voor alle
kindjes in de wijk - een mooi feest van te
maken. •

Black Shots wil meisjesteam
beginnen
Ben jij een meisje tussen de 12 en 16 jaar en
houd je van sporten? Misschien is basketbal
dan wel iets voor jou! Kom een keertje kijken
op maandagavond tussen 18.00 en 19.15
uur op de training van de U14 bij basketbalvereniging Black Shots, Biezenlaan 29. Als

je het een leuke sport vindt, kun je twee keer
gratis meetrainen!
Als je overtuigd en enthousiast bent geworden voor deze supermegagigatoffegeweldige sport? Vraag dan om een inschrijfformu-

lier. We willen graag een apart meisjesteam
beginnen, dus schrijf je in!
Kijk voor meer informatie over de club op
onze site www.blackshots.nl of bel naar Erik
van Eert, voorzitter, 06 518 408 20. •

brandjes
Fotografie: cursussen en workshops.
Ben jij de fotograaf die zoekt naar een
nieuwe uitdaging? Cursussen fotografie,
spiegelreflexcamera, fotobewerking. Nu ook
voor jongeren vanaf twaalf jaar. Workshops
fotografie op locatie. Informatie: telefoon
59 98 37 of info@annemieshazenveld.nl,
www.fotocursushelmond.nl. Bij voldoende
deelnemers ook cursussen in Brandevoort.
Wilt u of uw kind piano- of keyboardles?
Aarzel niet en neem contact op voor een gratis proefles. Tevens gitaarles voor beginners.
music.education11@gmail.com, 77 85 81,
06 417 126 16. M.J. Bouwman.
Mijn naam is Dominique Schampers. Ik zoek
iemand die van maandag tot en met vrijdag
rond 11.00/12.00 uur mijn Beagle kan uitlaten. Houdt u van Beagles en hebt u interes-

se? dominique.schampers@hotmail.com
of telefoon 06 221 891 76. Desnoods
tegen een kleine vergoeding. Ik woon in
De Veste.

Helmond Brandevoort, Mierlo of Geldrop,
tot e650,- huur. Het huis heeft bij voorkeur
drie slaapkamers en een achtertuin. Contact
kunt u opnemen via knispel@casema.nl.

Gebruikt u uw (tweede) garage niet en wilt
u deze (tijdelijk) verhuren? Wij zijn zuinig op
onze tweede auto en willen deze graag droog
en beschermd stallen. De auto is schoon en
geen sleutelobject. Wij zoeken een garage in
Brandevoort. Telefoon 52 55 49 (Peter).

Volleyballers gezocht! Wij spelen recreatief volleybal elke dinsdagavond in sportzaal
De Veste in Brandevoort. Zowel beginners
als gevorderden zijn welkom. Leeftijd tussen 18 en 65 jaar. U kunt vanaf eind augustus al starten. Aanmeldingen graag via:
marsmulders@hotmail.nl.

Gevonden op het fietspad tussen Brandevoort en Mierlo-hout: Nike-babyschoentje.
Wit met blauw. Tevens ook twee Small Paul
sokjes erbij gevonden. Telefoon: 77 16 53,
Joyce van Kleef.
Nederlandse vrouw met twee jonge kinderen
is met spoed op zoek naar een woning in

Zaterdag 23 juni ben ik tijdens het voetballen op het speelpleintje aan de Troymanshoeve mijn horloge verloren. Het
gaat om een Citizen sporthorloge met een
geribbeld zwart rubberen bandje. Ik hoop
dat iemand hem heeft gevonden. Telefoon:
06 526 297 19.
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Bouw Sporthuis in volle
gang!
René van den Berg
foto: René van den Berg

Op het sportpark is de bouw van het Sporthuis in volle gang. De eerste werkzaamheden
vonden al plaats nog voor de zomervakantie
en betroffen het inrichten van de bouwplaats
en het uitzetten van het bouwwerk door de
gemeente ten behoeve van de kadastrale
vastlegging.
Het gebouw wordt half verdiept in de grond
aangelegd. Regelmatig vinden er werkbesprekingen plaats om alle werkzaamheden
zo goed mogelijk te laten verlopen en op
elkaar af te stemmen. In week 34 (bouwweek 3) en week 35 (bouwweek 4) is gewerkt aan de keldervloer van de douche- en
kleedruimten, zijn sleuven gegraven voor het
aanbrengen van de riolering, is de bewapening aangebracht, zijn kantplanken geplaatst
en is de eerste vloer gestort. We zitten pas
in week 5 en nu al staan de buitenwanden
van de kleedruimten er al bijna. Zie voormeer foto’s www.sportparkbrandevoort.nl
en volg ons ook op Facebook en Twitter.

Commissie Inrichting Sporthuis
Inmiddels heeft het bestuur van de Stichting
Sporten en Bewegen in Brandevoort een
commissie ingesteld die zich bezighoudt met
de sfeer en inrichting van het Sporthuis. Zo
is men in gesprek met bedrijven voor het inrichten van de keuken, het aanbrengen van
de vloer in de kantine, het plaatsen van de
bar, het aanleggen van datacommunicatie,
de keuze van het meubilair et cetera.
In deze commissie hebben zitting: Hélène
van Sas en Madelon Derijck (namens SV
Brandevoort), Frank Brouwers (namens de
Lopersgroep Brandevoort), Fons Bosman
en René van den Berg (namens de Stichting
Sporten en Bewegen in Brandevoort).
Deze commissie komt eenmaal per twee
weken bij elkaar en inmiddels zijn er al heel
leuke, constructieve en positieve ideeën ontstaan omtrent de sfeer en de inrichting.
Individueel gebruik loopcircuit
Bij het bestuur van de Stichting Sporten en
Bewegen in Brandevoort komen vragen bin-

nen over individueel gebruik van het loopcircuit. Het loopcircuit is nog erg nieuw en
op dit moment heeft het bestuur nog geen
besluit genomen over de wijze van het gebruik. Met de Lopersgroep Brandevoort zijn
wel afspraken gemaakt, maar daarbuiten is
nog geen concreet besluit genomen. Zodra
bekend is welke verenigingen en groeperingen definitief gebruik gaan maken, zal het
bestuur zich beraden over de vraag of, en zo
ja hoe, het circuit voor vrije sportbeoefening
beschikbaar komt.
Stichting Sporten en Bewegen
zoekt bestuurslid voor communicatie en public relations
Het bestuur van de SSBB is dringend
op zoek naar een bestuurslid dat zich wil
bezighouden met de portefeuille communicatie en public relations. Vrouwelijke kandidaten worden van harte uitgenodigd om te reageren. Het betreft een
functie op vrijwillige basis. Reacties graag via
communicatie@sportparkbrandevoort.nl. •
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Fietstocht Brandevoort
9 september 2012
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Lang voor aanvang van de jaarlijkse Brandevoorter Fietstocht waren we met z’n allen in
training en toch vergaten we ons in de week
ervoor in te schrijven… Na een kort mailtje
bleek dat we gelukkig weer mee mochten
doen. Voor ons was dit jaar een soort van
lustrum, onze vijfde keer, met de banden op
spanning en zelf vooral ontspannen. Dit jaar
was het prachtig zonnig fietsweer, waar we

zes waarbij de helft van de familie één kant
op ging, en de rest een andere richting en
zoals eerder is aangetoond ‘is de wereld echt
rond’; kort daarna kwamen we elkaar dan
weer tegen, voegden we ons weer samen,
maar helaas concludeerden beide kampen
dan dat we nog steeds niet op het juiste pad
zaten. Gezien het goede weer en de mooie
omgeving op de Strabrechtse Heide was het

ten konden verdienen. Dat was best lastig!
Uit een woordpuzzel hadden we met een
logische combinatie van letters bedacht
dat de uitkomst ‘naaiplek’ moest zijn… Later bleek dat de juiste oplossing ‘pelikaan’
was. Helaas geen punten voor ons op dit
onderdeel.
De rest van de tocht vervolgden we over de
verharde weg terug richting ‘t BrandPunt.

voorgaand jaar gehuld in poncho’s de tocht
soms een beetje afraffelden, gingen we dit
jaar de tocht tegemoet met zonnebrillen en
gehuld in een heerlijke geur van zonnebrand.
We zijn rond de klok van twaalf gestart vanaf
‘t BrandPunt, vlaggetjes aan de fiets gebonden, en met de routebeschrijving op het stuur,
op de fiets gesprongen. Het eerste deel van
de route, vanuit Brandevoort via het Eindhovens Kanaal, was een makkie. Onderweg
hebben de kinderen als onderdeel van de uit
te voeren opdrachten geholpen bomen te
tellen naast de route, stalraampjes geteld en
geraden welke gewassen de boeren op een
akker telen. Na een kort stukje harde weg,
vervolgden we de route over zandpaden. Als
we twijfelden aan de route-instructies die we
hadden meegekregen, reden we gewoon
achter anderen aan (die naar bleek de route
ook niet helemaal scherp hadden gelezen
en/of juist hadden geïnterpreteerd). Sommige discussies leidden dan soms tot keu-

niet zo erg om wat extra om te fietsen, doch
toen we de kinderen vertelden over de te
verwachten hapjes bij de rustpost, werd de
urgentie om voort te maken wat groter. Na
nog wat dolen over de Strabrechtse Heide
in de buurt van Lierop, troffen we een ander
gezin dat inmiddels de telefoon ter hand had
genomen om een noodsignaal af te geven.
“We weten echt niet meer waar we zitten en
waar we naar toe moeten.”
Met wat telefonische hulp zijn we met drie
gezinnen tussen de varkensstallen door via
een mountainbikeroute bij de rustpost gekomen. Op de rustpost kregen we lekkere
broodjes knak, drinken en chips, wederom
super geregeld door de vrijwilligers en sponsoren.
Op de rustpost hingen washandjes met
daarin spulletjes; aan ons de schone taak
om te voelen en te raden wat in de zakjes
zat. Intussen hadden we hard gewerkt aan
de overige woordpuzzels waarmee we pun-

Daar was het - na wat consumpties - rond
de klok van zes tijd voor de prijsuitreiking.
Aangezien wij al tweemaal eerder hebben
gewonnen en weten hoe het voelt om de
wisselbeker in huis op de schouw te laten
prijken, gunnen we dit prachtige gevoel ook
anderen. Dit jaar werden we tiende (tenminste dat vermoed ik) en mochten we uit één
van de prijzen, beschikbaar gesteld door de
sponsoren, iets leuks uitzoeken - naar wat
later bleek een peperkoek die twee weken
over de houdbaarheidsdatum was.
Graag willen we alle betrokken vrijwilligers
van de fietstocht Brandevoort hartelijk bedanken voor dit zeer geslaagde event. Voor
ons een extra reden om opnieuw in training
te gaan voor het volgend jaar; we zullen zeker weer van de partij zijn!
Niels, Sacha, Nicole en Chi-In (familie YuenMegens)
Ruben, Lars, Lianne en Marcel (familie Jacobs-Van den Berkmortel) •
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Ton Bax

filiaalmanager van Jumbo
Marga Dobma
Foto: Rianne van Lierop

Op 20 juni is de Jumbo Supermarkt in Brandevoort feestelijk van start
gegaan. Hiermee groeide onze wijk, ook in deze zin, opnieuw een stukje
verder naar volwassenheid.

De filiaalmanager van Jumbo is Ton Bax die
in 1959 in Eindhoven werd geboren.
Na een opleiding aan de hogere hotelschool
in Maastricht was hij achtenhalf jaar eigenaar/exploitant van het bekende hotel St.
Lambert in het centrum van Helmond. Hier-

na koos hij ervoor om zijn blik te verwijden
en was hij lange tijd werkzaam in de horeca
en aanverwante bedrijven waaronder onder
andere bierbrouwer Grolsch.
Het kwam hem ter ore dat Jumbo Supermarkten contact zocht met mensen die niet

uit deze branche afkomstig waren, maar het
moesten wel mensen zijn met horeca-ervaring. En zoals u hieronder kunt lezen is het
niet voor niets dat Jumbo mensen zoekt met
een dergelijke achtergrond.
Zo kwam Ton terecht in Volkel als filiaalmanager van een Jumbo Supermarkt, een taak
die hij met toewijding een aantal jaren heeft
vervuld. Toen werd hij door het bedrijf gevraagd om het filiaal in Brandevoort te starten en te openen. Een taak die hij maar al te
graag op zich heeft genomen.
Dat Ton hiervoor werd gevraagd is geen
wonder, gezien onder andere zijn ervaring
als hotelier. Want hoog in het vaandel van
Jumbo staat dat het personeel goed en heel
gastvrij omgaat met klanten, een eigenschap
die bij het runnen van een hotel natuurlijk
ook van groot belang is. De Jumboformule
is gebaseerd op onderzoek uit 1996 naar de
ideale supermarkt. Want dat is waar Jumbo
naar streeft. Uit het onderzoek bleek onder
meer dat de consument graag kwaliteit en
service van het hoogste niveau wil, maar
dan wel tegen de laagste prijs. In hetzelfde
onderzoek kwamen ook zeven ergernissen
naar voren waar nagenoeg iedere klant wel
eens tegen aanloopt bij het boodschappen
doen. Die elementen heeft Jumbo omgezet
in beloften, de zeven zekerheden genoemd.
Jumbo Supermarkten is in onze wijk bewust
gestart omdat Frits van Eerd (algemeen
directeur Jumbo en lid van de grondleggerfamilie Van Eerd) ook de bewoners van
Brandevoort en omstreken kennis wil laten
maken met het Jumbo winkelconcept van
7 zekerheden en de formule:
- Het grootste assortiment,
- De beste service,
- De laagste prijs.
Samen met AH wil Jumbo een gezond winkelklimaat creëren waar de klant zelf zijn/haar keuzes kan bepalen in dit segment van de markt.
Bij Supermarkt Jumbo Brandevoort werken ongeveer honderd medewerkers, die zijn allemaal
opgeleid met het Jumboconcept van de zeven
zekerheden. Veel van deze medewerkers zijn
jongeren afkomstig uit Brandevoort zelf of uit de
omgeving. Vanzelfsprekend maakt Jumbo deel
uit van de winkeliersvereniging Brandevoort.
Wij wensen Supermarkt Jumbo in de persoon
van Ton Bax heel veel zakelijk succes voor de
toekomst en ook op het persoonlijke vlak voor
hem en zijn gezin. •
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Sluiting Post Brandevoort
Anton van de Goor
foto: Jan Dijstelbloem

24 december 2005. De meesten van ons
kunnen het zich nog goed herinneren. De
pieper gaat: opkomst kazerne. De Post
Brandevoort gaat in dienst. Een nieuw tijdperk voor velen van ons, die al jaren als achtervang voor de beroepscollega’s op Post
Centrum aan de Deurneseweg in Helmond
zaten.
Nu de eerste uitruk. Alles zouden we voor
onze kiezen krijgen. Dat hebben we ook
gehad. Alles: van poezen in de boom tot
verschrikkelijke ongevallen en memorabele
branden in en rondom Helmond. Nu 30 juni
2012, ruim zesenhalf jaar en bijna 750 mel-

dingen later, gaat onze brandweerpost aan
de Berenbroek 3 dicht wegens ‘voorschrijdend inzicht’ met betrekking tot veiligheid
en opkomsttijden. Ook hebben de crisis en
daarmee de bezuinigingen een handje geholpen in het besluit van de gemeenteraad.
Jammer voor alle mensen die zich er al die
jaren dag en nacht voor ingezet hebben.
Jammer voor de wijk dat we onze hulpverlening niet meer uit eigen wijk krijgen. Gewoon jammer, maar helaas niet meer te veranderen. Een aantal van ons neemt afscheid
bij de brandweer aangezien ze geen taken
meer kunnen vervullen in de hulpverlenende
sfeer. Een aantal blijft en gaat terug naar

Post Helmond aan de Deurneseweg ter ondersteuning in diverse taken.
Wij, de vrijwilligers van Post Brandevoort,
hebben met liefde en plezier de hulp verleend aan de wijk, zoals die vaak van ons
gevraagd is: in weer en wind, in vreugde of
verdriet, dag of nacht, vierentwintig uur per
dag, zeven dagen in de week. En dat zesenhalf jaar lang. De herinneringen blijven en
de hulpverlening vanuit de brandweer komt
vanaf 1 juli vanuit de Deurneseweg of de kazerne in Luchen (Mierlo).
Tot ziens.
Vrijwilligers Post Brandevoort •
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Kindervakantieweek
Brandevoort
Marielle Terwisse
foto: Jan Dijstelbloem

Wat hebben we weer genoten tijdens de
KVW. We zijn met alle kinderen en vrijwilligers de hele wereld rondgereisd dankzij
alle luchtmijlen die de kinderen wisten te
verzamelen. Op maandag was het erg leuk
op de sportvelden van Brandevoort waar een
stormbaan was gemaakt en een zeskamp
plaatsvond. Ook werd er fijn geknutseld en
gedanst en voor alle kinderen en begeleiders
waren er ’s middags frietjes met een snackje.
Op dinsdag vermaakten onze jongste groep
zich in de Speeltuin Helmond-West, ieder jaar
weer een feestje, en kinderen uit de groepen
3 tot en met 8 gingen naar het Bos, oa hutten bouwen, smokkelaar spelen, blaaspijpen
maken, een GPS-tocht en nog veel meer
activiteiten. Op woensdag gingen de jongere
kinderen naar de speeltuin Klein Zwitserland

en de oudere kinderen gingen naar Billy Bird
Hemelrijken, wat een bijzonder moment, ieder jaar weer, als je al die bussen achter elkaar ziet staan. Mede ook dankzij het prachtige weer werd dit ook een heerlijke dag. Op
donderdag werden er spelletjes gedaan bij
de Brandevoortse Hoeve, een speurtocht
en een fotospeurtocht gehouden en werden
er handendraken en waaiers geknutseld. ’s
Avonds was er natuurlijk de Midzomeravond,
en hoewel er wel een buitje viel was het een
zeer geslaagde, gezellige avond. Op de laatste dag werden er klompen versierd, ren je
rot gespeeld er werd gebouwd en er was
een voorstelling. Daarna hebben we heerlijk
met elkaar geluncht en toen was het al weer
tijd voor de afsluiting. Deze hele week zou
niet mogelijk zijn geweest zonder alle vrij-

willigers die ons vooraf en tijdens de week
enorm hebben geholpen. Het is ook erg leuk
het enthousiasme van onze jeugdvrijwilligers
te zien, allemaal erg bedankt voor jullie hulp
en we hopen dat jullie volgend jaar ook allemaal weer van de partij zijn.
Onze speciale dank gaat uit naar: Stichting
Brandevoort in Actie, ’t BrandPunt, OBS
Brandevoort, De Vendelier, Mondomijn,
Scouting Brandevoort, SSBB en SV Brandevoort, Stichting JIBB, de dames van de
keukenbrigade, onze geluidsman Jurrit Puts,
EHBO Brouwhuis, Ben van Lieshout en niet
te vergeten Jan Dijstelbloem voor alle mooie
foto’s.
Ook bedanken wij al onze sponsoren, zie de
website. •
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De hobby
Natasja Verdaasdonk
foto: Vincent Knoops
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In de zomer van 2010 kwamen wij met ons
gezin na een aantal omzwervingen weer
terug naar het Brabantse. We kochten een
huis in een nieuwbouwproject aan de Zoerbeemden en huurden tijdelijk een huis aan
Oud Brandevoort. Met twee teenagers in
de laatste jaren van de middelbare school,
moest ik ook heroverwegen hoe ik mijn leven zou gaan invullen; weer een baan zoeken, vrijwilligerswerk, enzovoort, enzovoort.
Terwijl ik die zomer zoekende was, viel mijn
oog op een artikel in een krant dat ging over
de bijensterfte. Ik wist niets over bijen, laat
staan over de bijensterfte, maar het fascineerde me. Ik googlede, las meer en meer
en werd gegrepen door deze nijvere diertjes
die klein maar o zo belangrijk zijn voor onze
voedselvoorziening. Ik gaf me op voor de
beginnerscursus imkeren bij de imkersvereniging Helmond die in de herfst van 2010
startte. Na een aantal cursusavonden volgde
in het voorjaar van 2011 een examen en
daarna de praktijk. Ik vergeet nooit de eerste keer dat we een bijenkast openmaakten.
De zoete geur van was en honing en het gebrom van honderden ijverige werksters, die
ons niet aanvielen, maar rustig doorwerkten
aan hun taak.
Ik kon niet wachten om met mijn eigen volk-
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jes te beginnen, maar moest nog wat langer
geduld oefenen. Ons huis was in november
klaar en in april van 2012 was het eindelijk
zover: het eerste volkje arriveerde en kreeg
zijn standplaats op het balkon, op zeven meter boven straatniveau. In overeenstemming
met de gemeentelijke richtlijnen, zodat niemand er last van had.
Al snel wilde ik uitbreiding en na overleg
met de gemeente kreeg ik een plekje in de
Ecozone tegen het kanaal aan. We bouwden
een stalletje en er kwam een tweede volk
bij, wat al zo groot was dat ik het meteen
in twee volken kon splitsen. Het duurde dus
niet lang of er stonden twee bijenkasten in
de Ecozone. Een superplek, want binnen één
week sjouwden de dames ruim vijftien kilo
honing binnen! Ook mijn volkje op het balkon
groeide gestaag en werd door mij gesplitst.
Als het kan, ga ik elke dag even bij mijn bijen
kijken of alles nog oké met ze is. Groot was
dan ook mijn ontzetting toen ik op een middag in juli in de Ecozone kwam en één van
de twee kasten verdwenen was! Wie doet nu
zoiets?
Als de dood dat de overgebleven kast ook
zou verdwijnen heb ik meteen vier(!) fietskettingen gekocht om de kast aan de stal
te verankeren en ook om het hekje om de

stal zit nu een slot. Een week of zes later
bleek ook de tweede afsplitsing succesvol
en verhuisde ik een piepklein volkje van de
Warande naar de Ecozone. Zo’n klein volkje,
dat ik ook nog eens aan het voeren was,
halen ze niet weg, dacht ik in mijn naïviteit.
Helaas: binnen een week was het hekje
geforceerd opengeduwd en ook dit kastje
meegenomen!
Ik ben een gepassioneerd imker en probeer
er alles aan te doen om in deze tijd, waarin
door allerlei oorzaken zoveel bijenvolken
doodgaan, een paar volkjes op de been te
houden. Het is heel frustrerend dat al het
werk wat ik doe zomaar door iemand van mij
afgepakt wordt. Maar het is ook weer een
waarschuwing dat we helaas in een wereld
leven waarbij we allemaal goed op onze
spullen moeten letten.
Ik beëindig het bijenseizoen dus weer met
twee kasten, één op het balkon en één in de
stal in de bosschage in de Ecozone tegen
het kanaal (Kaldersedijk) aan. Ik vertel graag
over mijn bijzondere hobby dus iedereen die
er graag meer over wil weten of met mij wil
gaan kijken kan mij gerust bellen.
Ik ben te bereiken via 06 511 977 61 of
natasjaverdaasdonk@yahoo.com. •

TV Carolus tweede op
Masters Kampioenschappen
foto: René de Groot

De jongste talenten tot en met tien jaar en
tot en met twaalf jaar van tennisvereniging
Carolus vierden in de reguliere bondscompetitie beiden het kampioenschap in de eerste
klasse van regio zuid. De volgende stap was
de Masters Kampioenschappen. Hier hebben
Thijmen Fine, Quinten van Caspel en Andy en
Nigel Huyn een knappe tweede plek behaald
bij de jongens tot en met tien jaar. Ook Daan
Vriens, Roger de Groot, Roel van de Heijden en
Bas van de Wildenberg behaalden een tweede
plaats bij de jongens tot en met twaalf jaar.
Zij kunnen allemaal kunnen terugkijken op een
goede tenniscompetitie en mogen trots zijn
met het behalen van hun goede resultaten. •

van links naar rechts. Bas v/d Wildenberg coach Theo Vriens
Roger de Groot Daan Vriens trainer Johan Wannemakers en
Roel v/d Heijden

Nederlands Kampioen
Kunstrolschaatsen
Nikki Barten
Na een fantastisch rolschaatsseizoen
met vele podiumplaatsen voor Charlotte
de Jong (10 jaar) en Mirthe de Goede
(9 jaar), beiden lid van rolschaatsvereniging Olympia uit Mierlo en woonachtig in
Brandevoort, werd het wedstrijdseizoen
eind juni afgesloten met het Nederlands
Kampioenschap Kunstrolschaatsen. Kunstrolschaatsen bestaat uit drie verschillende
disciplines; Vrijrijden, Figuren en Dansen.
Mirthe’s Figuren werden in dat weekend
beloond met brons. Charlotte eindigde op
de zesde plaats. Het Dansen bestaat voor
de pupillen uit twee verplichte dansen, die
een vast patroon hebben en een vaste
beat. Charlotte behaalde maar liefst de
eerste plaats, gevolgd door Mirthe die voor
haar tweede plaats een zilveren medaille
kreeg omgehangen. Clubgenootje Romy
pakte ook nog brons!

proeflessen meetrainen. Neem voor meer
informatie over rolschaatsen en RV Olym-

pia een kijkje op: www.rvolympia.nl of bel
met 06 435 790 96. •

Wil je ook rolschaatsen?
Rolschaatsvereniging Olympia is nog op
zoek naar nieuwe leden. Vind je rolschaatsen leuk, gecombineerd met springen en
dansen? Kom dan op woensdag om 15.15
uur naar Sporthal De Weijer en doe mee
met een training. Je mag altijd twee gratis
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Septemberpuzzel
De junipuzzel is gewonnen door G. Kunnen. Gefeliciteerd! De oplossing is: Wandeltocht.
De prijs die gewonnen is zal worden opgestuurd naar uw adres.
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Deze maand gehusselde herfstwoorden. 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 7 oktober. Succes!
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Fashion Dion ontwikkelt
haar eigen kledingstijl
Marga Dobma
Foto: Vincent Knoops

Dion van Beek is geboren in Eindhoven op
8 januari 1972 in een gezin dat bestaat uit
vader, moeder en een oudere broer. In deze
stad groeit ze ook op en gaat er naar basisschool Louis Buelens in de wijk Vaartbroek.
Daarna stroomt ze door naar het GSW richting mavo. Haar einddiploma behaalt ze in
1988.
In haar vrije tijd zingt ze in een bandje en
daarom wil ze, om nog wat extra bij te verdienen, gaan werken. Hierdoor komt ze terecht bij de Etos drogisterij maar moet ook
(wettelijk) verplicht een dag per week naar
school (richting detailhandel), omdat ze op
dit moment pas zestien jaar is. Na een paar
jaar met plezier bij Etos gewerkt te hebben,
kan ze eindelijk leven van de muziek en gaat
ze fulltime zingen bij verschillende bands.
In 1997 krijgt ze, samen met haar toenmalige partner, een dochter, die Kelly wordt genoemd. Vanaf het moment van de geboorte
van Kelly kiest Dion voor het fulltime moederschap. Korte tijd later wordt haar relatie
ontbonden en gaat Dion, als alleenstaande
moeder werken bij haar broer die in die tijd
een bakkerij heeft. Dit verkoopwerk doet ze
met veel plezier tot haar broer zijn bakkerij
verkoopt. Daarna gaat ze werken in een kinderkledingzaak in Eindhoven.
In 2003 leert ze Harold van der Heijden
kennen en de relatie wordt al snel serieus.
Eindelijk kan ze dan haar lang gekoesterde
wens in vervulling laten gaan; namelijk de opleiding volgen voor schoonheidsspecialiste.
Dan volgt een turbulent jaar waarin een aantal belangrijke gebeurtenissen elkaar snel
opvolgt. Ze behaalt haar diploma schoonheidsverzorging, ze trouwt met Harold en
omdat ze beiden ook echt een nieuwe start
willen maken kopen ze samen een nieuwe
woning in Brandevoort. En gaan daar wonen,
samen met Kelly en stiefdochter Jaimy. Gelijktijdig start ze vanuit haar huis ook met de
exploitatie van schoonheidssalon Dion.
Hier gaat ze met volle overgave aan de slag
en oefent haar vak met passie uit. Dit duurt
in totaal vijf jaar. Maar omdat ze ’s avonds
meer tijd wil hebben voor haar gezin en omdat ze door operaties aan haar schouder het
werk als schoonheidsspecialiste niet goed
meer kan uitvoeren, besluit ze het roer totaal
om te gooien. Omdat ze zelfstandig wil zijn
en blijven, ontstaat het idee te starten met
een eigen kledingzaak in het centrum van
Brandevoort. Na hard werken wordt deze
droom werkelijkheid op 1 juni 2012 wanneer ze van start gaat met haar kledingzaak
Fashion Dion aan de Herselsestraat 23.
De hier verkochte mode is modieus en jeugdig en geschikt voor jong en oud. En wat
Dion vooral belangrijk vindt, is dat haar as-

sortiment heel betaalbaar is en moet blijven.
De kledingmaten lopen uiteen vanaf maat
34 tot ongeveer 44 en het assortiment
wordt aangevuld door onder andere schoenen, sieraden, tassen en sjaals. Eigenlijk kan
de klant bij Fashion Dion helemaal opnieuw
aangekleed de zaak verlaten!
Het assortiment wordt iedere week opnieuw aangevuld om de klant altijd zo
trendy mogelijk te kunnen aanbieden. En,
als het nieuwe kledingstuk of accessoire
eenmaal thuis gekomen toch nog tegenvalt, kan het bij Fashion Dion altijd teruggebracht worden.
Er komen in de zaak klanten van allerlei leeftijd binnen, maar vooral bij de jonge meiden

is haar kledingaanbod inmiddels al behoorlijk bekend. Dion’s toekomstverwachtingen:
Fashion Dion laten uitgroeien tot een leuke,
gezellige en goedlopende kledingzaak waar
de klanten graag regelmatig eens binnenlopen om te snuffelen naar trendy kleding.
Een lekker kopje koffie staat altijd klaar. En
wie weet… Misschien in de toekomst uitbreiding van de zaak. Zowel Dion als Harold zijn heel content in Brandevoort en ook
de beide meisjes hebben het hier heel erg
naar hun zin. Na bedankt te hebben voor de
vriendelijke ontvangst wens ik, namens de
redactie van de BC, Dion heel veel zakelijk
succes en veel geluk en gezondheid samen
met haar gezin. •
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Gezondheidscentum nodigt
bewoners uit
Patricia Teuns

Woensdag 12 september stond niet alleen in het teken van de landelijke
verkiezingen, ook het Gezondheidscentrum Brandevoort organiseerde
voor de eerste keer een informatieve avond over ‘De ontwikkeling van
het kind’ voor de wijkbewoners. Een mooie gelegenheid om ook eens
nader kennis te maken met de professionals die daar werken, zonder
dat er een zorgvraag aan verbonden is.
In de gezondheidszorg staat geïntegreerde zorg en wijkgericht werken hoog op de
agenda. Dit betekent dat de eerstelijnsprofessionals, zoals huisartsen, fysiotherapeuten,
verloskundigen, diëtisten, oefentherapeuten,
eerstelijnspychologen, logopedisten, podotherapeuten et cetera steeds meer de samenwerking zoeken om de patiënt nog beter
te kunnen helpen. Grenzen moeten en gaan
vervagen. Ook richting gemeentes, woningcorporaties, de nulde en tweede lijn. En natuurlijk heeft iedereen ook een eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid.
Zo’n honderd wijkbewoners gaven gehoor
aan de uitnodiging om van en met deskundigen en buurtgenoten hun eigen kennis en
ervaring te delen. Na een welkomstwoord
konden de aanwezigen naar twee workshops,
waar je je vooraf voor had ingeschreven:
Van onleesbaar naar leesbaar handschrift!
Door kinderfysiotherapeuten: Marije de

Greef, Mariska van den Wijngaard en Suzan
van den Heuvel

Eetplezier
Door diëtiste Nathalie Drouen

Waarom beweegt mijn kind zo onhandig?
Door kinderfysiotherapeuten Martine Beekman en Lisette van Gurp

Zelfvertrouwen
Door kinderhaptotherapeute Bertie Bookelmann

De ontwikkeling van de taal en spraak (0-8
jaar)
Door logopedisten Jannie Vullings en Renate Jacobs

Opvoeden: een uitdaging!
Door orthopedagoge, GZ-psychologe Fannie Heesakkers

Waar knelt de schoen? All-Stars, Uggs of
Piedro’s?
Door podotherapeute Joselien van Iersel
Seksuele opvoeding (0 tot 12 jaar)
Door consultatiebureau-team: Myrte Salari,
Anne van de Moosdijk, Francie Maas, Dorothe Deenen

In twintig minuten kreeg je een inkijkje in het
vakgebied van de professional, de signalen
en behandelmethodes - en altijd handig ontving je ook nog tal van tips waar je als
ouder al direct mee aan de slag kon. Een geslaagde kennismaking. Niet geweest of juist
wel en wil je de presentaties (nog eens) lezen, binnenkort staan deze op www.sgcb.nl •

Aan de ouders van de
skatende jeugd

T. Cox

Graag willen wij, de bewoners rondom de
parkeergarage van AH, het even met u hebben over uw skatend kind op de parkeerplaats/parkeergarage AH in De Veste. Uw
kinderen veroorzaken met hun geskate veel
overlast voor ons bewoners (met name het
steeds stoep af en op rijden veroorzaakt veel
geluidsoverlast). En zij zorgen tevens voor
zeer gevaarlijke situaties op de parkeerplaats en de helling naar de parkeergarage
van AH toe. Realiseert u zich weleens dat het
op een dag echt verkeerd af kan lopen met
uw kind door het skaten bij/voor de auto’s?
Wat als er binnenkort een auto niet op tijd
kan stoppen en tegen uw skatend kind aanrijdt? Of als uw kind tegen een geparkeerde
auto aan knalt met zijn skateboard? Dat zijn
toch onnodige kosten voor u als ouder. Als
uw kinderen graag willen skaten, laat ze het
dan voor uw eigen voordeur doen in plaats
van ze naar de parkeerplaats/parkeergarage
te laten gaan en daardoor anderen tot last
te zijn! •
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Levenseinde
praat op tijd met je dokter
Victor Kaiser

Praten over doodgaan is niet makkelijk. Zowel patiënten als dokters vinden het vaak een moeilijk onderwerp. Maar het is wel heel belangrijk,
ondanks uw verdriet, angst en zorgen.

In het laatste stuk van uw leven kan uw arts
u niet beter maken. Maar hij of zij kan nog
wel heel veel voor u doen. Hij kan u de zorg
geven die voor u belangrijk is, en die bij u
past.
Daarvoor moet hij wel weten wat u belangrijk
vindt, wat u wil en wat u niet wil. Zo houdt
uzelf invloed om keuzes te maken en die
bekend te maken. En zo voorkomt u misverstanden over de gewenste zorgverlening bij

het sterven. Het geeft rust als u weet dat uw
arts uw wensen en grenzen kent.
Met de dokter praten over het einde van het
leven gebeurt vaak te laat. Dat leidt nogal
eens tot teleurstellingen en onbegrip in de
laatste levensfase. Bijvoorbeeld omdat de
arts doorgaat met behandelen terwijl de patiënt eigenlijk niet meer wil. Of omdat de patiënt euthanasie voor ogen had, maar de arts
daar niet aan kan voldoen.

De brochure Spreek op tijd over uw levenseinde is het resultaat van de samenwerking
tussen de artsenfederatie KNMG en de diverse patiëntenorganisaties. Zo hebben artsen en patiënten samen een instrument in
handen om met elkaar het moeilijke gesprek
over het levenseinde aan te gaan over wederzijdse wensen, verwachtingen en mogelijkheden.
Bespreekpunten
De handreikingen bevatten concrete bespreekpunten en informatie voor het voeren van het gesprek over het naderend
overlijden. Zoals de (on-)mogelijkheden van
behandeling, de betekenis van wilsverklaringen, euthanasie en orgaandonatie. In dit
gesprek moet het perspectief van de patiënt
centraal staan: wat vindt de patiënt echt van
belang in deze laatste levensfase?
De patiëntenbrochure is voor iedereen die
met zijn dokter wil of moet praten over het
levenseinde. Het kan gaan over uw eigen
dood, maar ook over de dood van uw naaste.
Misschien weet u al dat u een ziekte heeft
waaraan u zult overlijden. Of misschien bent
u gewoon oud. Of misschien bent u nog gezond, maar wilt u met de dokter praten over
een wilsverklaring. Het kan ook zijn dat u wilt
weten hoe uw dokter staat tegenover het uitvoeren van euthanasie. Als u met uw eigen
huisarts een van deze punten wilt bespreken
maak dan een dubbele afspraak via de assistente voor het spreekuur. We hebben dan
als arts en patiënt voldoende tijd om deze
belangrijke zaken te bespreken.
http://knmg.artsennet.nl/dossiers/Dossiers-op-thema/levenseinde.htm •

Huisarts Veldhuizen tijdelijk
elders werkzaam
Met ingang van 1 oktober zal Jan Veldhuizen
de huisartsenpraktijk tijdelijk verlaten. Hij gaat
zich gedurende één jaar toeleggen op de
verdere ontwikkeling van het internetbedrijf

2Comply. Dit bedrijf maakt software ter verbetering van de therapietrouw bij geneesmiddelengebruik.
De praktijk wordt waargenomen door Merlijn

Schoots tot eind maart 2013 en door Marloes
Takken van maart 2013 tot oktober 2013.
Victor Kaiser breidt zijn werkzaamheden uit
om de continuïteit van zorg te garanderen. •
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PASSIE voor beeldhouwen
Bibliotheek Dommeldal in Mierlo nodigt u uit
om op zondag 30 september aanwezig te
zijn bij de opening van de expositie Passie.
Om 15.00 wordt de expositie geopend en
bent u van harte welkom.
Binnen het beeldhouwerscollectief BC Passie werken Franka van Neerven, Gidy Knoors
en Jelle Persoon samen om grotere kunstwerken in landschappelijke en stedelijke omgeving te kunnen realiseren.
Nieuw individueel werk
Deze expositie biedt de exposanten de bijzondere gelegenheid om nieuw individueel
werk te exposeren op een gezamenlijk podium.
Franka studeerde aan de Akademie voor
Industriële Vormgeving, waarna zij zich vaktechnisch in beeldhouwen is gaan verdiepen.
De beelden van Franka spreken een duidelijke taal. ‘Gevoelens in eenvoud’ is het steeds
terugkerende thema, dat steeds weer leidt
tot nieuwe inspiratie. Zij zoekt naar de juiste
balans tussen vorm, lijn en emotie. Steen is
hierbij haar favoriete materiaal.
Gidy werkt als ingenieur en beeldhouwer.
Als ingenieur werkt hij aan duurzame productontwikkeling, een keuze die ook in zijn
werk tot uiting komt. De positie die de mens
inneemt in ons ecosysteem is voor hem een
onderwerp van studie. In symbolische zin wil
hij emoties verbeelden door subtiele zeggingskracht in zijn beelden te leggen die
aanzet tot onderzoek en overdenking. Gedurende de expositie zullen er ook bijzondere
bronzen te zien zijn.
Jelle is gefascineerd door stenen in hun natuurlijke vormen en de invloed die zij hebben
op hun omgeving en op de beschouwer. Zijn

beelden verwijzen direct naar die vormen en
maken als vanzelfsprekend deel uit van de
omgeving waarin ze zijn geplaatst. Met zo
weinig mogelijk middelen probeert hij de beleving van die ruimte en het beeld maximaal
te versterken of te sturen.
Gedurende de expositie zijn de exposanten
iedere zaterdag aanwezig in de expositieruimte van bibliotheek dommeldal, Dorpsstraat 113, 5731 JH Mierlo. De expositie is
te bezoeken tot en met woensdag 7 november 2012. Kijk ook op www.bibliotheekdommeldal.nl voor de openingstijden en op www.
frankavanneerven.nl, www.gidyknoorsbeeldhouwer.nl, www.jellepersoon.nl. en www.
bcpassie.nl.
Pink Pit in Mierlo
Pink Pit wordt een sportief, heel laagdrempelig evenement voor wie graag een steentje
bij wil dragen aan awareness voor borstkanker. Het is de bedoeling dat iedereen kan
meedoen! Wandelen, hardlopen, fietsen met
vrienden, alleen, met kids, hond, clubje, collega’s of teamgenootjes. Kortom met zoveel
mogelijk mensen Mierlo een paar uurtjes
roze kleuren voor het goede doel op de eerste zondagochtend in oktober.
Het plein van het gemeentehuis (tegenover Hotel ‘t Anker/Gasterij Mierle) zal als
vertrek- en aankomstpunt dienen en de gemeente steunt dit initiatief. Burgemeester
Donders-Van Leest doet het openingswoord
en geeft na een gezamenlijke warming-up
het startschot.
De bedoeling is dat Pink Pit een jaarlijks
terugkerend evenement wordt op de eerste
zondagochtend in oktober. Voor het samengebrachte geld zal elk jaar een goed doel gekozen worden, gerelateerd aan borstkanker.

Tijdens Pink Pit zullen onder andere lootjes
verkocht worden, waarmee leuke prijzen te
winnen zijn die beschikbaar zijn gesteld door
de lokale ondernemers.
Op www.pinkpit.nl vind je meer informatie en
Pink Pit is ook te vinden op Facebook.
Veteranen HC Mierlo zoekt
nieuwe spelers
Hockey Club Mierlo, net aan de overkant
van het Eindhovens Kanaal, kent twee veteranenteams die op zondag een partijtje
hockey spelen. Veteranen L, waarbij de L het
Romeinse cijfer 50 voorstelt, maar met meer
diversiteit in termen van leeftijd. Veteranen A
speelt in de Tweede Klasse. De spelers van
dit team zijn minimaal 35 jaar oud (vereiste
vanuit de KNHB) en wij willen zowel gezellig
als prestatief hockey spelen.
De thuiswedstrijden beginnen meestal om
11.00 uur zodat de heren ‘nog wat aan hun
zondag hebben’ en het doel is in het seizoen
2012/2013 in de bovenste regionen te eindigen. Bijna kampioen dus.
Wij zijn echter op zoek naar een paar nieuwe
leden voor onze club en spelers voor ons
team. Een mogelijkheid daarbij is het duolidmaatschap. Twee leden die één lidmaatschap delen, waarbij ieder de helft van het
aantal wedstrijden speelt en ook maar net
iets meer dan de helft van jaarcontributie
betaalt.
Dus, ben je ook van mening dat hockey een
leuk spelletje is dat jij in het verleden heb
gespeeld en toch enigszins mist en zou jij de
bal (en de stick) wel weer eens willen oppakken, neem dan contact op met de aanvoerder van Heren Veteranen A van Hockeyclub
Mierlo, Koen Reijnen, k.reijnen@planet.nl. •
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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.

HET VORMSEL:
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.

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.
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.

De Oecumenische Gesprekskring Brandevoort komt eens in de zes weken bij elkaar rondom een
onderwerp dat te maken heeft met geloof en maatschappij. Soms bespreken wij een artikel uit krant
of tijdschrift, een tekst uit de Bijbel of stellen wij een thema centraal dat met geloof en hedendaags
leven te maken heeft. Het delen van ervaringen en verschillende perspectieven vinden wij belangrijk. Belangstellenden voor deelname aan de kring zijn van harte welkom. Begeleiding: ds. C. Flier,
contactpersoon: Judith Wachters, tel. 52 55 49.
w w w.b r an d e v oort ercourant . nl
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Deze maand een recept uit de Portugese keuken. Het klinkt heel raar:
vlees met koffie, maar het is juist
erg smakelijk.
Biefstuk met koffiesaus
Ingrediënten:
4 entrecotes
30 gram boter
3 teentjes knoflook
2 laurierblaadjes
125 ml slagroom
2 koffielepels oploskoffie
peper, zout
Bereidingswijze:
Plet de knoflooktenen en fruit ze in de boter.
Zout en peper het vlees en bak het bruin. Vlees
uit de pan halen en warm houden. Haal de
knoflook uit de pan. Meng de oploskoffie door
de room en doe die met de laurierblaadjes in
de pan. Laat de saus erven doorpruttelen. Verwijder de laurierblaadjes en serveer het saus
met de saus erover.
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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 7 oktober 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

Isabe van der Poel 6 jaar
Nika de Jong 9 jaar
Mel Peters 7 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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uiterste inleverdatum kopij brandevoorter courant oktober nummer
5 oktober
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

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

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

Februari 2012
Datum Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
03
febr
Single
Café
Single
Café
20:30
–
0.30
u
’t
BrandPunt
432013
Activiteitenkalender 2012
03 febr Brand. Courant
Sluiting inlevering nr 2
18.00 uur
C. Brouwer
663650
September
05 febr SBIA
Zwetsmiddag 50+
15.15 – 20.30 u ’t BrandPunt
432013
Datum12 febr
Organisatie
ActiviteitZwetsmiddag 50+
Tijd 15.15 – 20.30Contactpersoon
SBIA
u ’t BrandPunt
432013
SBIA CS Brandeliers
30 sept
TrimloopTienercarnaval
Rondje Brandvrt
11.0019.30
uur uur ’t BrandPunt
17 febr
’t BrandPunt432013432013
18 febr CS Brandeliers
After optocht party
15.00 – 19.00 u ’t BrandPunt
432013
Oktober
18 febr CS Brandeliers
Brandeliersbal
20.30 uur
’t BrandPunt
432013
Datum
Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
20/21
SBIA / Brandel.
Kindercarnaval
14.00 – 18.00 u ’t BrandPunt
432013
Brand.
05 okt21 febr
InleverenSluitingsbal
kopij
Voor20.30
18.00uur
uur C. Brouwer
CSCour.
Brandeliers
’t BrandPunt663650432013
SBIA CS Brandeliers
05 okt22 febr
Single café
20.30-00.30
u ’t BrandPunt
Haringhappen
20.30 uur
’t BrandPunt432013432013
10 okt24 febr
SBIASBIA
Modeshow
Boutique4more
19.30-22.00
u ’t BrandPunt
432013
Single
café
20.30 uur
Houtse
Toneel
13-1424
okfebr Brand Courant
Toneel ‘Uit
Eten’ nr 2
20.0018.00
uur uur ’t BrandPunt
Distributie
P. Princen 432013665781
Brand. Courant
26 okt
Distributie nr 8
18.00 uur
P. Princen
665781
VDL
27 oktMaart 2012
Open dag VDL
12 – 16.00 uur VDL
505800
27 oktDatumSBIA Organisatie
Halloween
16.00
uur
’t
BrandPunt
432013
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
SBIA Galerie 23Korenfestival
28 oktTot 3 mrt
’t BrandPunt
Kunst natuurlijke mat.
’t BrandPunt432013432013
03 febr
Brand. Courant Sluiting inlevering nr 2
18.00 uur
C. Brouwer
663650
November
16,17,18 Fotoclub Br. Vrt Fototentoonstelling
19.30 (vrijdag)
’t BrandPunt
432013
Datum24, 25Organisatie
ActiviteitKunst in Brandevoort Tijd
Contactpersoon
m SBIA
’t BrandPunt
432013
3-4 nov
SBIA
Jazz
Danzz
Neota
’t
BrandPunt
432013
24 febr
Brand Courant
Distributie nr 2
18.00 uur
P. Princen
665781
09 nov
Brand. Cour. Inleveren kopij
Voor 18.00 uur C. Brouwer
663650
18 nov
SBIA
Senioren zwetsmiddag
15.00 uur
’t BrandPunt
432013
Juni 2012
SBIA
24 novDatum
Leutfestijn
De Brandeliers
’t BrandPunt
432013
Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
25 nov08 juniSBIA Brand. Courant
Intocht Sinterklaas
’t
BrandPunt
Sluiting inlevering nr 6
18.00 uur
C. Brouwer 432013663650
25 nov24 juniSBIA SBIA
SeniorenBRANDEVOORTER
zwetsmiddag
15.00 uur
’t BrandPunt
DAG
’t BrandPunt432013432013
CourantCourant
30 nov29 juniBrand. Brand
Distributie
nr
9
18.00
uur
P.
Princen
Distributie nr 6
18.00 uur
P. Princen 665781665781
Bron :Startpagina
www.kalenderbrandevoort.nl.
Wijzigingen
voorbehouden.
Bron : Brandevoorter kalender,
www.brandevoort.nu.
Wijzigingen
voorbehouden.

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 Merlijn Schoots
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

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

Logopedie - Callista Lichtendahl
Verloskundigen
“Brandevoort” - Leen van Leuken & Marinda van de Rijt 
“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

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

Korein Kinderplein, Laan door de Veste 1000
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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