nummer 1

januari 2013

jaargang 14

Inhoud
13

3

‘t EetPunt is een gelegenheid voor alleenstaande of hulpbehoevende ouderen en
voor hun mantelzorgers om gezellig met elkaar te genieten van een heerlijk diner. De
deelnemers betalen een kleine vergoeding
voor deelname. Het idee is in 2007 ontstaan bij een seniorenmiddag. Tijdens de
koffie met gebak werd duidelijk dat er behoefte is om iets te organiseren.
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Het is bijna zover: carnaval 2013 gaat beginnen! Van 8 tot en met 12 februari is het
officieel carnaval in Nederland. En met prins
Eric d’n Urste zal ook dit jaar in Brandevoort
carnaval flink gevierd gaan worden onder
het motto: mi Prins Eric d’n Urste goan wai
mi gemak oit ons dak! Tijdens carnaval is
de Hoftempel ’t BrandPunt iedere dag geopend. Lees het programma in deze editie.

34

Scouting Brandevoort maakt haar naam als
ecologische scouting steeds meer waar.
Naast de gebruikelijke activiteiten en spel
van scouting, zoals iedere scoutinggroep,
zijn wij steeds op zoek naar mogelijkheden
om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid, natuur en milieu. Dat Scouting Brandevoort zich sterk profileert als groene scouting, past helemaal bij onze omgeving.

41

Brandevoort groeit enorm snel. Maar hoe
zag het er hier vroeger uit? In deze nieuwe
rubriek spreken we oorspronkelijke bewoners over het verleden van onze wijk. Deze
maand schuiven we aan tafel bij Wout van
Vlerken, geboren en getogen in Brandevoort. Wout van Vlerken groeide op in een
boerderij aan de Anthoniusweg in Brandevoort.
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Op zaterdag 24 augustus wordt Sportpark Brandevoort feestelijk geopend. Na onze oproep in de vorige BC hebben zich
enkele enthousiaste mensen gemeld, die graag samen met
ons de organisatie vorm willen geven. Inmiddels is al duidelijk
dat niet alleen zaterdag 24, maar ook zondag 25 augustus in
het teken van de opening zal staan.

en verder:
7 wijkhuis
11 nieuws van de wijkraad
15 Antonius
35 brandjes
38 puzzel
43 schrijfwedstrijd
45 even de wijk uit
47 recept
48 kinderpagina
50-51 infopagina’s
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De redactie
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Januari lijkt altijd zo’n saaie maand te worden na de feestdagen. Velen van ons beginnen met allerlei goede voornemens, die we
deze maand nog stug volhouden. We kijken
eigenlijk al uit naar de carnavalsuitbarsting
in februari om het feestgevoel vast te blijven
houden en zijn de komende vakantieweken
aan het invullen. Genieten van het moment
lijkt voor januari niet te gelden. Alhoewel…
Verrassend was de sneeuwval. Mooie plaatjes kregen we weer op ons netvlies en die
sleeritjes doen het natuurlijk ook altijd goed.
En door de wijk rijden over die spekgladde
wegen, spannend en uitdagend met onze zomerbanden. Een wijktocht is dan zo geboren,
als de Elfstedentocht maar niet wil komen.
En we werden natuurlijk ook even wakker
geschud. Wat hadden weinig wijkbewoners
gelezen dat het schema van het oud papier

ophalen was gewijzigd. Die slogan van onze
wijk, u weet wel, slimme mensen, blijft dan hilarisch in het hoofd ronddolen.
Ondanks de winterse taferelen gaat de bouw
nog even door, zo ook voor de Stichting Sporten en Bewegen. Als in augustus de poorten wagenwijd opengaan, zal de investering
met meer dan gewoon enthousiasme gevierd
worden, vermoeden wij. Wellicht zullen de bewoners graag met veel inzet aan het sportieve deel van de wijk gaan meedoen.
Wij verwachten dat dit het geval is als wij
kijken naar de ontwikkelingen die het vrijwilligerskader laat zien. Op de nieuwjaarsreceptie in ons wijkhuis was immers duidelijk dat
de bewoners er zin in hebben. Meer dan dertig bewoners, werkgroepen of commissies
waren door wijkgenoten genomineerd voor
de Brandevoorter van het jaar. Stuk voor stuk

actievelingen, die de wijk een warm hart toedragen en zich inzetten voor de leefbaarheid.
Wethouder Frans Stienen, die over ruimtelijke ordening gaat, heeft dit ook gezien en
gehoord. Hij gaf in zijn toespraak aan dat
Brandevoort als een van de weinige wijken
in de stad nog aan het bouwen is en blijft.
En uiteraard kan dit niet het geval zijn, als er
pijpleidingen met gevaarlijke stoffen door en
vlak naast woonpanden zouden lopen. Dit
geeft de burger weer moed bij de start van
het nieuwe jaar.
Er was echter een tijd dat onze wijk nog niet
bestond; een stukje Mierloos buitengebied
met hier en daar een boerderij. Voor velen
van ons een onbekende historie, waar we in
deze editie graag aandacht aan besteden.
Eens terugkijken, terwijl u vooruitkijkt. •
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wijkhuis ‘t BrandPunt
nieuws

Paul Stege
foto: Jan Dijstelbloem

Carnaval met De Brandeliers
Van vrijdag 8 tot en met dinsdag 12 februari barst het carnaval weer los in Brandevoort. Denk daarbij ook aan de jeugdavond,
de kindermiddagen en het sluitingsbal. Zie
voor meer informatie het artikel elders in dit
blad.
Zaterdag 2 februari - Derde
Zwetsavond
De eerste twee avonden zijn inmiddels gepasseerd. De derde zwetsavond vormt het
sluitstuk. Met op deze avond Berry Knapen,
Trio Muzikaal, Arian Compen, Zes kir nix,
Andy Marcelissen, Penthouse Boys en muziek van Blacknote.

taarschool Eric van Os voor belangstellenden. Om 10.00 uur spelen kinderen vanaf
vijf jaar hun stukjes en liedjes voor. Aansluitend speelt Sul Ponticello, het gitaarensemble van de school. Dit jaar spelen zij met
veertien gitaren onder andere Asturias van
I. Albeniz en een arrangement van Wereld
zonder jou. Dit arrangement is van Eric zelf
en wordt uitgevoerd met elektrische gitaar
en klarinet. Sul Ponticello heeft in 2006 de
eerste prijs behaald op een landelijk gitaarfestival. Om 12.00 uur opent het ensemble
weer voor het tweede gedeelte waarin kinderen en volwassenen vanaf ongeveer dertien jaar hun opwachting maken. Toegang
is gratis.

Woensdag 13 februari - Haringhappen
De periode van feesten is weer voorbij; het
leven schakelt weer over op het normale
ritme. Een aantal feestgangers zal op deze
ochtend naar de kerk gaan om het askruisje
te laten plaatsen. Voor de gelovigen onder
ons is deze dag de start van de vastenperiode. Echter, deze avond is traditioneel ook
de avond dat we de voorbije periode laten
bezinken en bijpraten onder het genot van
een glaasje en een haring.

In gesprek met…
Dit jaar maken we meteen een nieuwe start
met een geheel nieuwe rubriek: In gesprek
met… In deze rubriek interviewt Annelies
Hoolmans namens de pr-commissie één of
meerdere personen die meer kunnen vertellen over een groepering of een activiteit
in ’t BrandPunt of onder de vlag van Stichting Brandevoort in Actie (SBIA). In deze
BC leest u over ‘t EetPunt. Zie het artikel
elders in dit blad.

Zondag 24 februari - Gitaarochtend met Eric van Os
Deze ochtend spelen de leerlingen van gi-

U kunt weer bieden op de culinaire veiling
Eén van de activiteiten in ’t BrandPunt is het

diner dat verzorgd wordt na het winnen van
de culinaire veiling. De winnaar van deze
veiling krijgt een geheel verzorgd vijfgangen groepsdiner aangeboden. Het diner is
een geweldig hoogstandje dat u aangeboden wordt door de dames die de scepter
zwaaien in de keuken van ’t BrandPunt.
Het is weer mogelijk om een bod uit te
brengen. Dit bod moet minimaal e50,- euro
per couvert zijn, waarbij het aantal gasten
minimaal twaalf en maximaal zestien moet
zijn. Iedereen mag bieden. U kunt dus ook
voor uw (25-jarige) bruiloft of voor het jubileum van uw zaak bieden. De opbrengst
van de veiling gaat naar een goed doel. Dit
keer zal de opbrengst ten goede komen
aan Scouting Brandevoort. Ga naar de website van ’t BrandPunt (www.brandpunt.info;
activiteiten; culinaire veiling) om uw bod uit
te brengen.
Alvast vrijhouden in uw agenda
Zondag 3 maart - Kindervoorstelling van de
Houtse Toneelgroep
Zondag 10 maart - Lose Control: workshop
hiphop met internationale choreografen (zie
ook www.losecontrol.nl)
Vrijdag 22 tot en met zondag 24 maart Fototentoonstelling Fotoclub Brandevoort •
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Cursusaanbod en helpdesk
ComputerClub
8

Paul Stege

Cursussen en workshops
ComputerClub Brandevoort heeft in het
afgelopen jaar enkele cursussen en workshops gegeven. In 2013 zal ComputerClub
Brandevoort het aanbod verder uitbouwen.
Denk hierbij aan het gebruik van softwarepakketten zoals MS Office Word, Excel of
PowerPoint en MS Windows 7. Ook een cursus fotobewerking behoort tot de mogelijkheden.
De workshop internetbankieren voor klanten
van de Rabobank zal bij voldoende belangstelling in april of mei weer worden aangeboden. Indien internetbankieren ook voor u
iets lijkt te zijn, maar u een rekening bij een
andere bank heeft, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Bij voldoende
belangstelling zullen wij dan de betreffende
bank benaderen.

Thuis een netwerk aanleggen en beheren
spreekt bij veel computergebruikers tot de
verbeelding. Met enige basiskennis bent u
zelf in staat om een netwerk aan te leggen.
Bij voldoende belangstelling willen wij ook
hiervoor een workshop organiseren.
Bent u in het bezit van een iPad of tablet-pc
en u wilt de mogelijkheden ontdekken dan
helpen wij u daar mee op weg.
Ook indien u belangstelling heeft voor een hier
niet genoemde cursus of workshop nodigen
wij u uit om dit kenbaar te maken. Wij zullen
dan kijken naar de mogelijkheden om deze in
het aanbod op te nemen. Doe dit via het formulier op onze website of via een e-mail.
Helpdesk.
De helpdesk wordt verzorgd op de avonden

dat de ComputerClub bij elkaar komt. De
helpdesk is geopend van 19.00 tot 20.00
uur en is in ’t BrandPunt (eerste verdieping,
zaal De Marke). U kunt terecht op de maandagavonden 11 februari, 11 maart en 8 april.
Noteer deze data in uw agenda.
U kunt uw praktische problemen en vragen
op computergebied (hardware en software)
hier stellen. Een van de leden zal trachten
uw vraag te beantwoorden. Om het gebruik
en het succes van de helpdesk te verzekeren
is het aan te bevelen uw vraag vooraf te mailen. De leden kunnen zich dan op uw vraag
voorbereiden.
De ComputerClub Brandevoort is bereikbaar via het e-mailadres computerclub@
brandevoort.org. Bezoek ook onze website
www.computerclub.brandevoort.org. •

Inschrijven KVW
Mariëlle Terwisse
We hopen dat in 2013 de vijfde editie van
de Kindervakantieweek weer een groot
feest gaat worden. Inschrijven kan op
woensdag 6 februari van 12.00 tot 14.00
uur en op donderdag 7 februari van 18.00
tot 21.00 uur in ‘t BrandPunt. Vergeet niet
het formulier online in te vullen, thuis uit
te printen en deze print en de e35,- in-

schrijfgeld per kind, mee te nemen naar de
inschrijving.
Vrijwilligers gezocht
Ieder jaar hebben we weer veel hulp nodig;
jeugdvrijwilligers zijn dus zeer welkom. Zit
je op de middelbare school en lijkt het je
leuk om te helpen, geef je dan op! Vanaf

25 januari kan er op onze site www.kvwbrandevoort.nl een jeugdvrijwilligersformulier ingevuld worden. Deze dan graag
uitprinten en (laten) inleveren op 6 of 7
februari. We hopen weer op veel aanmeldingen.
Tot de volgende BC! •

Bommetje
foto: Maarten van Schaik
Rond de jaarwisseling zijn bij tenminste
vier winkels in De Veste de brievenbussen
door vuurwerk ernstig beschadigd.
De secretaris van de winkeliersvereniging,
Jet Uijen, reageerde als volgt: “Het is vandalisme ten top. Zo worden de winkeliers
nodeloos op kosten gejaagd. We hopen
dan ook dat de daders zijn gezien en dat
getuigen zich willen melden.” •

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

Winkelkroniek Brandevoort
deel 20

Wim Dobma
foto:Vincent Knoops

De bijgelovigen denken dat 13 een ongeluksgetal is, hopelijk krijgen
ze geen gelijk en wordt 2013 een beter jaar dan 2012 toen de economie steeds meer in zwaar weer terecht kwam. Want als het economisch beter gaat, krijgen ondernemers meer moed en vertrouwen en
worden dan wellicht die winkels aan het winkelbestand in Brandevoort
toegevoegd waar wel eens sprake van is geweest, maar die nog niet
verwezenlijkt zijn. Een goed geoutilleerd en gevarieerd winkelbestand is
tenslotte in ons aller belang.

Hoewel december voor de gemiddelde consument een nogal dure maand is, met Sinterklaas, kerst en jaarwisseling, moet het voor de
winkelier een drukke en voorspoedige maand
worden. Aangezien dat geldt voor bepaalde
zaken want zaken waar levensmiddelen verkocht worden zoals supermarkten, cafetaria’s
en pizzeria’s zijn minder ‘decembergevoelig’
omdat hun omzet over het hele jaar is verdeeld.
Navraag bij de winkels leverde het volgende
beeld: ”Boutiquie4More, dameskleding, had
met de kerst een redelijk tot goede omzet, in
januari moet de balans worden opgemaakt
en de daarop volgende uitverkoop duurt tot
ongeveer half februari. Dat ‘balansen’ is een
minder plezierige, maar noodzakelijke bezigheid, die echter plezieriger wordt als het een
en ander goed is voorbereid.
Jumbo supermarkt is tevreden over de omzet. Jumbo had een speciale en spontane
kerstactie: klanten konden iemand, een individu of een gezin, opgeven die volgens hen

voor een kerstpakket in aanmerking kwam. In
totaal konden er 400 kaartjes met namen en
adressen worden ingeleverd van mensen die
tot de kandidaten behoorden. Uit de 400 kandidaten werden er twintig getrokken die tot
de gelukkigen behoorden die een kerstpakket thuisbezorgd kregen.
Volgens drankenzaak Gall & Gall is er met
kerst en Nieuwjaar niet bezuinigd op alcoholica, ze hebben een goede omzet gedraaid.
De soorten drank die men verkocht, waren
te vergelijken met andere jaren, maar vooral
champagne en andere mousserende wijnen
waren favoriet.
Keurslager Vogels vond de omzet boven verwachting, de slagerij is pas een jaar open en
moet nog een vast klantenbestand opbouwen, maar was daar tevreden over, vooral met
kerst zijn er meer luxe vleessoorten verkocht
zoals gourmetschotels en kerstrollades.
Een winkel die er in Brandevoort niet is en
waar we ook niet op zitten te wachten is een
vuurwerkzaak. Er was volgens verschillende

mensen nogal wat vuurwerkoverlast. Geen
overlast in de vorm van harde knallen en rommel op straat, maar nu was er sprake van vandalisme. Er zijn brievenbussen opgeblazen; de
brievenbus van de openbare basisschool was
helemaal ontzet. Iemand had het over jongeren van buiten Brandevoort, zoals er ook al
eerder vernielingen waren aangericht bij het
station. Hopelijk wordt daar in de toekomst
iets aan gedaan.
IJssalon Choc-N-Ice is verkocht en wordt
voorgezet onder de naam CHIQ. De uitbaatster is Irene van Scherpenzeel. De zaak is op
15 januari geopend voor publiek en de officiële opening heeft plaatsgevonden op 19
januari. Het assortiment van ijs, bonbons, truffels enzovoort wordt uitgebreid met de mogelijkheid hier koffie en/of thee te drinken. Er
komt een zitje waar men deze dranken kan
nuttigen. De verkoop betreft de goodwill, de
voorraad en de inventaris. Het winkelpand zelf
is, met andere bedrijfspanden samen, eigendom van een investeringsmaatschappij. •
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Nieuws van de Wijkraad
Holke Flapper

Ook in de maand december waren er diverse
activiteiten waar we acte de présence hebben gegeven. Op 3 december was er een
grote conferentie in Seat2Meet in Eindhoven, georganiseerd door de Provincie NoordBrabant. De conferentie vond plaats onder
de naam Leefbaarheid in de lift, co-creëren
= samen investeren.
Na het grote succes van de provinciale regelingen Leefbare Dorpen (iDOPS) en de
boost die dat de leefbaarheid heeft gegeven,
staan we voor de vraag: hoe nu verder? Hoe
nu verder in deze tijden van crisis? Juist nu
wordt meedoen, participeren, zelf de regie in
handen nemen, nog belangrijker.
Co-creatie en innovatie kunnen daarbij helpen. Bovendien zit ook in deze nieuwe periode het provinciebestuur niet stil. Nog steeds
zijn zij bereid de randvoorwaarden te creëren
om innovatie, energie, breedband en groen
mogelijk te maken. Al met al een levendige
en interessante discussie waar binnen uw
Wijkraad nader over zal worden gesproken
om te kijken welke mogelijkheden hier voor
onze wijk binnen bereik komen. We zullen u
bij nieuwe ontwikkelingen in de komende
periode nader informeren.
Op 11 december was er een bijeenkomst bij
de Rabobank georganiseerd door de LEVgroep met als thema: Wat kunnen we samen
doen voor jouw wijk? Ook hier waren uit de
verschillende wijken van Helmond vertegenwoordigers aanwezig. Er waren workshops
georganiseerd en wethouder Margreet de
Leeuw had een enthousiast en positief verhaal. Eens te meer werd duidelijk dat het coördineren van plannen en activiteiten binnen
een wijk van groot belang is om onnodige
dubbeltellingen te voorkomen en in het geval
van aanvragen van subsidies of sponsoring

via een betere stroomlijning meer kans op
succes te verkrijgen. We zullen hieraan ook
binnen uw Wijkraad de nodige aandacht aan
besteden. Om die reden wijzen we nogmaals
op de bestuurlijke organisatie binnen onze
wijk en met name het Algemeen Bestuur
van de Wijkraad.
Hier zijn alle relevante commissies, stichtingen, verenigingen en organisaties in onze
wijk vertegenwoordigd, en kunnen alle plannen en ideeën worden aangedragen en
besproken. Door de gezamenlijke aanpak
wordt de kans van slagen veel groter.
Op 15 december hebben we de nieuwe
burgemeester in onze wijk mogen ontvangen. Het was een stevig programma waar
door een groot aantal mensen medewerking
aan is verleend. Een groot aantal locaties
zijn bezocht; begonnen werd op het Sportpark waar de nodige uitleg werd gegeven
en het in aanbouw zijnde Sporthuis uitvoerig werd bezichtigd. Vervolgens is de loods
en het pand van de Scouting bezocht waar
diverse verenigingen aanwezig waren, die
nadere toelichting gaven omtrent hun activiteiten. Toen te voet naar De Plaetse waar
een bezoek werd gebracht aan het Gezondheidscentrum en nadere informatie werd
verstrekt door centrummanager Marlies de
Bakker. De burgemeester was aangenaam
verrast door de aard en de inrichting van
het centrum en de bezetting. Op weg naar
Jumbo werden diverse wijkgenoten op straat
aangesproken en konden ook zij kennis nemen van de enthousiaste houding van onze
burgermoeder. Bij Jumbo ontkwam ze niet
aan een rondleiding door filiaalmanager Ton
Bax die haar prompt uitnodigde voor de aanstaande kortingsavond. Snel door naar het
station; zij kende dit al van het bezoek van
de Slowaakse president Gasparovic die kort

geleden met de koninklijke trein in Brandevoort aankwam op weg naar de Automotive
Campus. De architectuur werd bewonderd,
hetgeen overigens voor de gehele wijk gold.
Gijs van Wijlen, directeur van het Carolus
Borromeus College, wist haar te ontvoeren
naar de bouwlocatie van de nieuwbouw van
deze school, waar haar door de aanwezigen nadere uitleg werd gegeven omtrent
de bouwplannen, de samenstelling van het
docentencorps en het aantal leerlingen. Ter
afsluiting terug naar ’t BrandPunt, waar een
drankje en een hapje werd aangeboden. Uit
het artikel van mevrouw Blanksma valt haar
positieve reactie op het bezoek af te leiden.
Ook hier mag weer gezegd worden dat met
de medewerking van de vele vrijwilligers dit
bezoek tot een succes werd gemaakt.
Op 19 december hebben Wiljo Strikwold
en ondergetekende namens de Wijkraad in
gezelschap van de collega’s van de andere
wijkraden een bezoek gebracht aan diverse
afdelingen van de gemeente en met de diverse ambtenaren gesproken. Op deze wijze
werd inzicht verkregen in de werkwijze en de
onder handen zijnde projecten.
Er staat ons een druk en spannend jaar te
wachten, waar veel zaken die voor onze wijk
van belang zijn aan de orde zullen komen.
We zullen u in de komende uitgaven van de
BC hierover nader informeren. Veel actuele
informatie is te vinden op: www.brandevoortinactie.nl. De nieuwjaarstoespraak van de
Voorzitter van de Wijkraad met een terugblik
op het afgelopen jaar en een vooruitblik op
het komende jaar is te vinden op: www.wijkraad.brandevoort.org.
Wij hopen dat het komende jaar voor u allen en ons een gezond en gelukkig jaar mag
worden. •

Correspondent gezocht
Omroep Helmond zoekt voor het programma NieuwsDesk een correspondent in Brandevoort. Dit is een nieuwsprogramma dat drie maal per week
’s ochtends van 9.00 tot 11.00 uur wordt
uitgezonden. Gestart word begin februari. Voor meer informatie: Cor van Gils,
programmaleider radio, 06 425 486 48,
radio@omroephelmond.nl. •
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In gesprek met…
’t EetPunt

Annelies Hoolmans
foto: Fons Bosman

Wat is ‘t EetPunt precies?
‘t EetPunt is een gelegenheid voor alleenstaande of hulpbehoevende ouderen en voor
hun mantelzorgers, om gezellig met elkaar te
genieten van een heerlijk driegangendiner.
De deelnemers betalen een kleine vergoeding voor deelname.
Het idee is in 2007 ontstaan bij een seniorenmiddag. Tijdens de koffie met gebak werd
duidelijk dat er behoefte is om iets te organiseren voor ouderen in wijkhuis ‘t BrandPunt.
Zo zijn ‘t TrefPunt (koersbal voor senioren),
’t KookPunt (kooklessen voor senioren) en
‘t EetPunt ontstaan. ‘t TrefPunt is ondertussen uitgegroeid tot een leuke koersbalclub
op dinsdag- en woensdagmiddag. De activiteiten van ‘t KookPunt bleken niet in een behoefte te voorzien, waardoor deze activiteit
is opgeheven.
Wie is bij de organisatie betrokken?
De organisatie ligt in handen van Mary-Ann
Bosman en Marja Heerding. Zij bedenken en
bereiden de menu’s en proberen de heerlijke recepten uit. Natuurlijk kunnen zij dit
niet alleen. Zij worden ondersteund door Mia
Verhoeven, Ria Lebens, Marianne van Hoof,
Ankie Puts en Fons Bosman.

toekenning van De groepering van het jaar
2011 tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, een
mooi hoogtepunt. Van het ontvangen geldbedrag zijn inmiddels wat zaken voor ‘t EetPunt
aangeschaft, zoals een blender, inductiekookplaat, staafmixer en soepkommen. Kortom:
enkele wensen zijn vervuld.
Wat zou er verbeterd kunnen
worden?
‘t EetPunt is langzaam gegroeid naar een
heel mooi evenement en de organisatie
heeft alles goed voor elkaar.
Hoe weten we jullie te vinden?
Gegadigden weten ons te vinden door
mond-tot-mondreclame en doordat deelnemers andere mensen weer introduceren.
Maar men kan ook contact opnemen via maryannbosman@brandevoort.nu of gewoon in
het wijkhuis naar Mary-Ann of Marja vragen.
Waar kunnen we terecht met
vragen?
Mensen kunnen met vragen altijd terecht bij
Mary-Ann en bij Marja, via ’t BrandPunt, 43
20 13, of loop eens binnen voor een kopje
koffie.

Toekomstplannen?
Onze toekomstplannen zijn vooral nog heel
lang doorgaan, want er blijven natuurlijk altijd
ouderen bestaan die behoefte hebben om er
eens fijn uit te zijn en vooral te genieten.
Wensen voor de toekomst?
Wij wensen dat we op deze manier nog lang
door kunnen gaan en dat mensen graag blijven komen.
Vanuit ‘t EetPunt is ook de Culinaire Veiling ontstaan. Een veiling waaraan minimaal
twaalf en maximaal zestien personen kunnen deelnemen. U wordt getrakteerd op een
culinair hoogstandje en dat vanaf e50,- per
couvert.
Het wordt geheel verzorgd door vrijwilligers
en de meeropbrengst gaat naar een goed
doel in de wijk. De opbrengt van de nieuwe
veiling gaat bijvoorbeeld naar de Scouting
die dat extraatje goed kan gebruiken. Kijk op
de website www.brandpunt.info voor meer
informatie en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.
Dank jullie wel voor dit verhelderende gesprek. Volgende maand is de Fotoclub aan
de beurt. •

Wat is het doel en hoe wordt dit
bereikt?
Het doel van ‘t EetPunt is om ouderen gezellig samen te laten eten en contact met elkaar te laten leggen. Dit gebeurt onder het
genot van een lekker drankje en een heerlijk
driegangendiner met mooie verse producten.
Het is een sfeervol samenzijn aan een prachtig gedekte tafel.
Hoe vaak wordt dit evenement
georganiseerd?
Dit evenement wordt eens per maand georganiseerd. Het streven is om dit op elke
derde zondag van de maand te doen.
Wat zijn volgens jou de hoogtepunten?
Er zijn meerdere hoogtepunten te noemen.
Voor de deelnemers is toch wel elk jaar het
kerstdiner een hoogtepunt. De Stichting
Brandevoort in Actie sponsort de drankjes
en er is altijd iets extra’s. Zo verzorgt Marleen Revenboer met haar kinderen de muzikale omlijsting met harp, accordeon en zang
en zorgt de kerstman voor iets lekkers bij de
koffie. Maar er wordt ook steeds uitgekeken
naar de zomerbarbecue. Nog een hoogtepunt
is het jaarlijkse aspergediner dat gesponsord
wordt door de Brandevoortse Hoeve. Voor de
organisatie zelf was toch de nominatie én de
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column
Opgeblazen brievenbussen. Carbid schieten.
Hondenpoep. Over de stoep fietsen. Een
week te vroeg het oud papier buiten zetten.
Kerstbomen op de rotonde. Asociaal gedrag
in het verkeer. Sneeuw lekker voor de deur
laten liggen. Het zijn zo maar een paar ergernissen uit het dagelijks leven. Daar kunnen
we heerlijk over klagen. Wat een aso’s!
Zelf bezondigen we ons hier natuurlijk niet
aan, want zo zijn wij niet, nietwaar? Ons soort
mensen biedt het afval volgens de regels
aan, we verlenen iedereen altijd voorrang en
rijden stapvoets als er een schoolgebouw
in zicht komt. Onze viervoeter haalt het niet
in zijn hoofd ook maar een poot op te tillen
zonder dat er grondige sanitaire voorzorgsmaatregelen zijn getroffen, wij brengen de
kinderen altijd met de bakfiets naar school
en aan kerstbomen doen we niet. Want dat
is slecht voor onze ecologische voetafdruk.
Het milieu, weet u wel. En die sneeuw op de
stoep scheppen wij ambachtelijk weg, direct
na elke sneeuwbui.
Ook voeden wij onze kinderen keurig op en
laten we ze niet met onverantwoord zwaar
vuurwerk over straat gaan, bijvoorbeeld. Ons
nageslacht zit ’s avonds keurig aan het huiswerk, of leest een goed boek, zoals het hoort.
Toch zijn er groepen jongeren die fijn onder
de brug een jointje roken, of die samenscholen in het centrum van De Veste. Allemaal
andermans kinderen, die schaamteloos hun
afval in de gracht mieteren, met een skateboard de garage in racen, veel te veel kabaal
maken en voor andere overlast zorgen. Maar
die jongelui zijn niet van ons, die komen vast
van elders met de trein hiernaartoe om herrie
te schoppen.
Het was zo’n leuk idee: die schijnbaar achteloos geplaatste stoelen voor de openbare
school, op het mooie ronde plein. Wellicht
opgedaan in de zuidelijke landen? We hadden hier in onze wijk liever ook wat keuvelende hangouderen uit het Palladium gezien.
Bij deze zijn jullie uitgenodigd…
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Carnaval met De Brandeliers
16

Luc Sleegers
foto: Jan Dijstelbloem

Het is bijna zover: carnaval 2013 gaat beginnen! Van 8 tot en met 12
februari is het officieel carnaval in Nederland. En met prins Eric d’n Urste zal ook dit jaar in Brandevoort carnaval flink gevierd gaan worden
onder het motto: mi Prins Eric d’n Urste goan wai mi gemak oit ons
dak! Tijdens de carnaval is de Hoftempel ’t BrandPunt iedere dag geopend. Het programma:
Vrijdag
20.00-00.00 uur - Fancy Teen Dance Party
(vanaf 11 tot en met 16 jaar)
Zaterdag
15.00-18.30 uur - Après Optocht Party
20.30-00.30 uur - Brandeliersbal (vanaf 14
jaar)
Zondag
15.00-22.00 uur - Après Optocht Party
Maandag
14.00- 8.00 uur - Kindermiddag (entreekaartje
verplicht)
20.00-00.30 uur - Themafeest Devils and Angels (vanaf 14 jaar)
Dinsdag
14.00-18.00 uur - Kindermiddag (entreekaartje verplicht)
20.30-00.00 uur - Sluitingsbal
Woensdag
Vanaf 20.00 uur - Haringhappen
Fancy Teen Dance Party
Na het succes van vorig jaar is er ook dit jaar
weer een feest voor de jeugd! Tijdens deze
alcoholvrije avond kan iedereen vanaf 11 tot
en met 16 jaar een geweldig feestje vieren.
DJ Martin zal van deze avond een feest maken
waar de kinderen nog lang over na zullen praten. Nog geen entreekaartje? Deze kunnen op
de avond zelf bij de ingang van de zaal gekocht
worden voor e3,-. Voor leden van de Brandeliers is de entree gratis.
Tijd: 20.00 tot 00.00 uur. Limonade: e1,Brandeliersbal
Het Brandeliersbal is net als voorgaande jaren hét zaterdagavond carnavalsfeest in Brandevoort. Dit jaar is er zelfs live muziek! Op de
avond zal de muziek namelijk worden verzorgd
door live-band BASIC. Deze allround-coverband bestaat uit 5 personen, en zij zullen van
de zaterdagavond een waar spektakel gaan
maken. Deze avond duurt van 20.30 tot 00.30
uur, en is voor iedereen vanaf 14 jaar. Leden
van de Brandeliers kunnen gratis naar binnen,
entree voor niet-leden bedraagt e5,-.
Optochten, VIB tribune en
Après Optocht Party’s
Op zaterdag 9 februari doen de Brandeliers
mee aan de optocht in Mierlo-Hout, en op zondag 10 februari zijn we te bezichtigen tijdens
de optocht in Helmond.
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Dit jaar is er voor alle Brandeliers en Club van
111 leden de mogelijkheid om de optochten
te bekijken vanaf een speciale Brandeliers VIB
tribune! Onder het genot van een eigen consumptie, en in aanwezigheid van een ware DJ,
is dit een prachtige manier om de optochten te
bekijken. Aanmelden is wel nodig en kan via
onze website, www.brandeliers.com. Ben er op
tijd bij want vol is vol.
Na de optochten op zaterdag en zondag is de
Hoftempel vanaf 15.00 uur geopend om het
carnavalsfeest door te vieren. Op zaterdag kan
dat tot 18.30 uur, en op zondag tot 22.00 uur.
De entree is voor iedereen gratis, en de garderobe kost e0,50.
Kindermiddagen
De kindermiddagen, georganiseerd door Stichting Brandevoort in Actie en C.S. De Brandeliers, zijn ieder jaar een groot succes. Om voor
iedereen carnaval mogelijk te maken, is er op
maandag en dinsdag een heus carnavalsfeest
voor de kleinsten onder ons.
Vorig jaar waren beide middagen uitverkocht.
Dit jaar vond de voorverkoop plaats op 14 januari. Nog geen kaarten? Informeer snel of er
nog kaarten over zijn. Dit kan via onze site, of
aan de bar van ’t BrandPunt. Een entreekaart
voor een kind kost e3,50 (inclusief twee maal
ranja en één maal chips), en een kaartje voor
volwassenen kost e2,-.
Themafeest Devils and Angels
Op maandagavond organiseert C.S. De Bran-

deliers dit jaar een themafeest, namelijk de
Devils and Angelsavond. Een DJ zal op deze
avond voor heerlijke muziek zorgen. Deze
avond duurt van 20.00 tot 00.30 uur, en is
voor iedereen vanaf 14 jaar. Entree voor
Brandeliers is gratis, voor niet-leden bedraagt
de entree e5,-.
Sluitingsbal
Natuurlijk kun je de zware carnavalsdagen
ook gezellig in Brandevoort afsluiten. Op dinsdagavond zullen we van 20.30 tot 00.00 uur
de laatste carnavalsuurtjes in stijl vieren. Deze
avond is gratis voor iedereen. Na vanavond
duurt het nog 385 dagen tot het volgende
carnaval (1 maart 2014). Een goede reden om
nog één maal lekker door te zakken dus!
Haringhappen
Traditiegetrouw is er op de woensdagavond in
’t BrandPunt het haringhappen. De aanvang is
om 20.00 uur, en dit is een mooie manier om
gezellig na te praten over de geweldige carnavalsdagen.
Tot slot
Een vol programma staat er voor de deur, en
‘t BrandPunt is daarmee ook uw Hoftempel
tijdens de komende carnavaldagen. Hopelijk
mogen we u op een of meerdere van onze
activiteiten verwelkomen, en natuurlijk is
onze website ook vierentwintig uur per dag
open voor meer informatie: www.brandeliers.
com. •

Sportpark Brandevoort krijgt
vorm
De maand december

Fons Bosman
foto: Henk Noort

Het bestuur van de Stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort wenst
iedereen een gezond en sportief 2013 toe! Juist in deze tijd, zo direct na
de feestdagen, is het goed weer eens te gaan sporten en bewegen. En
dat kan op ons prachtige Sportpark Brandevoort!

De laatste maand van het jaar 2012 is voor
de bouwwereld een korte maand. Van 21
december tot 6 januari 2013 lag de bouw
stil. In december is het metselwerk zover
gevorderd dat de verdiepingsvloer kon worden aangebracht. Dat houdt in dat er verder
aan het siergedeelte van de staalconstructie gewerkt kan worden. Op de foto is dit nu
zichtbaar. De kleur van de staalconstructie
is definitief. Tussen de gemetselde muren
met betonbanden wordt de hellingbaan
aangebracht, waardoor het buitenterras met
de rolstoel bereikbaar is. De bovenzijde van
de betonbanden liggen op het niveau van
het terras. Al zichtbaar wordt de open haard
met de schoorsteen. Ook de voorgevel met
entree en de zichtbaar blijvende staalconstructie krijgt vorm. Links de kantine daarnaast de kozijnen van de entree, beheerdersruimte en de bestuurskamer.
Commissie Inrichting Sporthuis
De commissie inrichting heeft zich over de
verschillende offertes gebogen en inmiddels een advies uitgebracht aan het bestuur
van de stichting. Hiermee zal een interieurbouwer worden gevraagd zijn ideeën nog

meer toe te spitsen op de specifieke wensen, waarna de bouw van het interieur kan
starten. We verklappen alvast dat het een
spraakmakend, vernieuwend en ontzettend
mooi interieur gaat worden!
Wat gaan we drinken
Op het moment dat u dit leest, is het besluit over de samenwerking met één van de
brouwerijen genomen. Omdat wij de kopij
voor dit artikel al vroeg in de maand moeten
aanleveren, kan hier de naam nog niet worden prijsgegeven. Maar volg onze site www.
sportparkbrandevoort.nl en kijk daar welk
merk de komende jaren in de sportkantine
wordt aangeboden.
Individueel gebruik loopcircuit
Samen met de Lopersgroep Brandevoort
heeft het bestuur een modus gevonden om
individuele lopers de kans te geven van het
loopcircuit gebruik te maken. De LG Brandevoort zal zorgen dat op die momenten
altijd een deskundige aanwezig is, die raad
en advies kan geven. Maar let wel op: u bent
zelf aansprakelijk voor eventuele blessures
of schade. De Stichting stelt het Sportpark
beschikbaar en de Lopersgroep haar ex-

pertise, maar u bent voort uw eigen welzijn
en gezondheid verantwoordelijk. Als gevolg
van de vertraging door de afgelopen feestdagen is het nog niet mogelijk geweest om
dit tot in detail uit te werken. Maar ook deze
ontwikkeling wordt zo snel mogelijk op de
website opgenomen.
Zet in je agenda! Wijkfeest 24
augustus
Op zaterdag 24 augustus wordt Sportpark
Brandevoort feestelijk geopend. Na onze
oproep in de vorige BC hebben zich enkele
enthousiaste mensen gemeld, die graag samen met ons de organisatie vorm willen geven. Inmiddels is al duidelijk dat niet alleen
zaterdag 24, maar ook zondag 25 augustus
in het teken van de opening zal staan. Tevens viert de SV Brandevoort in datzelfde
weekend haar eerste lustrum. Het belooft
een geweldig feest te worden met als kers
op de taart een wijksportdag, waarvan we
hopen dat we daarmee een nieuwe traditie aan de rijke evenementenkalender van
Brandevoort kunnen toevoegen. Dus zet
het weekend van 24 en 25 augustus in
uw agenda, want Brandevoort viert sportief
feest! •
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Lijf & leven

Kleur en uiterlijk
Marga Dobma
foto: Rianne van Lierop

Om zeker te weten tot welk kleurentype u behoort kunt u het beste een
professionele styling laten doen. Maar zelf kunt u dit ook wel ontdekken.
Alhoewel er op deze manier vanzelfsprekend niet zo diep ingegaan kan
worden als u van een stylingconsulente mag en kunt verwachten.

Om dit zelf te ontdekken kunt u het beste
onopgemaakt voor een spiegel gaan staan.
Doe dit bij voorkeur op een moment dat uw
haar uw natuurlijke haarkleur heeft. Sla een
witte handdoek om en zorg ervoor dat er
goed daglicht valt op uzelf en de spiegel. Dus
ga bij voorkeur met uw gezicht richting daglicht staan. Daarna doet u achtereen volgens
eerst goudkleurige sieraden (bijvoorbeeld
een ketting en oorbellen) om en dan zilverkleurige sieraden. Kijkt na iedere wisseling
goed naar het effect in de spiegel. Geef voor
uzelf dan antwoord op de volgende vraag:
wat staat u of flatteert mij het best? Let bij
de beoordeling vooral op uw huid. Ziet deze
er frisser, mooier, jonger (minder rimpeltjes
zichtbaar) uit dan is het deze kleur sieraden
die het beste matcht met uw uiterlijk. Komt
u er zelf niet goed uit, vraag het dan aan uw
huisgenoten.
Is het antwoord van de kleur van de sieradenkleur, die het mooist is bij uw uiterlijk
past goudkleurig dan kunt er ervan uitgaan
tot u tot een zogenaamd warm kleurentype
behoort (herfst/lente). Is het antwoord zilverkleurig dan behoort u tot het zogenaamde
koele kleurentype (winter/zomer).
Wat ook een belangrijk hulpmiddel is om uw
kleurentype te ontdekken, is te kijken naar
de binnenkant van uw arm. Heeft u een bleke huidskleur en schijnen de bloedvaten er
blauw/groen doorheen dan behoort u tot het
koele kleurentype. Bij warme kleurentypen
zijn de aderen minder goed zichtbaar (lente/
herfst).

Herfst
Beroemde herfsttypen zijn: Sophia Loren en
Julia Roberts

Lente
Beroemde lentetypen zijn: Doris Day en Boris Becker

Winter
Beroemde wintertypes zijn: Liz Taylor en Andie McDowell

Zomer
Enige beroemde zomertypen zijn: Grace Kelly en Linda Evans

Nadat u nu de belangrijkste keuze heeft gemaakt gaan we de mogelijkheden verfijnen.
Dat wil zeggen tot een keuze komen of u
een lente- of herfsttype dan wel een zomerof wintertype bent.
Houdt hierbij de kleuren (van de foto van
de kleurenwaaiers) van uw twee mogelijke
kleurenwaaiers bij de hand.
Als beste hulpmiddel kunt u grijpen naar
uw eigen kledingstukken zoals bijvoorbeeld
T-shirts, blouses of truien waarvan u zelf
vindt, maar misschien ook van de buitenwacht heeft gehoord, dat u er zo goed in
uitziet. Ook neemt u er iets bij waarvan u
zelf vindt, dat u dit niet goed staat, ofwel dat
het u bleek, ouder en kleurloos maakt.
Ga op dezelfde manier, zoals in de inleiding
beschreven, weer voor dezelfde spiegel
staan en hang uw flatterende kledingstukken stuk voor stuk om en let hierbij goed
op uw gezicht. Maakt het betreffende kledingstuk uw huid bleek, vaal, vermoeid, of
ouder? Dan heeft dit voor u niet de goede
kleur. Werk alle, de door u gekozen rijtje
kledingstukken op deze manier af. Ga dan
eens met de positief uitgevallen kleuren
naar de kleurenwaaier en kijk met welke
kleur ze het meeste overeenstemming
hebben.
Op deze manier is het voor u mogelijk onderscheid te maken tussen herfst/lentetype of
winter/zomertype.
Neem bij uw volgende kledingaankoop ‘uw’
kleurenwaaier eens mee en kijk eens of er
iets te vinden is dat u, natuurlijk in de eerste
plaats mooi vindt, maar ook een kleur heeft
uit uw waaier.
Als u daarna het nieuwe kledingstuk aan
heeft en de buitenwacht zegt dat u er zo
goed uitziet dan heeft u een juiste kleur gekozen!
Overigens is het geen probleem als iets voor
u niet de juiste kleur heeft. Een lippenstift,
sjaal, of ketting in ‘uw’ goede kleur doet in dit
geval wonderen. Veel succes! •
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Brandevoorter van het jaar
20

Annelies Hoolmans
foto: Vincent Knoops

Welkom in ‘t BrandPunt
Op 6 januari vond de inmiddels traditionele
nieuwjaarsreceptie plaats met voorafgaand
de bekendmaking van De Brandevoorter
2012. De voorzitter van Stichting Sociaal
Cultureel Centrum Brandevoort, Jan Drouen,
heette iedereen van harte welkom en wenste allen een voorspoedig 2013 toe.
Natuurlijk was er een speciaal woord van
welkom en dank voor de genomineerden,
hun familieleden en mogelijke supporters. Zij
staan centraal bij de uitreiking van De Brandevoorter 2012.
Uitverkiezing van de Groepering 2012, de genomineerden:

Webmaster Commissie Brandevoort.
De enthousiaste, actieve en gemotiveerde
leden van deze commissie maken websites
voor de verschillende groeperingen binnen
de wijk.
CS De Brandeliers
Een groep enthousiaste Brandevoorters, die
vele activiteiten organiseren. Denk daarbij
aan: carnaval voor jong en oud, een zeskamp,
het Zonnebrandfestival, bingo, Fancy Teen
Party, enzovoort.
De vrijwilligers van ’t BrandPunt
Een groep van een veertigtal vrijwilligers, die
er mede toe bijdragen, dat ’t BrandPunt het
middelpunt van de wijk is en tot ver buiten de
stadsgrenzen bekend is.
Brandweer Brandevoort
Na jarenlange trouwe inzet weggesaneerd.
Jeugdwagen Brandevoort
Reden voor de nominatie is: “Het is de leukste club”.
Sint Nicolaas Comité
Dit comité maakt van de intocht van Sinterklaas ieder jaar een fantastisch kinderfeest.

Voetbalvereniging SV Brandevoort.
Een groepering, die met name de jeugd van
Brandevoort een sportieve tijdsbesteding
geeft en ervoor zal zorgen, dat het nieuwe
sportpark een groot succes wordt.
De juryleden
De jury, bestaande uit Frans Stienen (wethouder), Jacqueline Klomp (ambtenaar ge-
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meente Helmond), Patrick de Vogel (wijkbrigadier), Ingrid Tielemans (bestuurslid van de
Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort) en Jan Drouen (voorzitter), stond ook
dit jaar voor een moeilijke keuze. Alle groeperingen, genomineerd of niet genomineerd,
leveren een geweldige bijdrage aan de leefbaarheid van onze wijk.
De jury heeft gekozen en de e500,- is beschikbaar gesteld aan C.S. De Brandeliers,
die door haar inzet carnaval binnen onze wijk
een extra dimensie geeft. Van harte gefeliciteerd.
Jacqueline Klomp, die vanaf het begin bij de
ontwikkeling van de wijk Brandevoort is betrokken, werd ook nog even in het zonnetje
gezet.
Uitreiking van De Brandevoorter 2012, de genomineerden:

Carin Martens
Al een decennium actief in de wijk. Ze helpt
al jaren bij het organiseren van het paaseieren zoeken, het fierljeppen, de Sinterklaasintocht, de fietstocht en de fietsbeurs.
Dave Joosten
Voor ieder evenement staat Dave klaar als
vrijwilliger, als entertainer en als zanger.
Louis Vrolings
Louis is de motor achter de KBO. Hij is penningmeester van Stichting Sport en Bewegen, vrijwilliger in het wijkhuis en organisator
van de computerclub.
Luc Sleegers
Op jonge leeftijd al actief als voorzitter van
de commissie pr van De Brandeliers en hij
zorgt ook voor de pr van de Commissie Carnaval.
Mary-Ann Bosman
Zij is een van de oprichters van de culinaire
veiling ten behoeve van goede doelen en organisator van het culinaire EetPunt, dat vorig
jaar in de prijzen viel.
Jet Uijen-Poirters
Jet is secretaris van de winkeliersvereniging
en initiatiefneemster voor de sfeerverlichting
in het centrum. Daarnaast organiseert zij allerlei activiteiten in verband met haar modezaak.

Henny Martens
Een betrokken persoon, die voor iedereen
klaar staat. Hij is betrokken bij de fietstocht,
De Brandeliers, De Brandeleros, het fierljeppen en je kunt hem zelfs tegen komen als
paashaas.
Frits van de Donk
Hij is als vrijwilliger heel actief en nauw betrokken bij S.V. Brandevoort. Hij is bestuurslid en vervult de functie van penningmeester.
Herbert van Reth
Hij zet zich al jaren achter de schermen in om
Brandevoort digitaal op de kaart te zetten.
Hij is verantwoordelijk voor de startpagina, al
jaren voorzitter van de webmasters commissie en nu actief met de wijkkalender.
Ria Dijstelbloem
Zij is de initiatiefneemster voor het opstarten
van een Zonnebloemafdeling in Brandevoort.
De familie Robben (Rob, Jolanda en Lars)
Lars is het hart van de jeugdgroep, die onder andere de crossbaan heeft mogelijk
gemaakt en zich inzet voor de jeugdwagen
van Brandevoort. De ouders zijn onder andere bekend door hun inzet voor Dickens, de
Brandeliers, de Stuurgroep Jeugd en ChillHouse.
William Kuijpers
Een gouden vrijwilliger met een groen-wit
hart, die zich op zoveel terreinen inzet, dat hij
onmisbaar is voor de vereniging.
Anneke van den Braak
Zij verzorgt de Facebook- en Twitteraccounts
van allerlei groeperingen binnen onze wijk.
Berry van der Putten
Een goede gastheer met veel charisma, die
zich ook voor honderd procent inzette voor
Brandevoort in Actie. Kortom een echte
Brandevoorter.
Marja Heerding
Marja werkt het liefst achter de schermen in
de keuken van ’t BrandPunt. Zij investeert
enorm veel tijd. Vooral als er diverse gerechten en buffetten bereid moeten worden.
Frits van der Linden
Hij zet zich in bij het maken van de carna-
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valswagen van de jeugd en is erg betrokken
bij de Flametrails.

Giel Pollemans
Giel behoeft geen toelichting. Hij verdient de
titel door zijn jarenlange inzet voor de Brandevoorter Courant. Ook al doet hij het nu wat
rustiger aan.
Floor Swinkels
Floor zet zich in voor het wel en wee van
Blok 11. Verder heeft hij zich ingezet in verband met de hoogspanningsmasten.
Anita van Beek
Haar inzet voor de Carnavalscommissie van
Brandevoort in Actie was tomeloos. Door
haar enthousiasme heeft zij er mede voor
gezorgd, dat de zwetsavonden en middagen
en de jeugdmiddagen een begrip werden.

Martin Bogers
Ook zijn inzet voor de Carnavalscommissie
was geweldig. Verder zette hij zich in voor
de Brandevoorterdag en voor de Stichting
Brandevoort in Actie.
De jury is tot de volgende uitslag gekomen:
Een persoonlijk geschenk was er voor: Carin
Martens, Dave Joosten, Louis Vrolings, Luc
Sleegers, Mary-Ann Bosman, Jet Uijen, Henny Martens, Frits van de Donk, Ria Dijstelbloem, Anneke van den Braak, Berry van der
Putten, Marja Heerding, Frits van der Linden,
Giel Pollemans, Floor Swinkels, Anita van
Beek, en Martin Bogers.
Wethouder Stienen feliciteerde de gelukkigen en deelde de prachtige bossen bloemen
(gemaakt door Ellen Deelen van natuurlijke
Bloem-creaties) uit. Er was ook nog voor iedereen een lekker flesje wijn.

Herbert von Reth en William Kuijpers mogen elk bepalen naar welke groepering de
E500,- gaan. Ook zij kregen een mooie bos
bloemen en een fles wijn.
Driewerf hoera!
De familie Robben is - of spreek je nu van
zijn - de Brandevoorters 2012 geworden.
Naast de e1000,- die zij beschikbaar mogen stellen aan één of meerdere groeperingen binnen de wijk en de persoonlijke prijs,
kregen zij ook het beeldje, dat bij deze uitverkiezing hoort. Nog een beetje beduusd
namen zij de welgemeende felicitaties in
ontvangst. Hiermee was het officiële deel
van deze bijeenkomst gesloten en kon men
nog even nagenieten met een lekker hapje
en een drankje.
Ook namens de PR-commissie van harte gefeliciteerd, Rob, Jolanda en Lars. •
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Decemberactie groot succes
Cora Brouwer
foto:Franka van Vlerken

“Mag ik het bonnetje?” Dat is een vraag die de gemiddelde winkelier
tegenwoordig niet vaak krijgt. Want wat moet je ermee in een tijd dat je
je banksaldo op elk moment via de een of andere app kunt opvragen.
In de laatste weken van het afgelopen jaar was dat echter wel anders.
Logisch, want de jaarlijkse decemberactie van de Winkeliersvereniging
Brandevoort liep weer. Dat was dus kassabonnen sparen geblazen. En
dat hebben ze geweten! Zo’n 6000 enveloppen zaten er in de inzameltonnen.

Vrijdagavond 28 december vond de feestelijke uitreiking van de prijzen plaats in Cafetaria Brandevoort. En die prijzen waren niet
mis: cadeaumanden, gevuld door alle winkeliers uit de wijk; alles bij elkaar opgeteld zo’n
e400,- aan artikelen. Een Wii spelcomputer,
een lcd-tv en een reischeque ter waarde
van e500,-. Gewonnen door vaste klanten
uit Brandevoort, zoals mevrouw Biezemans
die een cadeaumand mee naar huis mocht
nemen. Zij vertelde een paar maal per week

hier te winkelen, niet alleen bij ‘onze’ supermarkten, maar ook regelmatig bij de andere
winkels haar inkopen te doen. De winnaars
van de televisie, de familie Zoetmulder, waren net aan een nieuwe toe, want ‘ze hadden er nog een met een kontje’. En ook de
andere prijzen werden dankbaar in ontvangst
genomen.
Volgend jaar december wordt er ongetwijfeld
weer een winkeliersactie gehouden. En zul-

len de klanten allemaal weer massaal om de
bon gaan vragen.
De prijswinnaars:
Cadeaumanden ter waarde van e400,-:
familie De Reus, Patrick van de Waterbeemd,
familie Biezemans. Wii spelcomputer:
D. van Dongen. Lcd-tv: Anita Zoetmulder.
Reischeque ter waarde van e500,-: familie
Smits. •
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Rechtbank oordeelt dat Duo
Ton-lijn voldoet aan eisen
Gemeente Helmond
foto: Paul Princen

De nieuwe samengevoegde hoogspanningsverbinding bij Brandevoort
- de zogeheten Duo Ton-lijn - voldoet aan het landelijke voorzorgsbeginsel. Om beide hoogspanningslijnen te bundelen is door de gemeente
Helmond aan TenneT een omgevingsvergunning verleend. Alle bezwaren tegen deze vergunning zijn afgewezen. Dit heeft de Rechtbank ’sHertogenbosch bepaald tijdens een beroepszaak die aangespannen
was door enkele omwonenden. Het werk aan de Duo Ton-lijn is inmiddels klaar en de lijn is in gebruik genomen. De overbodige masten van
de 150 kV-lijn worden in januari en februari 2013 verwijderd.

De vijf indieners van de beroepschriften
hadden diverse bezwaren. Deze zijn allemaal door de rechter afgewezen. De belangrijkste conclusie is dat de rechter het
met de gemeente eens is dat - door het
bundelen van de bestaande 380 kV- en
150 kV-lijn in de nieuwe Duo Ton-lijn - de
magneetveldzone kleiner wordt. Hierdoor
liggen er geen gevoelige bestemmingen,
zoals huizen en scholen, in deze zone. De
benodigde omgevingsvergunning, die de
gemeente hiervoor aan netwerkbeheerder
TenneT heeft verleend, is dan ook terecht
afgegeven, oordeelt de rechter.
Informatie over Duo Ton-lijn
De lijnen van de kleinere 150 kV-lijn zijn
afgelopen maanden opgehangen in de
masten van de 380 kV-lijn. Dit heeft TenneT gedaan in opdracht van de gemeente
Helmond om zo ruimte vrij te maken voor

woningbouw. De lijnen zijn deels volgens
een Ton-configuratie opgehangen. Door
deze zo op te hangen, worden de magneetvelden gedeeltelijk gedoofd; dit zorgt voor
een smallere magneetveldzone dan die van
de oude 380 kV-lijn. De voorgeschreven
0,4 microTesla magneetveldzone - vastgelegd in het zogeheten voorzorgsbeginsel
- is nu zo smal dat alle woningen in Brandevoort en Houtse Akker buiten deze zone
staan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft bevestigd dat
de berekening van de magneetveldzone is
gedaan volgens de geldende handreiking
van het RIVM.
Voor de aanleg van de Duo Ton-lijn zijn enkele masten opnieuw opgebouwd, terwijl
andere verplaatst en opnieuw opgebouwd
zijn. Hiervoor is een omgevingsvergunning
nodig. Het college van B&W heeft deze om-

gevingsvergunning aan TenneT verleend.
De rechter heeft nu geoordeeld dat deze
omgevingsvergunning terecht verleend is.
De kleine masten van de 150 kV-lijn, die
nu overbodig zijn geworden, ter hoogte van
Brandevoort verdwijnen begin dit jaar.
Nu de werkzaamheden - merendeels in
Brandevoort en voor een klein deel in
Houtse Akker - klaar zijn, is de weg vrij voor
woningbouwprojecten in beide plangebieden. Ook kan Kindcentrum De Hoeves waar Openbare Basisschool Brandevoort
en Spring onderwijs geven en kinderopvang aanbieden - in gebruik worden genomen. Meer informatie is te vinden op www.
helmond.nl/hoogspanningslijnen.

Noot van de redactie: de volledige uitspraak is te vinden op rechtspraak.nl. •
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Het Carolus komt naar
Brandevoort
deel 6

Nieuwbouw
Het nieuwe schoolgebouw begint vorm te
krijgen. Heipalen, 225 in getal, zijn geslagen en de fundering is gestort. Op zaterdag 15 december heeft burgemeester Elly
Blanksma-Van den Heuvel tijdens haar bezoek aan Brandevoort ook het bouwterrein
bezocht. Binnen de beschikbare vijftien mi-

foto: Vincent Knoops

nuten werd zij en andere aanwezigen door
directeur Gijs van Wijlen bijgepraat over de
uitgangspunten en de wijze waarop vorm
gegeven zal worden aan energiezuinig bouwen. Zo zal energie worden opgewekt via
koude/warmteopslag en zal het ventilatiesysteem volledig CO2-gestuurd worden. Dit

laatste houdt in dat er per ruimte op basis
van de door de aanwezigen geproduceerde
hoeveelheid CO2 het ventilatiesysteem de
noodzakelijke hoeveelheid lucht zal verversen. Vol met indrukken heeft zij daarna
haar kennismakingstocht door Brandevoort
voortgezet. •

Stichting sporten en
bewegen in Brandevoort
De bouw van het Sporthuis ligt redelijk op schema. In de verdere ontwikkeling van het Sportpark Brandevoort is nog een aantal faciliteiten
opgenomen, zoals de aanleg van jeu-de-boulesbanen.
De Stichting biedt de ruimte voor jong en oud om jeu-de-boules te spelen. Tevens is er plaats om in verenigingsverband competitie te spelen.
Jeu-de-boulesclub Brandevoort
(in oprichting)
Wij zijn voornemens om, samen met enthousiaste jeu-de-boulesspelers, op het sportpark
een jeu-de-boulesclub op te richten. In eerste
instantie om met de leden onderling het spel
te beoefenen. Op langere termijn, indien wenselijk, behoren deelname aan de Helmondse
stadscompetitie of aan de competitie van de
NJBB tot de mogelijkheden.

Heeft u belangstelling, dan kunt u ons mailen
of een brief sturen met de volgende informatie:
- Persoonlijke gegevens
- Of u al dan niet ervaring heeft met het in
competitie spelen van jeu-de-boules
- Of u uw kennis en ervaring wilt inbrengen
en mee wilt werken aan het tot stand komen van Jeu-de-boulesclub Brandevoort.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Nick de Rooij
Neerwal 56
5708 ZA Helmond
telefoon: 06 462 909 24
e-mail: nwbderooij@onsbrabantnet.nl
Louis Vrolings
Bestuurslid SSBB
telefoon: 66 29 14
e-mail: lpcvrolings@onsbrabantnet.nl •
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Vanuit het Seniorenconvent
30

Holke Flapper

Vanwege de feestdagen is in december
geen bijeenkomst gehouden van het seniorenconvent. De eerstvolgende bijeenkomst
vindt plaats op vrijdag 26 januari om 14.30
uur in ’t BrandPunt.
Wij zijn druk bezig met het uitbreiden van de
groep deelnemers en het aanbrengen van de
noodzakelijke structuur in de bijeenkomsten.
Er zijn tal van onderwerpen waarover de senioren in ons land zich zorgen kunnen maken. Van belang is te weten hoe de diverse
regeringsplannen eruit komen te zien en hoe
dit voor onze doelgroep zal gaan uitpakken.
We kunnen wel vaststellen dat de senioren
in het algemeen niet optimaal zijn of worden
geïnformeerd of niet goed op de hoogte zijn
van de consequenties die dit voor hen zal

hebben. Dit kan dan ook de verklaring zijn
dat er vanuit deze grote groep Nederlanders,
behalve een krantenartikel of een ‘brief op
poten’ van de KBO-voorzitter weinig reacties
komen.

van groot belang dat we binnen het convent
beschikking krijgen over meer kwaliteit in
deze via deskundigen die meer weten over
deze materie.
Wie voelt zich hier aangesproken?

Het lijkt dus van belang beter te weten hoe
een en ander in elkaar zit en via organisaties waarbij men aangesloten is meer en
beter van zich te laten horen. Hierbij is het
belangrijk niet te reageren op geruchten en
speculaties. Ikzelf zou er voorstander van
zijn om ons beter te oriënteren bij de betreffende organisaties en instanties en dan een
duidelijke reactie hierop te geven. Ik zou me
kunnen voorstellen dat er nadere informatie
wordt opgevraagd bij de ANBO, de KBO,
pensioenfondsen et cetera. Het lijkt daarom

Daarnaast is een aantal zaken van belang
die binnen onze wijk spelen. Wat te denken
van huisvestingsmogelijkheden, aangepaste
woonvormen, wensen op het gebied van ontspanning en recreatie, winkelvoorzieningen,
openbaar vervoer enzovoort? Ik nodig eenieder die iets te melden heeft uit dit aan ons
kenbaar te maken.
We zullen op korte termijn een eigen e-mailadres hebben waar reacties en suggesties
kunnen worden gedaan. Tot dan reacties
graag op: holkeflapper@gmail.com. •

Maud van der Sommen
wint in België
Tijdens het eerste toernooi van 2013 was
het al weer meteen raak voor Maud van der
Sommen: de Brandevoortse won in het Belgische Meeuwen Gruitrode De Trofee van de
Donderslag, een judotoernooi met 900 deelnemers uit zes landen.
Eva van Lieshout (Mierlo) werd tweede bij
de jeugd tot 57 kilogram. Ryan Lo A Njoe
(St. Oedenrode) werd eveneens tweede,
maar dan in de klasse tot 50 kilo.

Van der Sommen had, net als Eva van Lieshout, een stage in Japan en met name de
terugreis nog in de benen. De vermoeidheid
deerde haar echter niet. Ook het feit dat ze
net iets te zwaar was voor haar eigen klasse
- in Meeuwen Gruitrode nam de judoka van
Essink Sportcentrum deel in de klasse tot 48
kilogram - bracht haar niet uit balans.
Ze won al haar wedstrijden en met name
de overwinning in de finale tegen de

Française Elodie Marchand was een heel
mooie. Marchand leek aanvankelijk het overwicht te hebben, maar Van der Sommen
liet zich niet imponeren door haar veel grotere opponente. Na een slopende partij sloot
Maud van der Sommen de wedstrijd af zoals
ze het toernooi ook begonnen was: met een
schitterende ippon (vol punt) gescoord met
een heupworp. •

Adverteren in de BC? Dat kan
tegen heel aantrekkelijke tarieven.

...omdat ‘t gaat om mensen.
Praktijk voor psychologische, pedagogische hulpverlening
en coaching voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
Woesthoeve 1 | 5708 VN Helmond | Tel 0492-667379
Raiffeisenstraat 11 | 5611 CH Eindhoven | Tel 040-2668580
info@vidasense.nl | www.vidasense.nl

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

190 x 282 mm (zetspiegel) of 230 x 312 mm (bladspiegel) - 1 pagina - e 290,- per uitgave
190 x 140 mm - 1/2 pagina - e 160,- per uitgave
190 x 68 mm - 1/4 pagina - e 90,- per uitgave
94 x 140 mm - 1/4 pagina - e 90,- per uitgave
94 x 68 mm - 1/8 pagina (alleen Brandevoorter ondernemers) - e 45,- per uitgave
Eenmalig of voor meerdere keren, er zijn vele
mogelijkheden. Ook een banner op de website behoort daartoe.
Zie www.brandevoortercourant.nl voor alle opties.
Aanmelden via advertenties@brandevoortercourant.nl

Oekraïense kerstsfeer
John Maes
foto: Henk van Deursen

In een uitverkocht wijkhuis ’t BrandPunt verzorgde het koor Druzhba
onder leiding van dirigente Inna Ogarok op 19 december een muzikale
kerstontmoeting met medewerking van het Oekraïense muziekensemble Uzory.

Druzhba (vriendschap) is een koor dat in
Brandevoort gevestigd is en dat uitsluitend
Oekraïense en Russische muziek zingt. Ze
hadden het toneel van de grote zaal omgetoverd tot een Orthodoxe kerk, waar volgens de
rijke Oekraïense tradities liederen uit de Orthodoxe ritus gezongen werden. De kerkliederen werden zonder begeleiding gezongen,
omdat instrumenten (behalve het geluid van
klokken) in die kerk niet waren toegestaan.
Vervolgens ging het koor, ook weer volgens
traditie, op bezoek bij een heel grote familie,
ons publiek in ’t BrandPunt. Inmiddels was het
toneel ‘verbouwd’ tot een huiskamer, waar de
gedekte tafel stond en waar de voorbereidingen voor het kerstmaal in volle gang waren.
Een kerstlied, waarin het kerstverhaal werd
verteld, werd door het koor op zeer gevoelige
wijze ten gehore gebracht. De gastheer en de
gastvrouw gaven tussendoor toelichting op
de gebruiken en de tradities tijdens de kerstviering in Oekraïne, terwijl op een grote ster
toepasselijke dia’s werden geprojecteerd.

Het muziekensemble Uzory bestaande uit zes
conservatoriumopgeleide musici begeleidde
een soliste uit het koor in een melancholisch
Russisch lied.
Naast een aantal kerstliederen werd door het
koor enkele volksmuziekstukken gezongen,
omdat ook tijdens het kerstfeest de gelegenheid wordt aangegrepen om blij te zijn en
daarom te zingen. En dan hoeven dat niet alleen maar kerstliederen te zijn. De mooie balans tussen de vier stemgroepen is in het koor
opvallend te noemen, omdat de groepen nagenoeg even groot zijn. Het koor zong onder
leiding van Inna Ogarok zeer gedisciplineerd
en maakte heel goed gebruik van de dynamiek die zo kenmerkend is voor de muziek uit
Oekraïne en Rusland.
De muzikanten van het ensemble namen
overigens een groot deel van het programma
voor hun rekening. De volksmuziek, maar ook
de professionelere muziekstukken werden
virtuoos ten gehore gebracht op de traditionele instrumenten, zoals de domra’s, de bajans

en de balalaika’s. Afgaande op het enthousiaste applaus en de reacties tijdens en na het
concert kon het optreden van Uzory bijzonder
geslaagd genoemd worden.
Door het koor en ensemble werden tijdens
het concert vier nummers gezamenlijk uitgevoerd, waarbij zelfs bij een kozakkenlied de
zaal in de gelegenheid werd gesteld om af en
toe mee te zingen in het lied Lubo, brattsi lubo
(loflied op het kozakkenleven).
Alle medewerkers en vrijwilligers van ’t BrandPunt, die hebben bijgedragen aan het grandioze succes van ons concert Kerst in Oekraïne
willen wij hierbij nog een keer bedanken. Fantastisch, wat deze mensen voor ons gedaan
hebben. Wij kunnen met voldoening terugzien
op een bijzonder geslaagd kerstconcert. Wilt
u meer weten? Iedere woensdag repeteren
wij van 20.00 tot 22.15 uur in de zaal Schutsboom 1, in ’t BrandPunt. U bent van harte
welkom. •
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nieuws van het

Carolus Borromeus College
33

Open dag: 3 februari 2013
Op zondag 3 februari openen de scholen voor
voortgezet onderwijs van 11.00 tot 15.00
uur weer de deuren voor de toekomstige
leerlingen en hun ouders/verzorgers. Zo ook
het Carolus Borromeus College. Alle drie de
locaties (Gasthuisstraat 79, Hurksestraat 1c
en Lauwerstraat 33) presenteren zich. Deze
keer zal er, naast de aandacht voor wat de
school te bieden heeft aan onderwijs, zorg
en buitenlesactiviteiten, speciaal aandacht
zijn voor de nieuwbouw in Brandevoort, de
start van de International Business College
(zie hiervoor verderop in dit artikel) en mavoplus. Ook Spring - deze organisatie verzorgt
naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding - is deze dag aanwezig. Het komend
schooljaar kunnen leerlingen voor mavo-plus
instromen op de locaties Hurksestraat en
Lauwerstraat. Voor de overige opleidingen
(mavo/havo, havo/atheneum en gymnasium) kunnen leerlingen terecht op de locatie
Gasthuisstraat.
Newton in het zwembad
De theorie van Newton is ingewikkeld, daar
twijfelen de leerlingen van de derde klas
mavo niet over. Toch kijken de leerlingen elk
jaar uit naar het hoofdstuk zwaartekracht.
Want er staat een excursie op het programma die zij nooit meer vergeten: torenduiken
in het Olympisch Schoonspringcentrum in
Aken (D).
Elk jaar wordt door de sectie natuurkunde
van het Carolus een excursie georganiseerd
naar de Ula Klinge Halle in Aken. In dit moderne topsportinstituut oefent de Duitse
schoonspringploeg, maar niet als de leerlingen uit Helmond het zwembad hebben ge-

huurd. Leraar Pierre Diederen vertelt op een
hoogte van tien meter boven het zwembad
over zwaartekracht, versnellingen en energie. En daarna duikt Diederen van tien meter
hoog in het water. Dat is het begin van een
natuurkundeles met emotionele gewaarwording. Alle leerlingen mogen gebruikmaken
van de verende planken (één en drie meter
hoog) en daarna van de springplateaus op
drie, vijf, zevenenhalf en tien meter hoogte.
Sportleraren Hans Biljard en Marielle Joosten geven instructie voordat de kinderen
springen. “Vergeet niet dat je met 50 kilometer per uur het water raakt!” zo waarschuwt
Joosten de waaghalzen. Om de veiligheid
van de leerlingen te waarborgen springen
de leerlingen Nur auf Kommando. Dat betekent dat alleen gesprongen wordt als geen
andere kinderen onder de duikplank zwemmen. Tijdens de excursie worden videobeelden gemaakt die later in de natuurkundeles
gebruikt worden voor berekeningen aan de
zwaartekracht. Op die beelden is goed te
zien hoe spannend de leerlingen ‘de natuurkunde-oefening’ vinden. Natuurlijk maken de
kinderen zelf uit tot welke hoogte zij springen. “Dat zoeken van de grenzen, dat maakt
deze excursie tot een krent in de pap,” vindt
Diederen, die al sinds 1999 met leerlingen
naar de duiktoren reist.
Vieringen
Kerst is dé tijd om even stil te staan en na
te denken over het voorbije jaar. Om na te
denken over de bijzondere dingen die je hebt
meegemaakt. Het is ook de tijd om aan elkaar te denken. Aan klasgenoten, vrienden
en familie. Dat werd gedaan tijdens verschillende kerstvieringen van het Carolus Borromeus College. Op dinsdagavond 18 decem-

ber kwam een groep leerlingen, ouders en
personeelsleden bij elkaar in de aula van het
gebouw aan de Gasthuisstraat. Met gedichten, verhalen, liederen en filmbeelden werd
er stilgestaan bij Kerstmis. Dat gebeurde ook
in twee vieringen met leerlingen. Op vrijdagochtend 21 december zat de Sint Luciakerk
in Mierlo-Hout vol met 250 brugklassers
en hun mentoren van de locaties Gasthuisstraat en Lauwerstraat. Een uur lang werden
verhalen en gedichten voorgelezen, liedjes
gezongen en werd stilgestaan bij de kerstgedachte.
Alle leerlingen en personeelsleden van de
locatie Hurksestraat bezochten gezamenlijk de Sint Jozefkerk. Aan de hand van het
thema ‘licht’ werd er door leerlingen en personeel stil gestaan bij kerst en het afgelopen
jaar. Zo werden er voor vierenvijftig overleden of zieke mensen kaarsjes gebrand.
Beide vieringen werden opgeluisterd met
muziek door leerlingen en personeelsleden.
De sfeer tijdens de vieringen stonden voor
de sfeer binnen onze school.
International Business College
Met ingang van het komend schooljaar kunnen havoleerlingen binnen het profiel Economie en Maatschappij kiezen voor het International Business College (IBC). Leerlingen
die hiervoor kiezen behalen hun havodiploma
in het vierde en vijfde leerjaar in tachtig procent van de normale tijd. Hiermee gaan zij
binnen de eigen schoolsituatie een uitdaging
aan. Daarnaast vergroten zij hun kansen in
hun verdere loopbaan door zes modules te
volgen en hun kennis en ervaring op het gebied van ondernemen te verdiepen. Door het
IBC aan het E&M-diploma toe te voegen,
ontwikkelen zij een meesterschap binnen
het profiel. Ook zal de aansluiting bij het hbo
verbeteren en krijgen zij inzicht in processen
en producten in het ondernemen. Binnen het
IBC staat, naast het ontwikkelen van sociale
vaardigheden, inzicht, kennis en vaardigheid
in intern en extern ondernemen, in marketing, in het schrijven van een ondernemersplan, in het functioneren binnen bedrijven
centraal. Eén van de zes modules wordt
verzorgd op het hbo. Het gehele concept
draait al een aantal jaren zeer succesvol op
het Willem van Oranje College te Waalwijk.
Naast een hoger slagingspercentage is er
bij deze leerlingen ook minder uitval binnen
het hbo. Het Carolus wil, naast mavo-plus en
het Carolus XL-programma binnen het vwo,
hiermee ook voor de leerlingen van het havo
een extra uitdaging bieden. De leerlingen
ontvangen naast hun havodiploma een officieel door het ministerie van Economische
Zaken erkend IBC-certificaat. •

nummer 1 • januari 2013

Scouting op de ecologische
toer
34

Niek Engbers
Foto: Jeroen Engbers

Scouting Brandevoort maakt haar naam als ecologische scouting
steeds meer waar. Naast de gebruikelijke activiteiten en spel van scouting, zoals iedere scoutinggroep, zijn wij steeds op zoek naar mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid, natuur en milieu.
Dat Scouting Brandevoort zich sterk profileert als groene scouting, past
helemaal bij onze omgeving; de jonge wijk waarin wij gehuisvest zijn en
onze betrokken, bewuste en innovatieve vrijwilligers.

Momenteel zijn wij, in overleg met de gemeente, bezig met het ontwikkelen van een
ecologische tuin. Een tuin die zich kenmerkt
door een opvallend gevarieerde plantengroei.
Wat ook de variatie aan dieren in het gebied
zal vergroten.
De gedachte van deze ecologische tuin is om
naast ons terrein een harmonieuze verbinding te maken tussen spelen en de natuur
(ontdekken, proeven en ruiken) waar wij als
scouting en ook andere kinderen uit de wijk
gebruik van kunnen maken.
Wij willen als scouting iets kunnen doen om
goed te zijn voor de natuur en dan in de meest
directe vorm: onze eigen omgeving. Niet al-
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leen omdat de natuur daarvan profiteert, wat
volgens ons al een heel goed doel op zich
is. Maar ook omdat we middels het realiseren van een grotere biodiversiteit een enorm
scala aan mogelijkheden bereiken. Zo kunnen we dadelijk met onze jongste leden een
nestje bekijken van een merel die in de haag
broedt. Samen met de Welpen de vlinders
aanschouwen, die langs komen fladderen en
kunnen de oudere scouts en Explorers een
soep maken van de kruiden uit de tuin. Natuur- en milieueducatie is een van de belangrijke pijlers waar wij als scouting de komende
jaren nog meer op willen inzetten.
Wat ons plan helemaal bijzonder maakt is het
feit dat twee actieve jongerenbegeleiders van

scouting, Marloes Hölscher (studente landschapdesign) en Jeroen Engbers (natuur- en
boomdeskundige) hun brede kennis om een
ecologische tuin te vormen ten volle inzetten.
In overleg met onder andere de landschapsarchitect van de gemeente Helmond, zouden
we de ecologische tuin graag realiseren naast
onze huidige blokhut, waar nu nog een plantsoen ligt, met een lage biodiversiteitswaarde.
Ook willen we de mensen uit de wijk uitnodigen om een steentje bij te dragen bij de
aanleg van de vlindertuin. Deze tuin moet van
waarde zijn voor heel Brandevoort! Mocht u
interesse hebben, neem dan contact met ons
op (www.scoutingbrandevoort.nl). •

Olympisch mountainbikeparcours in onze achtertuin
Marc Dekkers
Foto: Connie Sinteur

In de achtertuin van Brandevoort ligt op
een voormalige stortplaats het landgoed
Gulbergen. Begin jaren negentig zijn plannen gemaakt om dit gebied beschikbaar te
maken voor intensief recreatief gebruik met
een openbaar karakter. Golfbaan De Gulbergen en dierentuin Dierenrijk zijn twee mooie
voorbeelden. Daarnaast ligt op de zestig meter hoge berg een mountainbikeroute. En als
de plannen worden goedgekeurd, binnenkort ook een mountainbikeparcours met een

Olympisch karakter.
Frans van Dommelen en Benni Schrurs
hebben samen met SRE en Vrijetijdshuis
Brabant het plan opgepakt om een nieuw
mountainbikeparcours aan te leggen op
Gulbergen. Frans en Benni zijn twee van de
organisatoren van Gulbergen24. Een vierentwintiguurs mountainbikerace die 28 en 29
september voor de derde keer wordt georganiseerd en die over Gulbergen en door de
bossen bij Mierlo loopt.

Als het aan Frans en Benni ligt, krijgt het
nieuwe mountainbikeparcours kenmerken
van het Olympisch mountainbikeparcours in
Londen. De parcoursbouwer Patrick Jansen
is in de arm genomen om een ontwerp te
maken. Patrick heeft een vijfenhalf kilometer lang parcours ontworpen met rotspartijen, drop off’s en springmogelijkheden. Een
mekka voor de mountainbiker. Het plan ligt
nu ter goedkeuring bij Attero, de eigenaar
van Gulbergen. •

brandjes
Heeft u een brandje opgegeven omdat u iets verloren hebt en heeft u
het inmiddels terug? Heeft u iets gevonden dat al weer is aan de eigenaar is geretourneerd? Laat het ons even weten, dan hoeft uw brandje
niet gepubliceerd te worden.

Op zaterdag 5 januari heb ik een bril gevonden van het merk Gant (met zwarte
poten) op het fietspad dat naast het spoor
loopt, ten hoogte van firma DuPré. Meer informatie: 06 300 377 17.

Ik ben op zoek naar mensen (leeftijdscategorie 25 tot 65+) uit Brandevoort en omgeving die een toneelcursus willen volgen
en aan een voorstelling willen werken. Heb
je altijd al iets met toneel willen doen, maar

is het er tot nu toe nog nooit van gekomen,
meld je dan aan. Bij voldoende animo zal er
geprobeerd worden in september 2013 te
starten. E-mail naar: sbverhoeven@xs4all.nl.
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Beautystudio Cocon

Praktijk voor huidverbetering en
ontspanning
Marga Dobma
Foto: Rianne van Lierop

In 1998 gaat ze met Vincent samenwonen in
hun eerste koopwoning in Dierdonk.
Naast haar werkzaamheden voor Kruidvat
start Corianne haar eigen schoonheidssalon
aan huis. Maar ze behandelt in principe alleen vrienden en kennissen.
In 2002 trouwt ze met haar Vincent en in
hun vrije tijd wijden ze zich met hartstocht
aan een gezamenlijk passie, namelijk reizen.
Op deze wijze zien ze een groot deel van de
wereld. Achteraf zou ze de hierdoor opgedane ervaringen voor geen goud hebben willen
missen.
Corianne fietst in haar vrije tijd vaak door
Brandevoort en vindt het een mooie en
aantrekkelijke wijk. Vooral de huizen aan
de Zoerbeemden (met balkons) stelen haar
hart. Vincent en zij besluiten om, als hier dergelijke nieuwe panden worden gebouwd zich
hiervoor meteen in te schrijven. Het duurt
dan ook niet lang of ze kunnen in 2006 een
huis kopen aan de Zoerbeemden 7 en ze
trekken dat jaar in hun nieuwe huis.

Corianne Joosten is geboren op 2 oktober
1971 in Helmond. In een gezin dat bestaat
uit vader, moeder en een oudere zus. Haar
vader en moeder zijn beide gepassioneerd
eigenaar van een hoveniersbedrijf in Helmond. Daarnaast verzorgt haar moeder het
huishouden.
Corianne gaat in Helmond naar de basisschool en hierna stroomt ze door naar het
Jan van Brabant College in de Molenstraat,
richting havo.
Al vanaf haar jeugd weet ze, mede geïnspireerd door haar hardwerkende ouders met
hun eigen bedrijf, wat ze in de toekomst wil,
namelijk een eigen zaak op het gebied van
uiterlijke verzorging.
Na het behalen van het havodiploma (1988)
gaat Corianne naar het Ter Aa-college, richting haar favoriete vakken parfumerie/drogisterij. Hierdoor komt ze alweer een stapje
dichter bij haar einddoel. Ze slaagt en heeft
in 1993 zowel het diploma parfumerie als
drogist op zak.
In haar opleidingstijd komt ze, tijdens het
stappen in Uden, Vincent Hermens tegen
en dit heeft in eerste instantie een goede
vriendschap tot gevolg. Ze gaan regelmatig
gezellig samen uit en maken deel uit van een
grote vriendenkring. Ze worden echter al vrij
snel verliefd en krijgen een relatie.
In de laatste jaren van de studie parfumerie/
drogisterij wordt ze, vanuit school, verschillende malen geadviseerd door te gaan in
de commerciële richting, want daar vinden
de leerkrachten haar kennelijk voor geknipt.

Toch weet ze, na het behalen van de diploma’s, zelf niet zo goed hoe nu verder. Thuis
zitten vinden haar ouders maar niets en
daarom lijkt het haar goed eerst maar eens
te gaan werken. Ze solliciteert bij Woutersde Vries drogisterij, als parfumeur/drogist.
Dit is een goed geoutilleerde zaak en er
zijn ook mogelijkheden tot het geven van
schoonheidsbehandelingen met, bij voorkeur, luxe merken.
Al tijdens haar werk wil ze zich toch ook blijven bijscholen en doet daarom de opleiding
pedicure bij Instituut Thomas in Den Bosch.
Als ze hiervoor de benodigde papieren heeft,
gaat ze meteen door aan hetzelfde instituut
voor de opleiding schoonheidsspecialiste
waarvoor ze in 1993 slaagt.
In totaal blijft ze ruim drie jaar met veel plezier en toewijding bij Wouters in een veelzijdige baan weken die allerlei aspecten omvat
die haar interesseren zoals: adviseren, verkopen, behandelingen geven enzovoort. Eigenlijk alles wat in een dergelijk bedrijf zoal aan
de orde komt.
Dan wil ze zich toch meer op de toekomst,
dat wil zeggen zich op haar eigen toekomstige bedrijf gaan richten en zo mogelijk haar
blik nog meer verbreden. Ze solliciteert nu
opnieuw en komt in 1996 bij Kruidvat terecht. Ze begint hier als verkoopster met
doorgroeimogelijkheden. Door ziekte van de
bedrijfsleidster en de vragen vanuit de leiding om als vervangster te gaan fungeren,
kan ze niet weigeren. Als bedrijfsleidster
werkt ze ruim tien jaar bij Kruidvat Nuenen.

In 2007 is Corianne in verwachting. Maar tot
groot verdriet van Vincent en Corianne overlijdt zoontje Djenno na een zwangerschap
van 36 weken. Maar tot hun grote vreugde
telt Corianne vrij vlug weer aan en in 2008
wordt zoontje Djeslinn geboren. Op 20 oktober 2012 gevolgd door de geboorte van
dochtertje Vajenn.
Corinne wil echt gaan genieten van het moederschap en zegt haar baan op bij Kruidvat.
Ze begint aan de Zoerbeemden 7 een salonnetje. In het begin eigenlijk ook weer alleen
voor vrienden, maar al snel wil ze uitbreiden.
Dus ze start met een prachtige grote salon
met wachtruimte op de begane grond onder
de naam Beautystudio Cocon. Als allround
vakvrouw is ze uiteraard aangesloten bij de
Anbos (Algemene bond voor schoonheidsinstituten). U kunt haar bedrijf vinden op website www.beautystudiococon.nl. Corianne
werkt met producten van het Franse merk
Instituut Esthederm.
Deze bezige bij, die altijd maar doorgaat met
bijscholen om steeds op de hoogte te blijven
van nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied
heeft een toekomstdroom. Namelijk met
haar praktijk voor huidverbetering een begrip
worden in Brandevoort.
Vincent en Corianne zijn bijzonder tevreden
in Brandevoort, er is altijd wel iets te doen en
is ook voor kinderen een fantastische wijk.
Namens de redactie van de BC bedank ik
Corianne voor het leuke en leerzame interview en wens haar en haar gezin alle goeds
en succes voor de toekomst. •
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Januari puzzel
De decemberpuzzel is gewonnen door L. Dortmans. Gefeliciteerd! De oplossing is: Rangen

38

Deze maand een kruiswoordpuzzel. 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 3 februari. Succes!

Horizontaal
4. carnavalsgroet
6. piraat
7. borrel
9. brandpunt
11. praalwagen
12. betoger in dialect
13. accessoire
15. carnaval

1

Oplossing = 10 - 1 - 6 - 7 - 4 - 15 - 4 - 14 - 3 - 2 - 5
12 - 13 - 11 - 9 - 8

2
3

Verticaal
1. woensdag na carnaval
2. stoet
3. papierlint
4. geestdodend vocht
5. ceremoniemeester
8. blaasinstrument
10. harlekijn
14. plezier

4

5
6

7

8

9

10
11

12

13

14
15

Horizontaal
4. carnavalsgroet
6. piraat
7. borrel
9. brandpunt
11. praalwagen
12. betoger in dialect
13. accessoire
15. carnaval
Oplossing= 1 0 - 1 - 6 - 7 - 4 - 1 5 - 4 - 1 4
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Verticaal
1. woensdag na carnaval
2. stoet
3. papierlint
4. geestdodend vocht
5. ceremoniemeester
8. blaasinstrument
10. harlekijn
14. plezier
- 3 - 2 - 5 - 12 - 13 - 11

De hobby
Ilse Hommering
foto: Rianne van Lierop

Mark van Tilburg is altijd op zoek naar het mooiste plaatje. Het is een
uitdaging een beeld zo goed mogelijk op de foto te krijgen. Het begon al
vijfentwintig jaar geleden toen hij op vakantie veel tijd besteedde aan het
maken van foto’s. De beste gelegenheid om foto’s te maken: “Ik heb
dan veel tijd en ben in een mooie omgeving.” Eerst met wegwerpcameraatjes, maar de kwaliteit van de foto’s was dan niet als verwacht. Dus
kocht Mark een automatische camera, een Minolta. “Bij het ontwikkelen
van de foto’s was het toen altijd weer een verrassing hoe de foto eruit
kwam te zien.”

Inmiddels is fotograferen een grote hobby
van Mark. “Het gaat dan om het perfecte
plaatje. Dat kan heel divers zijn. Ik heb niet
een bepaalde stijl.” Mark fotografeert voornamelijk landschappen en natuur, maar ook
zijn dochters zijn wel eens meegegaan voor
een photoshoot op zondagmorgen. “Met camera, lenzen, reflectorscherm naar de Berenkuil in Eindhoven. Een stoere reportage
met de dames in de graffiti.” Naast zelf bezig
zijn met fotografie zit hij ook in het bestuur
van de fotoclub van Rabobank Nederland in
Eindhoven. “Samen met mijn twee collegabestuursleden doe ik elk jaar weer mijn best
een leuk programma in elkaar te zetten.” De
club komt twee maal per maand bij elkaar.
“We werken dan in projecten, waar we een
opdracht uitzetten, soms aangevuld met een
avond fotoverbetering en de bespreking van
de foto’s.” De club is opgericht om ervaringen
uit te wisselen en elkaar verder te helpen.
“Jaarlijks organiseren we een excursie, we
werken samen met een fotografiedocent en
een grafisch ontwerpster.” Het is gezellig en
leerzaam bij de fotoclub.

zijn er wel eens momenten dat ik denk: waar
ben ik mee bezig? Ik vind het dan wel eens
lastig een keuze te maken. Het liefst fotografeer ik dan alles. Ik blijf dan fotograferen
tot ik het perfecte plaatje heb. Maar wanneer ben je tevreden?” Complimenten over
zijn fotografie krijgt hij wel, maar Mark is zelf
zeer kritisch. Hij ziet in elke foto vaak nog
wel verbeterpuntjes. Het blijft een uitdaging
de perfectste foto te maken.
Zijn Minolta-camera is al lang verruild voor
een Olympus E30 met diverse lenzen. “Digitaal fotograferen heeft veel voordelen, maar
het uitzoeken van de beste foto kost veel tijd.”
Toen Mark zijn digitale camera kocht, heeft hij
een korte cursus gevolgd om de camera te

leren kennen. Verder leert hij vooral door de
ervaring. “Veel foto’s maken en experimenterend ontdekken. De digitale camera heeft
zeer veel mogelijkheden, waarschijnlijk gebruik ik hier maar vijfentwintig procent van.”
Door af en toe een fototijdschrift te lezen en
met hulp van internet vergaart hij extra kennis. “Op YouTube zijn heel veel interessante
filmpjes te vinden over fotografie, zoals de
werking van camera’s.” Het blijft interessant
en er zijn veel mogelijkheden. Mark gebruikt
Lightroom om het overzicht te houden van
zijn foto’s en waar nodig om ze iets te verbeteren. “De foto moet zelf moet al goed zijn,
Photoshop gebruik ik niet.” Hij fotografeert
puur voor zichzelf en het blijft een uitdaging
dit zo goed mogelijk te doen. •

Minimaal één keer per maand gaat Mark met
zijn camera op pad. Foto’s maken in de wijk
of in de nabij liggende natuur. “Het komt wel
eens voor dat wanneer ik ‘s ochtends vroeg
wakker word en het prachtig weer is, ik snel
mijn bed uitspring en de camera pak. Snel
op pad als iedereen nog lekker ligt te slapen. Dan ben ik zo een paar uur weg.” Op
vakantie worden de meeste foto’s gemaakt.
Vooral van de mooie omgeving en natuur.
Laatst was hij in Canada voor zijn werk en
had wat vrije tijd. Hij ging op pad om de skyline van Toronto in het opkomende zonlicht
perfect in beeld te krijgen. Vroeg uit de veren, met de veerboot naar het eiland voor
de stad. Op zoek naar een goede plek en
wachten op mooi licht. “Ik zie daar vervolgens
dan andere mooie lichtinvallen, fotogenieke
huisjes en ook nog eekhoorns die zitten te
poseren. Ik ga dan maar door op jacht naar
mooie foto’s. Ik ben daar dan zo mee bezig
dat ik alles om mij heen vergeet.” Het kwam
zelfs zo ver dat hij zijn veerboot bijna miste,
waardoor hij te laat bij zijn hotel zou zijn. “Dan
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Van vruuger
Dagmar Steins
Foto: Familie archief Van Vlerken

Brandevoort groeit enorm snel. Maar hoe zag het er hier vroeger uit? In
deze rubriek spreken we oorspronkelijke bewoners over het verleden
van onze wijk. Deze maand schuiven we aan tafel bij Wout van Vlerken,
geboren en getogen in Brandevoort.

Wout van Vlerken (1 april 1946) groeide
op in een boerderij aan de Anthoniusweg in
Brandevoort. Zijn vader en opa, beiden echte
Brandevoorters, waren boer. Het verzorgen
van de koeien en hengsten hoorden bij de
dagelijkse taken van deze hengstenboer. De
twee oudere broers en zus van Wout van
Vlerken werkten ook op deze boerderij. Zelf
ging hij elektro studeren.
Terwijl er nu overal huizen uit de grond worden gestampt, waren er toen Wout van Vlerken nog jong in Brandevoort was slechts tien
boerderijen en een stuk of zes burgerwoningen te vinden. De rest bestond uit landbouwgrond en bos. “De boeren die er woonden,
hadden elk een aantal stukken grond,” vertelt Wout van Vlerken. “Deze stukken hadden ieder een naam. Zo zei mijn moeder wel
eens: ik ga naar de Grote Hei. Iedereen wist
dan meteen welk stuk grond ze bedoelde.
Boerderij Schutsboom behoorde aan mijn
ouders toe. De boerderij waar we woonden
was groot genoeg voor onze familie. Iedereen had in de boerderij een eigen ruimte.
De broer van mijn vader woonde ook bij ons
thuis.” Bij de vraag of dit een luxe was, laat
Wout van Vlerken ons weten dat er in die tijd
niemand echt rijk was. Voor die tijd hadden
ze het echter wel goed. Er was altijd genoeg
te eten en drinken. Ook vertelt hij dat zijn
familie de eerste met een waterleiding was.

“Aangezien het een heel warm jaar was toen
we deze leiding kregen, kwamen de andere
bewoners bij ons water halen. Veel putten
stonden namelijk droog.”
Brandevoort had in Wout van Vlerkens tijd
nog geen winkels. Deze waren allemaal te
vinden in Mierlo-Hout. “De eerste winkel was
een tabakszaak aan de Hoofdstraat. Deze
verkocht ook wat snoepjes. Ook hadden we
Café de Kim waar tegenwoordig Eetcafé
De Barrier zit. Dit was de plek waar boeren
naartoe gingen na het bezoek aan de kerk
op zondag. Ze speelden hier kaart, speelden
biljart en dronken een borreltje. In Mierlo
had je tevens Café De Cuijt. Tegenwoordig
is dit Restaurant De Cuijt. Dit was een café
met een klein kruidenierswinkeltje waar we
boodschappen konden halen. Er was een
groenteman waar tegenwoordig de opticien
aan de Hoofdstraat zit en tegenover de kerk
had je nog de kruidenierswinkel de VéGé
waar mijn moeder boodschappen bestelde.
Thuis kwamen de medewerkers van de
VéGé je bestelling opnemen en later werden
de boodschappen gebracht. Iets wat tegenwoordig steeds meer terugkomt.”
Wat betreft harde wegen, deze waren er in
zijn tijd eerst nog niet. “Rond 1960 werden
deze pas verhard. De wegen die er waren,
waren slecht begaanbaar. In de ochtend
kwamen werknemers van de melkfabriek de

melkbussen bij ons thuis ophalen. Soms lukte dit gewoon niet. Ondanks de slechte wegen, moest er wel wegenbelasting betaald
worden.” De moeder van Wout van Vlerken
zei dan tegen de gemeenteambtenaar die
dit kwam innen: “Het zijn zo’n slechte wegen
ik kom er niet door. Komt u het geld maar
halen.” De ambtenaar die dan bij hun huis arriveerde, gaf zijn moeder gelijk.
Toen de gemeente een nieuw plan voor
Brandevoort bedacht, kwamen er veel moderne huizen bij. De stukken grond werden
verkocht en de meeste boeren die er nog
gevestigd waren, vertrokken naar een plek
waar ze een nieuwe boerderij konden beginnen. “Op de Brand staat nog een oude boerderij. Dit zijn nu twee woonhuizen geworden.
Op de Schuts staan nog twee gerestaureerde boerderijen. En ook de laatste nog functionerende boerderij is inmiddels niet meer
in bedrijf.”
Wout van Vlerken woont nu met zijn vrouw
Franka van Vlerken aan de Geldropseweg in
Helmond. Momenteel is de boerderij in Oud
Brandevoort nog in de familie. Hier woont een
achterneef van Wout van Vlerken. De nieuwe
boerderij waar Wout van Vlerken in opgroeide,
is helaas een aantal jaar geleden gesloopt. De
grond die van de familie Van Vlerken was, is
verkocht aan de gemeente in verband met de
bouw van nieuwe woningen. •
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Prachtige kerstshow van
Olympia
42

Emmy Pero
Foto: Piet Modderkolk

Maar liefst vijftig leden van rolschaatsvereniging Olympia, waarvan twaalf leden uit
Brandevoort, namen in het weekend voor
kerst deel aan de negende kerstshow. In drie
uitverkochte voorstellingen kon het publiek
genieten van de vele mooie shownummers.
Het ene nummer was nog niet voorbij of het
volgende werd al weer aangekondigd. Twee
uur lang werden technische hoogtepunten
afgewisseld met ontroerende momenten,
grote groepen met solisten en shownummers in kerststijl met technische moeilijke
optredens. Ieder shownummer werd met een
hartelijk applaus gewaardeerd. Wie voor het
eerst de show zag, was verbaasd over de
entourage en het niveau. Bezoekers maakten een vergelijking met Holiday on Ice. Een
mooi compliment!
Ook als er tijdens de shownummers een
special effect te zien was, werd dit door
het publiek zeer gewaardeerd. De opening,
Welkom in Brabant, werd live gezongen en
twee vaandelzwaaiers uit Aarle-Rixtel brach-
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ten een schitterende vaandelgroet. Special
guest was dit jaar de negenvoudig Nederlands kampioene Sylvia Pistorius van KRC
Rolling uit Nieuwegein. Met een prachtige
solo liet zij zien wat kunstrolschaatsen inhoudt, de ene pirouette na de andere, de ene
nog moeilijker dan de andere.
Ieder shownummer vertelde zijn eigen ‘verhaal’, compleet gemaakt door de vele verschillende kostuums, de muziekkeuze, de
choreografie en de aankleding van het theater. Kosten noch moeite waren gespaard
om ook deze kerstshow tot een schitterende show te maken. De Weijer in Mierlo
had niets meer weg van een sporthal en was
omgetoverd tot een sprookjesachtig theater
waar de kerstsfeer de boventoon voerde. De
kostuums waren voorzien van duizenden glitters voor het glitter and glamour-gevoel, de
decordoeken pasten perfect bij de nummers
en alle leden straalden van oor tot oor. Een
geslaagd evenement dat door leden, vrijwilligers en sponsoren mogelijk is gemaakt. Op

www.rvolympia.nl is een uitgebreid verslag te
lezen over de kerstshow. Ook de lokale omroep heeft een reportage gemaakt: http://
www.youtube.com/watch?v=xFlNa04USWE
&list=UUNj9tTUekWNq_5jUGnRQRdg&ind
ex=2%5C.
Kerstshow ook op dvd
Heeft u de show gezien en u wilt graag nog
een keer genieten, bestel uw dvd (E12,50)
dan via Kerstshow@rvolympia.nl. Heeft u de
show niet gezien en u wilt graag zien wat
de leden van Olympia hebben gepresteerd,
stuur dan eveneens een e-mail.
Nieuwe leden gezocht
RV Olympia is nog op zoek naar nieuwe leden. Jongens en meisjes in de leeftijd van
vijf tot en met tien jaar zijn van harte welkom. Interesse? Neem dan contact op met
Jeanne Janssens (06 204 959 5674) en
vraag naar de mogelijkheden. Op de website
www.rvolympia.nl vindt u alle informatie over
RV Olympia. •

Schrijfwedstrijd
Illustratie: Piet Slegers

De kerstvakantie is door een aantal van onze jeugdige lezers goed benut: veel jonge lezers lieten hun fantasie de vrije loop en schreven een
verhaal of dichtten er lustig op los. Dank jullie wel voor alle inzendingen.
Het was niet gemakkelijk een keuze te maken, alle inzendingen waren
bijzonder! Uiteindelijk heeft de redactie gekozen voor onderstaand verhaal van Leonie Booij (11 jaar).

De trommel
Er was eens een olifant die heette Kibo.
Hij woonde in een grot in het Grote Wonder Bos. Waarom het bos het “Grote
Wonder Bos” heette, wist Kibo niet. Het
was een bos, een gewoon bos met veel
bomen. De grot waarin Kibo woonde was
niet bepaald saai, hij was juist heel erg
gezellig. Er waren heel veel lampen en
op de muren waren alle kleuren van de
regenboog geschilderd. De grot was ook
groot: er waren 7 slaapkamers, 3 badkamers, 1 keuken, 2 héle grote wc’s en een
grote woonkamer.
Kibo woonde er niet alleen; hij woonde er
met zijn broer, zijn zus, zijn papa en mama
en zijn opa en oma.
Het was een gezellige boel bij hem thuis.
Kibo had een probleem. Hij vond het heel
erg jammer dat hij zo groot was. Hij zou
liever klein willen zijn, het liefst zo klein als
een kabouter. Kibo had samen met mama
een sprookje gelezen over een kabouter
die zo klein was dat hij overal in paste.
Dat leek Kibo ook wel wat! Iedereen in
zijn familie vond het maar raar, zij geloofden niet in sprookjes. Zij zeiden: “Wie wil
er nou zo klein zijn als een kabouter? Een
olifant is groot en sterk, dat is toch veel
fijner! En bovendien, sprookjes bestaan
niet!” Alleen de opa van Kibo, die begreep
hem wel. Zijn opa wilde vroeger juist véél
groter zijn. Hij wilde wel tweehonderdvierenzestig meter lang worden! Maar hij wist
ook dat dat niet kon, tenzij er een wonder
zou gebeuren…
Kibo zat aan tafel te eten. Hij at een boterham met pindakaas en een met jam. En nog
een, en nog een en nog een, en… Toen hij
klaar was met eten werd er op de stenen
deur geklopt. Zijn zus Olivia deed open.
Er stond een oude man voor de deur. Ze
kenden de oude man niet, ze hadden hem
nog nooit gezien. Hij had een doos bij zich.
Hij gaf de doos aan Olivia en was ineens
weer verdwenen. Olivia nam de doos mee
naar Kibo die wel heel erg nieuwsgierig
was geworden. Kibo kon niet wachten om
te kijken wat er in de doos zat. Voorzichtig

maakte Olivia de doos open, nieuwsgierig
maar ook wel een beetje bang. Ze keken
over de rand van de doos… Het was een
trommel met twee stokken! De trommel
zag er heel gewoon uit. Olivia was teleurgesteld, ze zei: “Een stomme trommel met
twee stokken, wat moet je daar nou mee!”
Kibo vond het juist prachtig. Hij zag zichzelf al trommelen! Olivia zei: “Jij mag hem
wel hebben hoor Kibo, ga er maar lekker
mee spelen.”
Wat niemand wist, was dat de trommel
geen gewone trommel was. De oude man
die de trommel had gegeven was ook
geen gewone oude man. Eigenlijk was
hij een tovenaar. Een hele speciale tovenaar. Hij was een Wens-Tovenaar. Deze
zijn heel speciaal, daar zijn er maar weinig van. Hij had Kibo uitgekozen omdat
hij wist dat hij een bijzondere wens had
en wilde dat die uit zou komen. Daarom
had de tovenaar de trommel naar zijn
grot gebracht. De trommel was heel bij-

zonder, maar alleen voor diegene die
in sprookjes geloven. Voor wie niet in
sprookjes gelooft is het een gewone
trommel en kan er alleen maar op trommelen.
Kibo liet de trommel aan zijn opa zien.
Opa vond het ook een mooie trommel.
Kibo ging er op trommelen, eerst hard,
toen weer zacht en toen weer hard. Hij
was zo verdiept in zijn getrommel, dat hij
niet in de gaten had wat er gebeurde…
Kibo was ineens een heel stuk kleiner geworden! Hij had het niet eens in de gaten,
totdat opa op zijn schouder klopte en hij
stopte met trommelen. Hij keek op en zag
alleen de grote voeten van zijn opa. Hij
keek langzaam omhoog, en omhoog en
nog een stukje meer omhoog. Hij moest
zo hoog kijken om zijn opa helemaal te
zien dat hij bijna achterover viel! Ik ben
klein! Ik ben klein! Riep hij uit. Eindelijk!!
Eindelijk!! Eindelijk!! Nu snap ik pas waarom ons bos het Grote Wonder Bos heet!! •
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Verwerkt verleden
Lezing over de archeologie en geschiedenis
van het vroegste Helmond door drs. Theo
de Jong, gemeentelijk archeoloog van Helmond.
In de gemeente zijn de afgelopen jaren ruim
honderd vindplaatsen ontdekt en meer dan
duizend archeologische voorwerpen verzameld. De archeologische sporen en vondsten
vertellen bijzondere en persoonlijke verhalen, waarmee nog ongeschreven bladzijden
uit de geschiedenis van Helmond kunnen
worden ingevuld. Vanaf de vroege prehistorie leefden er mensen in Helmond. Zo zijn
vondsten en nederzettingen uit de steentijd,
bronstijd en ijzertijd ontdekt langs beken en
op hoge landruggen. In ’t Hout lagen in de
Romeinse tijd een belangrijke nederzetting
en een grafveld. De Oude Toren in Stiphout
was gedurende de middeleeuwen het middelpunt van een levendig gehucht. Het stedelijke Helmond ontstond in het gebied rond
de Haag en de Kromme Steenweg en verplaatste zich richting huidige Markt. Tijdens
de presentatie worden de resultaten van archeologisch onderzoek uitgelegd en bijzondere hoofdstukken en verhalen toegevoegd
aan het geschiedenisboek van Helmond.
Dinsdag, 19 februari van 20.00 tot 22.00
uur, Bibliotheek Helmond, aanvang 20.00
uur, entree: e5,-. Reserveren en informatie: activiteiten@bibliotheekhelmondpeel.nl,
helmond@volksuniversiteit.nl.
Reserveren
gewenst.
Percussie in Mierlo
De percussiegroep Slagkr8 organiseert op

2 maart een avondvullende voorstelling in
’t Loesje. Voor deze voorstelling, genaamd
Nitro, is Slagkr8 de samenwerking aangegaan met verschillende dans- en percussiegroepen uit Steensel, Eindhoven en Helmond.
Dit geeft een interessante line-up met onder
meer Dé BigBang!, studio LOL, Sidanza en
natuurlijk Slagkr8.
Slagkr8 is een percussiegroep die is ontstaan uit percussieleerlingen van Percussie
Coach Johan. Er wordt gebruik gemaakt van
een verscheidenheid aan percussie-instrumenten uit de verschillende werelddelen,
waardoor er een mix van verschillende stijlen
is ontstaan.
Dé BigBang! is een enthousiaste band onder leiding van Roland Kemp. Deze band is in
2000 ontstaan uit een djembé-lesgroep. De
djembé is gebleven, maar daarnaast worden
percussie-instrumenten uit alle windstreken
gebruikt. Naast percussie heeft deze band
ook een geweldige didgeriduïst; Erik Deckert.
Studio LOL, onder leiding van Davita van der
Zanden, is een dansstudio waar plezier maken hoog in het vaandel staat. Dit plezier zullen ze zeker uitstralen tijdens Nitro.
SiDanza, onder artistieke leiding van Cynthia
Mirani, is een dansschool uit Steensel waarvan de jazzgroep al vaker samen met Dé
BigBang! op het podium heeft gestaan.
Door deze combinatie van stijlen en dans is
de voorstelling Nitro dan ook met recht een
muzikale wereldreis te noemen. Het doel
is om iedereen in Mierlo en omgeving kennis te laten maken met de verscheidenheid

in de wereld van percussie. ’t Loesje is dan
ook de aangewezen plaats om dat mogelijk
te maken.
De voorstelling is op zaterdag 2 maart en
duurt van 20.00 tot 23.00 uur. De zaal is
open vanaf 19.15 uur. Kaarten kosten e10,per stuk en zijn te bestellen via info@pecojo.
nl.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Nadere informatie: Rob Gielen, 06
229 978 83, www.slagkr8-percussie.nl,
www.pecojo.nl, www.de-bigbang.nl, www.
studio-lol.nl, www.sidanza.nl.
John Knoops Winter ATB tocht
Na een geslaagde editie in 2012 organiseert
Tourclub Mierlo (www.tcmierlo.nl) ook dit jaar
weer de John Knoops Winter ATB tocht. Op
een nieuw parcours kunnen mountainbikers
en veldrijders zich uitleven over verschillende
afstanden: 34, 43 of zelfs 54 kilometer. Omdat dat de nodige energie kost, staat halverwege het parcours ons pauzeteam klaar met
royale verzorging voor de inwendige mens.
Na afloop kunnen de fietsen schoongespoten worden en kunnen de coureurs zich douchen.
De John Knoops Winter ATB tocht vindt
plaats op 3 februari. De inschrijving met bewaakte fietsenstalling bevindt zich in café
‘t Tapperijke, Marktstraat 79 te Mierlo. Starten kan tussen 9.00 en 10.00 uur. Inschrijving bedraagt e4,- of e3,- voor NTFU/
KNWU licentiehouders. Jeugd tot 16 jaar
mag gratis starten. Tourclub Mierlo hoopt 3
februari vele fietsers te mogen verwelkomen,
dus graag tot dan! •
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vanuit de parochiekerk
Sint Lucia, mierlo-hout
voor de wijken: St. Anna, Brandevoort, Helmond
West, Mierlo-Hout, Suytkade
Hoofdstraat 157, 5706 AL Helmond.
J.M.M. v.d. Laar, pastoor/deken
telefoon: 52 29 30
e-mail: pastorie@st-lucia.nl
website: www.st-lucia.nl
banknummer parochiebijdrage: 171027507.
banknummer restauratiefonds: 123872340.
spreekuur: dinsdag 9.30 uur - 10.00 uur
donderdag 18.00 uur - 18.30 uur
of via de e-mail: pastorie@st-lucia.nl
WEBSITE:
Voor meer informatie over onze parochie en voor
andere actuele berichten bezoek eens onze website: www.st-lucia.nl/www.damiaanhelmond.nl
Eucharistievieringen Parochiekerk St. Lucia, Hoofdstraat 159:
Zaterdag 19.00 uur, zondag 10.15 uur.
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

INFORMATIEAVOND!
Waarover? De Eerste H. Communie!
Waar? In de Luciakerk!
Wanneer? Donderdag 31 januari om 20.00 uur.
Tot hoe lang? Ongeveer 20.45 uur.
Wie mag komen? Ouders van de kinderen uit groep 4.
OPEN HUIS:
Vanwege de verjaardag van uw pastoor is het in de Luciapastorie open huis op ZONDAG 24 februari van 11.00
uur - 12.30 uur.
U bent van harte welkom op de koffie!
Carnaval 2013: AAN DE PRAAT MET…..
10 februari is het Carnavalszondag.
We vieren dan samen Carnaval, op een passende wijze, in
de Sint Lucia kerk. Carnavalsverenigingen komen samen
in het Vriendschapshuis van God voor de mensen.
Dit jaar is het kerkelijk thema: Aan de praat met….
Inderdaad, communicatie, in gesprek gaan en blijven is
van levensbelang voor elke organisatie of vereniging.
Op een wellicht ludieke wijze zal de voorganger van de
viering in gesprek gaan met….
Voor onze kleine vrienden is er een speciale kinderwoorddienst met een Carnavaleske rand.
Kortom, u bent van harte welkom zondag 10 februari om
10.15 uur in de Luciakerk te Mierlo-Hout.
Met vriendelijke groet,
J. v.d. Laar, pastoor/deken/kanunnik.

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.

Binnenkort neemt ds. L. Oosterom afscheid van onze kerkgemeenschap. Hij treedt met ingang van
1 maart in dienst van de landelijke kerk. Mevr. ds. C. Flier zal in dienst blijven totdat een nieuwe
predikant kan worden benoemd. Zij zal zich de komende tijd voornamelijk bezighouden met het
voorgaan in de eredienst, het noodzakelijk pastoraat en het leiden van het kringwerk. Zo snel als
mogelijk is, zal een beroepingscommissie worden aangesteld om een nieuwe predikant te zoeken.
w w w.b r an d e v oort ercourant . nl
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In dit bijgerecht gebruiken we good
old pastinaken, een winterse ‘vergeten’ groente die tegenwoordig gelukkig weer vaak te koop is, ook bij
de supermarkt.
Aardappel-pastinaak koekjes
Ingrediënten:
200 gram Hollandse garnalen
500 gram pastinaken
250 gram aardappels
1 sjalotje, zeer fijn gesnipperd
6 blaadjes salie, fijngehakt
2-3 eetlepels bloem
boter
2 eieren, losgeklopt met een scheutje melk
paneermeel
nootmuskaat
peper, zout
Bereidingswijze:
Schil de pastinaken en snijd ze in stukken.
Smelt een klont boter en voeg de pastinaken
toe. Gaar ze zo’n 10 minuten op laag vuur met
een deksel op de pan. Laat dan het vocht een
beetje indampen. Pureer ze met een pureestamper.
Maak de aardappelpuree. Fruit het sjalotje
in een beetje boter tot het zacht is. Vermeng
de pastinaken, aardappelpuree, sjalotje, salie,
peper en zout en versgeraspte nootmuskaat.
Vorm acht platte ‘koekjes’ van dit mengsel en
laat het een half uurtje opstijven in de ijskast.
Bebloem de koekjes licht, haal ze door het
losgeklopte ei en paneer ze. Laat ze opnieuw
opstijven. Bak ze vervolgens goudbruin in wat
boter.
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Deze maand hebben we een puzzel in plaats van de kleurplaat voor jullie. Illustrator Piet Slegers maakte deze prent met beren voor ons. We vinden hem zo mooi dat
we hem twee keer hebben geplaatst. Alleen zijn beide versies ongelijk en kunnen jullie de verschillen vinden? Het zijn er 5. Stuur je antwoord (noem de vakjes en omschrijving) naar redactie@brandevoortercourant.nl en misschien win je wel een leuke prijs!
De uiterste inleverdatum is 3 februari. Succes!
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Frouke van der Stelt 6 jaar
Sebas Harlé 8 jaar
Thijmen Slegers 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 liever geen
stickers, glitters en ander leuks
(diks) op de kleurplaat.
De prijzen worden aangeboden door

L a a n d o o r d e Ve s t e 1 1 6 • Te l e f o o n : 0 4 9 2 - 6 6 0 9 5 5

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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Februari
Datum
01 febr
02 febr
08 febr
09 febr
10 febr
11 febr
11 febr
12 febr
12 febr
13 febr
24 febr
28 febr
Maart
Datum
03 mrt
08 mrt
10 mrt

Organisatie

Brand. Cour.
De Brandeliers
De Brandeliers
De Brandeliers
De Brandeliers
De Brandeliers
De Brandeliers
De Brandeliers
De Brandeliers
De Brandeliers
De Brandeliers

Brand. Cour.
Organisatie

Houtse Tnlgr.
Brand. Cour.

22 – 24 mrt

Fotoclub

29 mrt

Brand. Cour.

Activiteit
Inleveren kopij nr. 2
Derde zwetsavond
Jeugdavond
Openingsbal
Apres optocht party
Kindermiddag
Maandagavond party
Kindermiddag
Sluitingsbal
Haringhappen
Gitaarochtend
Distributie nr. 2

Tijd
Contactpersoon
Voor 18.00 uur C. Brouwer
’t BrandPunt
’t BrandPunt
’t BrandPunt
’t BrandPunt
’t BrandPunt
’t BrandPunt
’t BrandPunt
’t BrandPunt
’t BrandPunt
9 – 14.00 uur ’t BrandPunt
P. Princen

Activiteit
Tijd
Kindervoorstelling
Inleveren kopij nr. 3
Voor 18.00 uur
Lose control: choreografie
Tentoonstelling Brandevrt.
Distributie nr. 3
Bron: www.kalenderbrandevoort.nl

663650
432013
432013
432013
432013
432013
432013
432013
432013
432013
432013
665781

Contactpersoon
’t BrandPunt
432013
C. Brouwer
663650
’t BrandPunt
432013
’t BrandPunt
432013
P. Princen
665781
Wijzigingen voorbehouden.

uiterste inleverdatum kopij brandevoorter courant februari nummer
1 februari
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 Brandevoort
Adriaan van Veggel
wijkraad.secretaris@brandevoort.org
Wijkhuis ’t BrandPunt
Fons Bosman
secretaris@brandpunt.info
Commissie Buurtpreventie
Adriaan van Veggel
preventerven@brandevoort.org
Chilll-house
Sandra Geleijns
chill-house@brandevoort.org
Stichting Dickensnight Brandevoort
Jet de Laat
voorzitter@dickensnight.nl
Commissie speelvoorz./groen
Henk Noort
spelengroen@brandevoort.org
Commissie webmasters
Herbert von Reth
webmaster@brandevoort.org
Stichting Brandevoort in Actie
Fons Bosman
secretaris@brandevoortinactie.nl
Brandevoorterdag
Jan Drouen
voorzitter@brandevoorterdag.nl
Scouting Brandevoort
Peter van den Endert
groepsvoorzitter@scoutingbrandevoort.nl
Fotoclub Brandevoort
Secretariaat
fotoclub.secretariaat@brandevoort.org
Startpagina Brandevoort
Herbert von Reth
info@brandevoort.nu
Commissie Kindervakantieweek
Marielle Terwisse
info@kvwbrandevoort.nl
CS de Brandeliers
Audrey Tijssen
info@brandeliers.com
Bridgeclub ‘t BrandPunt
Irma van den Hurk
ivdhurk@xs4all.nl
Winkeliersvereniging Brandevoort
info@winkelcentrumbrandevoort.nl
Clientenraad stichting gezondheidscentrum Brandevoort
clientenraad@sgcb.nl
sv Brandevoort
Roland Koster
r.koster@svbrandevoort.nl
Stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort
Fons Bosman
secretaris@sportparkbrandevoort.nl
Brandeleros
Audrey Tijssen-Geboers
info@brandeleros.nl
ComputerClub Brandevoort
J. Heldens
computerclub@brandevoort.org
Basketball Black Shots
Erik van Eert
info@blackshots.nl
Biljartclub Brandevoort in Actie
Nick de Rooij
biljartclub@brandevoort.org
KoBra (koor Brandevoort)
Folly van Dijk
info@koorbrandevoort.nl
De Zonnebloem
Ria Dijstelbloem
jandijstelbloem@hetnet.nl
Popkoor Brand New Voices
Marijke verhoeven
info@popkoorbrandnewvoices.nl
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belangrijke wijkinformatie

activiteitenkalender 2013

belangrijke telefoonnummers

ALARMNUMMER
dierenambulance/dierenbescherming

112
51 39 71

GG&GD
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl 
politie, buurtbrigadier Rob Jansen op de Haar & Patrick de Vogel 
e-mail rob.jansen.op.de.haar@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
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
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
De Veste Tandartspraktijk - De Plaetse 34 
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
74 60 12
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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