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Drie jaar geleden ging Bart van den Berkmortel voor het eerst met een groep klimmers een week de Alpen in. Een vriend
van een vriend had hem benaderd voor de
Stichting Naar de Top voor KiKa en het
doel sprak hem aan: een fysieke prestatie
leveren om de strijd tegen kinderkanker te
ondersteunen.

19

Jose en haar man wonen al ruim twaalf
jaar in Brandevoort. Haar hobby beoefende Jose al ruim voor de tijd dat ze hier
kwamen wonen. Toen de kinderen naar
school gingen en haar man fulltime aan
het werk was, veranderde er vaak wat in
huis. Jose Vavier besteedt veel tijd aan het
opknappen van oude spulletjes.

22-23

Carnaval is weer achter de rug. Het waren
koude dagen, maar dat mocht de pret niet
drukken. We kunnen dus weer terugkijken
op een zeer geslaagd carnavalsseizoen,
waar we hebben kunnen laten zien dat
De Brandeliers weten hoe ze een feestje
moeten bouwen. Hierbij werden we natuurlijk de hele tijd begeleid door onze
prachtige meiden van de dansgardes.

48-49

Door TenneT zijn metingen verricht om de
sterkte van de elektromagnetische velden
te bepalen. De uitslagen kunt u op deze
pagina’s vinden. Het comité 530 kV laat
ook weer van zich horen.

40-41

Kijken naar het verleden, naar wie er leefden en op welke
wijze. In het najaar van 2012 zijn de opgravingen in Brandevoort afgerond. “De opgravingen mogen succesvol genoemd
worden,” aldus archeoloog Theo de Jong. De {Brandevoorter
Courant} ging met hem in gesprek voor een duik in het verleden van het grondgebied van Brandevoort.
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De redactie
foto: Rianne van Lierop

Carnaval is al weer lang achter de rug en je
ziet bij niemand meer een teken op het voorhoofd dat ieder mens sterfelijk is en weer tot
stof zal wederkeren. Dat hoeft dan ook niet,
want we leven al weer in de gedachte dat
Pasen mensen hoop geeft.
Hoop, daar gaat het ook om bij KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) en daarvoor is geld
nodig, veel geld. Daarom gaan Bart van den
Berkmortel en Marcel Jacobs deze zomer de
Alpen in om met hun sportieve inspanningen
zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen. In

deze uitgave vertellen zij er uitgebreid over.
In het januarinummer heeft u kunnen lezen
hoe het er vruuger in onze wijk aan toe ging.
De BC besteedt deze maand uitgebreid
aandacht aan een nog verder verleden: de
prehistorie. Archeoloog Theo de Jong vertelt
uitgebreid over de opgravingen die hier zijn
verricht en het leven van onze vroegere ‘wijkgenoten’.
Geen geschiedenis, maar nog steeds hoogst
actueel, is het dossier hoogspanningsmasten. De nieuwe lijnen hangen en ze knetteren en spetteren alsof het een lieve lust

is. Het geluid is wel verklaarbaar; zie elders
in deze editie. Maar dat het een lieve lust is,
klopt niet. De werkgroep 530 KV laat weer
van zich horen. Geïnspireerd door gegevens
van de metingen van TenneT en van eigen
onderzoek biedt de groep voldoende argumenten om een nieuwe uitspraak van de
Raad van State te vragen. Voor de zomervakantie moet hierin meer duidelijkheid komen.
En wellicht kan een ultieme uitspraak van
deze rechter de zaak rondom de hoogspanningsperikelen voorgoed uit de wereld van
Brandevoort bannen. •
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Wijkhuis ‘t BrandPunt
nieuws

Paul Stege

Zondag 3 maart - De Houtse
Toneelgroep speelt Peter Pan
De jeugdgroep van De Houtse Toneelgroep
geeft een dolkomische voorstelling. Op een
avond als meneer en mevrouw Van Dalen
naar een feest zijn, krijgt Wendy bezoek van
Peter Pan en zijn elfje Tinkelbel, die op zoek
zijn naar Peters schaduw. Peter Pan is een
jongen die niet volwassen wil worden. Volwassen worden is alleen maar gedoe, wat is
er nog aan het leven als je niet meer mag
spelen, niet meer ongehoorzaam mag zijn.
Niet meer mag vliegen en dromen?
Aanvang: 11.00 uur, entree: e3,50. Kaarten kun je reserveren via de website www.
houtsetoneelgroep.nl, ophalen in de voorverkoop vanaf 1 maart bij ’t BrandPunt en De
Geseldonk of per telefoon bestellen via de
reserveerlijn: 06 128 957 27.

geblazen. Dat geldt voor de dagelijkse activiteiten, de school, het werk en de sportvereniging. We lopen wel eens achter de feiten
aan. De PR-commissie heeft gemeend om
in dit geval voorop te lopen. De website van
’t BrandPunt is vernieuwd en inmiddels in de
lucht. Naast een nieuwe indeling van de site
en gebruik van meer foto’s, is het vooral op
technisch vlak dat de website weer helemaal
vooraan loopt in de marathon van veranderingen. Benieuwd? Neem eens een kijkje op
de website www.BrandPunt.info. Wil je laten
weten wat je er van vindt dan kun je een berichtje plaatsen in ons gastenboek.

Een nieuw tijdperk…
De wereld verandert, dat weten we allemaal.
Alles gaat steeds sneller, het is soms hollen

Oproep van de PR-commissie
Vrijwilligers gezocht! Wij zijn op zoek naar
een enthousiaste collega die ons team wil

Vrijdag 22 tot en met zondag
24 maart - Fototentoonstelling
Fotoclub
Zie de aankondiging elders in deze editie.

komen versterken. Wij zoeken iemand die
enthousiast, punctueel en gezellig is. Schrijftalent is een pré, maar zeker geen must. Affiniteit met internet is gewenst. We komen
één keer per maand bij elkaar in ’t BrandPunt. Heb je interesse? Stuur een berichtje
aan pr@brandpunt.info en zet de eerste stap
naar een belangrijke bijdrage aan de promotie van de activiteiten van onze wijk. En wie
weet zit jij de volgende keer gezellig bij ons
- Ingrid, Annelies en Paul - aan de vergadertafel!
Maandag 1 april - Tweede Paasdag is
’t BrandPunt gesloten.
Alvast vrijhouden in uw agenda
Donderdag 04 april - Zuidzorg presenteert
zich
Zaterdag 20 en zondag 21 april - Brandevoort Leeft
Dinsdag 30 april - Koninginnedag •

Hardlopen

een kwestie van beginnen!
Trudy van Horne
It’s fun to run!
Lopersgroep Brandevoort organiseert voor
de tweede keer de cursus Fun-to-Run, voor
beginnende hardlopers of voor mensen die
weer willen starten met hardlopen. Deelnemers aan Fun-to-Run krijgen informatie
over onder meer trainingsopbouw, blessurepreventie, schoeisel, kleding en voeding
en kunnen na zeven weken zonder problemen een afstand van drie kilometer hardlopend overbruggen.

op een van deze dagen geen tijd hebben,
dan is dat geen enkel probleem. Alle deelnemers ontvangen namelijk een trainingsschema, zodat de gemiste training op een
ander moment kan worden ingehaald. Op
deze manier kan iedereen die meedoet met
Fun-to-Run na zeven weken het trainingsdoel, drie kilometer hardlopen, behalen.

Waar?
Fun-to-Run gaat op zaterdag 9 maart van
start vanaf Sportpark Brandevoort. Verzamelpunt is de loods naast de voetbalvelden
(aan de Juttenbeemden). De Fun-to-Rungroep traint op de atletiekbaan van de lopersgroep of in de directe (fraaie) omgeving
van het sportpark (Ecozone, Eindhovens kanaal, de wijk Stepekolk).

Waarom?
Hardlopen is niet alleen fun, maar is bovendien ongelofelijk gezond. De voordelen zijn
algemeen bekend: je wordt fitter, sterker,
gezonder, vrolijker en slanker! Daarnaast is
samen lopen gezellig en gemakkelijker vol
te houden. Niet voor niets zijn de meeste
deelnemers aan de eerste editie van Funto-Run ook na afloop van de cursus bij Lopersgroep Brandevoort blijven hardlopen.
Zij lopen inmiddels met gemak afstanden
van vijf tot tien kilometer.

Wanneer?
De trainingen vinden plaats op zaterdag van
9.15-10.30 uur en op maandag- en woensdagavond van 19.00-20.15 uur. Mocht je

Wie?
Het gaat goed met de Lopersgroep Brandevoort. De club is nog geen jaar geleden
opgericht en telt nu al meer dan honderd

leden. De leden zijn vooral woonachtig in
Brandevoort, maar ook mensen uit andere
wijken weten de weg naar de lopersgroep
te vinden. Vanzelfsprekend is de lopersgroep er niet alleen voor beginnende hardlopers, maar ook voor meer gevorderde lopers. Lopers die gewend zijn om individueel
te trainen en die willen uitproberen of lopen
in groepsverband iets voor hen is, zijn bij Lopersgroep Brandevoort van harte welkom.
Kosten?
Beginnen met hardlopen? Zet die eerste stap
en schrijf je in voor Fun-to-Run (minimum
leeftijd vijftien jaar)! Kosten bedragen e35,en moeten worden betaald vóór aanvang van
de cursus. Deelname aan de cursus verplicht
je verder tot niets. Wil je na zeven weken stoppen met hardlopen of wil je of individueel verder trainen, even goede vrienden.
Aanmelden?
Voor meer informatie kun je terecht op
www.lopersgroepbrandevoort.nl. Hier vind
je ook het aanmeldformulier. Aarzel niet en
schrijf je in. We zien je graag op 9 maart! •

n u m m e r 2 • fe b r u a r i 2 0 1 3

7

Winkelkroniek Brandevoort
deel 21

Wim Dobma
foto: Rianne van Lierop

Uit de Brandevoorter Courant van januari hebt
u kunnen opmaken dat de winkeliers over het
algemeen tevreden waren over de omzet in
december van het afgelopen jaar. In verband
met Sinterklaas, kerst en Nieuwjaar wordt er
doorgaans meer geld uitgegeven dan in andere maanden.
En omdat je je geld maar één keer kunt uitgeven, is het een algemene tendens dat de
omzet voor de winkeliers in januari/februari
meestal niet zo fantastisch is. Iemand met een
slagerij noemde de periode van januari tot ongeveer half februari ‘de blauwe zes weken na
Nieuwjaar’. Dan was de omzet beduidend minder dan normaal. Daar komen momenteel de
bezuinigingsmaatregelen van de regering nog
eens bovenop en wat die voor ieder van ons
betekenen, hoef ik hier niet nader uit te leggen.
Hopelijk is er in december nog behoorlijk geld
uitgegeven met de gedachte in het achterhoofd: après nous le déluge (na ons de zondvloed).
Aangezien er in huis aan huis kranten, reclamefolders enzovoort nog volop reclame wordt

gemaakt voor bijeenkomsten voorafgaand aan
het carnavalsfeest en voor het carnaval zelf tast
de klant hiervoor hopelijk nog wel eens extra in
de portemonnee.
Bij Albert Heijn is een nieuwe manager aangesteld, Jos Rademakers. De heer Rademakers
is woonachtig in Nederweert en hij is de opvolger van de heer Van der Laan, die maar kort
in Brandevoort werkzaam is geweest. Rademakers werkt al zesendertig jaar bij Albert Heijn,
het laatst in een vestiging in Valkenswaard.
Volgens hem was de omzet goed met de kerst
en Nieuwjaar en ook de totale jaaromzet was
boven verwachting.
Het is voor u misschien wel leuk te weten dat
er bij de Albert Heijn Brandevoort toch zo’n vijfennegentig mensen werken, inclusief de parttime krachten.
De directie van AH zetelt in Zaandam, zoals u
waarschijnlijk zult weten is Albert Heijn een onderdeel van Ahold, het ‘overkoepelend orgaan’
en zetelt met kantoor in Amsterdam.
Ahold heeft onder andere ook winkels in Amerika en sinds kort zijn er ook elf Belgische vestigingen. Volgens Europese regels mag een win-

kelconcern zich overal in Europa vestigen als
verwacht wordt dat dit financieel haalbaar is.
In Nederland zijn tenslotte ook vestigingen van
Duitse supermarktketens te vinden.
Het feit dat de winkels in De Veste, het centrale deel van Brandevoort, zich dicht bij elkaar
bevinden en er in de parkeerkelders voldoende
parkeergelegenheid is, maakt dat er zeer waarschijnlijk ook klanten van buiten Brandevoort
aangetrokken worden en dat daardoor de omzetcijfers over het algemeen boven verwachting zijn.
Want uiteindelijk vind je in De Veste toch een
aardig gevarieerd winkelbeeld met voor iedereen wel een interessante winkel of zaak; het
één vult het andere aan.
Met een beetje goede wil kan men daar Gezondheidscentrum Brandevoort en Apotheek
Brandevoort aan toevoegen, hoewel deze natuurlijk niet puur commercieel te noemen zijn.
Maar men kan er tenslotte wel medicijnen kopen, een behandeling ondergaan of een advies
vragen en voorzover de kosten daarvan niet
door de ziektekostenverzekering worden gedekt is er sprake van een ‘gezondheidswinkel’. •
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Nieuws van de Wijkraad
Holke Flapper

De Wijkraad heeft namens de bewoners bezwaar aangetekend bij het plan Rijksstructuurvisie buisleidingen. Met het vermelden
van goede technische en maatschappelijke
argumenten is een passende reactie gegeven op het voorgenomen besluit. Wij houden
u van het verdere verloop op de hoogte.
De bijenstal bij de Ecozone is nu in uitvoering.
Het perceel is uitgezet en de planning is om
11 maart klaar te zijn. De gemeente gaat de
grond nu bouwrijp maken en mevrouw Verdaasdonk zal dan haar zes bijenkasten kunnen gaan plaatsen. Er staat nu een tijdelijke
kleine opstelling. We wensen haar veel succes.

De voorzitter van de Wijkraad heeft een plan
opgesteld om het Algemeen Bestuur van de
wijk om te zetten naar een brede wijkraad
waarin alle verenigingen, stichtingen en andere groeperingen uit onze wijk vertegenwoordigd zullen zijn om op die wijze een nog
betere afspiegeling van de wijk te hebben in
het overleg dat vier maal per jaar plaatsvindt.
De tekst van het voorstel in te vinden op de
website van de Wijkraad onder Wijkraad informeert u.

aanwezig zouden zijn. Noteer het vast in uw
agenda. In de volgende uitgave van de BC
zullen we meer informatie geven.

Op 16 april is de openbare vergadering van
de Wijkraad. We zouden het erg op prijs
stellen als veel bewoners uit onze wijk dan

Zodra er op een van deze punten duidelijkheid is zullen we u nader berichten. •

De Wijkraad gaat verder aan de slag met een
aantal lopende punten te weten:
- bereikbaarheid per auto van het Gezondheidscentrum
- vlaggen in Brandevoort
- duidelijkheid omtrent bushaltes en openbaar vervoer in Brandevoort.

Het woord is aan

de reporters van de Vendelier
Groep 8C De Vendelier

SKATECLINIC
Deze week hadden we een skateclinic! We
gingen naar de Markthal in Brandevoort en
daar konden we na de uitleg de skates en
natuurlijk de bescherming voor knieën, ellebogen en polsen gaan aantrekken. Tot slot
nog een helm en toen waren we klaar voor
de les!

Eerst gingen we weer oefenen hoe je moest
vallen. Best handig om te weten natuurlijk!
Tja, en daarna gingen we dus aan de slag.
Eerst wat oefeningen om weer even te
wennen. Op wieltjes staan is tenslotte toch
anders dan gewoon op je platte voeten! Er

kwamen allerlei schansjes en verhogingen te
voorschijn waar we overheen moesten skaten. Het was erg gaaf! We weten waar we op
moeten letten als we gaan skaten en we weten ook aan welke kant van de weg wij moeten skaten als er geen stoep is! We hebben
weer een leuke en leerzame clinic gehad. •
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In gesprek met…
Fotoclub Brandevoort

Annelies Hoolmans

Wat is Fotoclub Brandevoort
nu precies en wanneer is deze
opgericht?
In zijn huidige vorm is Fotoclub Brandevoort
actief sinds het najaar van 2004. Op 25 januari werd de vereniging ook met een notariële akte formeel opgericht. Vanaf het begin
in 2004 waren er genoeg enthousiaste fotoamateurs om de vereniging vorm en inhoud
te geven.
Wie is bij de organisatie betrokken?
Ieder lid is bij de organisatie betrokken. Het
is een vereniging ‘van, voor en door allen’!
Wat is het doel en hoe wordt dit
bereikt?
Het doel is samen een optimaal resultaat
na te streven. Dit wordt bereikt doordat de
kennis of expertise van elk lid ook door een
ander lid wordt gebruikt en vice versa. Een
soort kruisbestuiving dus. Het doel is om
boven het niveau van het vakantiekiekje uit
te stijgen. Het is de bedoeling van elkaar te
leren en de opgedane kennis te delen. Dit
houdt dus wel in dat de leden voldoende
basiskennis moeten hebben van het werken
met fototoestellen.
Het gaat niet om de grootste camera, maar
het is een combinatie van hardware, software en de creativiteit van de fotograaf die
maakt dat je de foto kunt maken die je voor
ogen had.

Hoe vaak komen jullie bij elkaar?
Alle leden zijn minimaal bij één werkgroep
aangesloten. Ze ontmoeten elkaar elke
woensdagavond in ’t BrandPunt voor een
bijeenkomst. Het resultaat van de werkgroepen wordt, behalve binnen de werkgroepen
zelf, regelmatig gedeeld met de andere leden op de clubavonden.
De laatste woensdagavond van de maand is
een algemene clubavond. Vaak wordt er een
professional ingehuurd om tips en aanwijzingen te geven waar iedereen wat van kan
leren.
Er bestaan werkgroepen voor specifieke
onderwerpen, zoals architectuur, natuur, portretten en macro/stillevens. Deze werkgroepen komen apart bij elkaar en bepalen hun
eigen programma. Dat kan in een studioomgeving zijn, maar vindt ook vaak plaats op
buitenlocaties.
Hoogtepunten?
Een hoogtepunt voor de club is toch wel
de jaarlijkse fototentoonstelling waar de
bijzondere foto’s van leden geëxposeerd
worden. De opening van de tentoonstelling
is dit jaar op 22 maart om 19.30 uur. De
tentoonstelling is te bezoeken op zaterdag
en zondag van 10.15 uur tot 16.15 uur in ‘t
BrandPunt. Een hoogtepunt voor het individuele lid is net die foto te maken waarvan
hij of zij niet verwacht had dat hij of zij dat
kon.

Wat zou er verbeterd kunnen
worden?
De fotoclub draait door de inzet van enthousiaste leden. Toename van het aantal leden
maakt het mogelijk om voor de maandelijkse
algemene bijeenkomsten goede inleiders in
te huren.
Hoe weten mensen jullie te
vinden?
De fotoclub is vindbaar door middel van de
website www.fotoclubbrandevoort.nl maar
ook door de positieve mond-tot-mondreclame. We zijn ook erg zichtbaar in de wijk tijdens de photo shoots. Op woensdagavond
zijn we te vinden in ’t BrandPunt.
Waar kunnen mensen terecht
met vragen?
Belangstellenden kunnen in feite bij ieder lid
terecht voor informatie. Ook op de website is
veel informatie te vinden.
Toekomstplannen?
Er zijn geen concrete toekomstplannen behalve
het werven van nog meer enthousiaste leden.
Wensen voor de toekomst?
Een doorlopende expositie, bijvoorbeeld in de
wijk, in ’t BrandPunt of in het Gezondheidscentrum, zou een mooi perspectief zijn zodat
de fotoclub altijd in the picture is. Dank jullie
wel voor dit verhelderende gesprek. Volgende
maand Brandevoort in Actie in deze rubriek. •

Expositie

Fotoclub Brandevoort houdt op 22, 23 en
24 maart weer de jaarlijkse tentoonstelling
in ‘t BrandPunt. De opzet is dit jaar anders
dan in voorgaande jaren. Er is goed geluisterd naar de reacties van de belangstellenden in het afgelopen jaar.
De indeling van de tentoonstelling is veranderd, er wordt nog maar één maat fotolijst gebruikt, de deelnemende fotografen hebben allemaal een themaopdracht

gekregen en het aantal tentoongestelde
foto’s is teruggebracht naar ongeveer 125
foto’s in plaats van meer dan tweehonderd.
Gevolg daarvan zal zijn dat de foto’s beter
tot hun recht komen en dat de bezoekers
meer ruimte hebben om deze goed te bekijken.
We nodigen alle lezers van de Brandevoorter Courant van harte uit de resultaten van
onze fotografen te komen bekijken. •
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Grenzen verleggen

in de strijd tegen kinderkanker
Rebekka Kuijten
foto: Wilco van Rooijen

Drie jaar geleden ging Bart van den Berkmortel voor het eerst met een
groep klimmers een week de Alpen in. Een vriend van een vriend had
hem benaderd voor de Stichting Naar de Top voor KiKa en het doel
sprak hem aan: een fysieke prestatie leveren om de strijd tegen kinderkanker te ondersteunen. Niets doen kan altijd nog, is wat ze dachten.
Het tweede jaar trad hij toe tot het bestuur. Nu is hij voorzitter en hij heeft
zijn zwager ook enthousiast gemaakt, Marcel Jacobs uit Brandevoort is
penningmeester.
Gesponsorde tocht
De stichting wordt op allerlei manieren gesponsord, want het doel is zoveel mogelijk
geld op te halen voor KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij). “Door de kosten laag te
houden, blijft er meer over voor het goede
doel,” zegt Marcel. Daarom ook wordt het
benodigde materieel voor een gereduceerd
tarief aangeboden, zoals kou- en windbestendige kleding en bergschoenen. De deelnemers betalen zelf de reis (jeugd e500,- en
volwassenen e900,-) en halen per persoon
zelf een bedrag aan sponsorgeld binnen.
Hiervoor kunnen zij natuurlijk familie en
vrienden benaderen, maar ook bedrijven. Dit
jaar gaat de opbrengst naar het onderzoek
naar neuroblastomen. Voor meer informatie
hierover, zie de website. Marcel benadrukt
dat de donaties gegarandeerd volledig naar
dit onderzoek gaan. Zelf zijn ze ook al druk
met het benaderen van sponsoren. Vorig jaar
heeft Bart zijn bedrag ruimschoots gehaald,
dit probeert hij natuurlijk nu weer te overtreffen.
Sportieve klimmers gezocht
Zij zijn op zoek naar sportieve mensen, die
naast een goede conditie vooral ook beschikken over doorzettingsvermogen. Want
wie een week over gletsjers naar de top van
een berg gaat wandelen, moet het een en
ander doorstaan. “Maar, als je dan op zo’n
bergtop staat en je kijkt naar beneden, dan
gaat er heel wat door je heen,” vertelt Bart.
“Je bent op jezelf aangewezen, lichamelijk
en geestelijk. Dan kom je echt bij jezelf en
weet je waar het allemaal om draait. Ze zeggen niet voor niets dat de beste dingen in
het leven gratis zijn. Zo’n ervaring gun je iedereen. Ook die kinderen die ziek zijn.” Het
doel is in een week zoveel mogelijk toppen
van meer dan 4000 meter te bereiken. Bij de
volwassenen wordt de groep in drie niveaus
verdeeld: Gold 1, 2 en 3. “Het is voor iedereen een topprestatie, maakt niet uit hoeveel
toppen je haalt. Op donderdag staan we in
ieder geval met de hele groep samen op de
laatste top, de Weissmies.” Het groepsgevoel
is volgens Bart al meteen sterk aanwezig, als
je aan zo’n avontuur begint. “Je deelt heel
veel met elkaar in die week, je leert elkaar

op een hele bijzondere en intensieve manier
kennen.”
Je grenzen verleggen
Bart legt uit: “Bij klimmen denken mensen
vaak al meteen aan steile wanden, maar dat
is niet wat we doen. Wij blijven lopen. Wel met
stijgijzers onder onze schoenen, en we zitten
met een touw aan elkaar vast.” Je hoeft geen
ervaring te hebben met alpinisme en klimmers vanaf veertien jaar kunnen al meedoen.
Juist bij de jeugdige deelnemers is gebleken dat ze niet alleen emotioneel een groei
doormaken, maar ook fysiek. De jeugdgroep
(veertien tot achttien jaar) gaat van 13 tot 21
juli de Italiaanse bergen in, onder begeleiding van beroepsavonturier Edmond Öffner.
Van 30 augustus tot 6 september begeleidt
Nederlands bekendste avonturier Wilco van
Rooijen de volwassenen groep (achttien tot
achtentachtig jaar) in Zwitserland. Bart is
heel blij met de twee ambassadeurs: “Die
mannen hebben zulke machtige verhalen te
vertellen, over de beklimming van de K-2 en
alle andere hoge toppen. Zij zorgen ervoor
dat wij onze grenzen verleggen.”

Meer weten?
Wil je een donatie doen of deelnemen aan
de tocht? Ga voor meer informatie naar
www.naardetopvoorKiKa.nl, of mail naar
bart@naardetopvoorKiKa.nl.
Het beste vriendje van je zoon of dochter.
Je buurmeisje dat twee straten verderop
woont. Het talentvolle zoontje van je collega
die net gevraagd is voor de voetbalselectie. Je nichtje die voor het eerst verliefd is.
Soms zo veraf, soms zo dichtbij maar altijd
zo oneerlijk… Jaarlijks worden in Nederland
vijfhonderd kinderen getroffen door kanker.
Honderd procent van deze kinderen lijdt
onder de ziekte, de behandeling of de gevolgen van deze behandeling, en uiteindelijk
sterft een kwart van deze kinderen… In mijn
wereld hoort dit niet thuis. Kinderen horen
plezier te maken, ongeremd en onbezonnen
van het leven te genieten. Iedere keer dat ik
aan deze cijfers denk of als ik het, in mijn
strijd tegen kinderkanker, aan iemand vertel,
word ik weer verdrietig van deze cijfers. Niets
doen kan altijd nog; ik heb besloten om in
actie te komen! •
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ComputerClub
16

Paul Stege

De helpdesk is geopend van 19.00 tot 20.00
uur en is in ’t BrandPunt (eerste verdieping,
zaal Marke). U kunt weer terecht op de
maandagavonden 11 maart en 8 april van
19.00 tot 20.00 uur. 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. Het is aan te be-
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velen uw vraag vooraf te mailen. De leden
kunnen zich dan voorbereiden op uw vraag.
De ComputerClub Brandevoort is bereikbaar
via het e-mailadres computerclub@brandevoort.org. Bezoek ook onze website www.
computerclub.brandevoort.org.
Cursussen en workshops
In maart starten, bij voldoende belangstelling,
de cursussen Windows 7 en MS Word. Infor-

matie en aanmelden kunt u via het bovenstaande mailadres of website. De workshop
internetbankieren voor klanten van de Rabobank zal bij voldoende belangstelling in april
of mei weer worden aangeboden.
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. •

Kindcentrum de Hoeves

25 januari feestelijk in gebruik genomen
foto: Vincent knoops

n u m m e r 2 • fe b r u a r i 2 0 1 3

17

De hobby
Ilse Hommering
foto: Vincent Knoops

Als ik haar huis binnenloop, zie ik al meteen de zelfgemaakte accessoires en schilderijen. Het huis geeft een welkome, gezellige sfeer. Jose
Vavier besteedt veel tijd aan het opknappen van oude spulletjes. Ze
bezoekt graag rommelmarkten en kringloopwinkels en als ze dan iets
leuks ziet, neemt ze het mee. Ze maakt er dan zelf iets moois van.
Met stofjes, knoopjes, touw, verf, enzovoort. Zo heeft ze zelf kussentjes
gemaakt van oude postzakken, diverse schilderijen gemaakt, opbergdozen, en lijstjes. Zoveel verschillende accessoires; overal in het huis
zijn ze te zien.

Jose en haar man wonen al ruim twaalf
jaar in Brandevoort. Haar hobby beoefende
Jose al ruim voor de tijd dat ze hier kwamen wonen. Toen de kinderen naar school
gingen en haar man fulltime aan het werk
was, veranderde er vaak wat in huis. Voor
haar man was het wel eens een verrassing
als hij na een lange werkdag thuis kwam.
Dan was het interieur in een ander kleurtje
of een ander stofje, of met nieuwe schilderijtjes aan de muur. Maar hij vindt het nog
steeds alleen maar leuk dat ze zo gedreven
is in haar hobby. Hij begint dan ook enthousiast te vertellen over wat Jose allemaal al
gemaakt heeft. ”Heb je de herinneringszak
al laten zien?” vraagt hij Jose. Dit is een
heel grote zak met aan de binnenkant kleine vakjes. “Deze is voor een baby’tje. Kunnen ze daar de tandjes en eerste spulletjes
in bewaren. Zo staan de herinneringen niet
in een doos op zolder, maar kan het leuk
opgeborgen worden.” Jose beoefent haar
hobby al lang met veel plezier. ”Ik houd niet
van kleine frutselwerkjes. Het moet makkelijk zijn. Grof, zodat ik snel resultaat zie.
Nu ben ik bezig met het opknappen van
een oude kinderstoel.” Af en toe zijn er ook
wel minder leuke werkjes om het gewenste
resultaat te behalen. Maar die horen erbij.
Jose doet alles op zijn tijd, wanneer ze zin
heeft. Het moet geen verplichting worden,
daarom blijft het juist zo leuk. Gemiddeld
besteedt ze ongeveer anderhalve dag per
week aan haar hobby. “Maar het kan zijn
dat ik een week drie halve dagen ergens
aan werk en dan drie weken niets. Het is
maar net waar ik mee bezig ben en hoeveel tijd ik heb.”
”Ik heb geen planning. Ik loop vanzelf tegen spulletjes en ideeën aan. Toen ik laatst
met een vriendin in Parijs was, zag ik op
een markt heel mooie oude kinderkapstokjes. Die vond ik te duur om te kopen. Maar
wat blijkt; een kennis kon deze wel namaken.” Deze worden nu voor Jose gemaakt
en zelf zal ze deze verder afwerken. ”Ik
vind het geweldig als ik op een goedkope,

simpele manier iets moois kan maken!” Zo
heeft haar man geholpen met de jaarlijkse
versieringen voor Dickensnight. Dit jaar
een stijlvolle houten kerstboom. Hij heeft
de houtjes gezaagd, waarvan ze een kerstboom gemaakt hebben. Jose heeft deze
wit geverfd en de hangers zelf gemaakt.
Veel omwonenden waren enthousiast over
deze mooie kerstboom, waardoor ze nog
een aantal extra kerstbomen gemaakt
hebben voor anderen. “Hartstikke leuk als
je anderen daar dan zo blij mee kunt maken.”
Ideeën ontstaan vooral door rond te kijken
op rommelmarkten en winkels. Gezellig
winkelen met vriendinnen. De rommelmarkten in België en Frankrijk bezoekt
Jose graag. Daarnaast bladert Jose nog
wel eens een woontijdschrift door. “ariadne
at Home of at Home Brocante. Daphne’s
Diary is mijn favoriet, dat is echt een leuk

blad. Daar staan zo veel leuke ideetjes in.
Ik kijk daar elke maand echt naar uit.” Verder komen ideeën ter sprake als ze deze
met vriendinnen uitwisselt. Via hen krijgt
ze wel eens oude spulletjes die ze dan opknapt. Voor familie een oude babykamer
opknappen, bijvoorbeeld. Jose heeft liever
goedkopere meubels waar ze zelf iets mee
kan dan dure meubelen die een leven lang
mee gaan. Als ze er dan op uitgekeken is,
geeft ze het gewoon een ander kleurtje en
past ze de accessoires daar op aan. ”Dan
lijkt het alsof je een geheel nieuw interieur
hebt.”
“Momenteel werk ik heel veel met kalkverf.
Daar kun je echt fijn mee werken. Ik heb
al heel veel verschillende dingen gemaakt.
En als het huis te vol wordt met accessoires gaat er wel eens wat naar familie of
vrienden. Zo kan ze haar hobby met veel
gedrevenheid en enthousiasme eindeloos
blijven beoefenen. •
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Een kijkje thuis in

Brandevoort
Patricia Teuns
foto: Vincent Knoops

Brandevoort bestaat al weer tal van jaren en veel wijkbewoners hebben hier hun droomplek gevonden. Waarom juist Brandevoort, waarom
deze woning en waarom deze straat? Medebewoners geven een inkijkje in hun woning, hun keuzes en hun leven in Brandevoort. Herken
je je in hun verhaal of juist niet? Wat zou er in de wijk nodig verbeterd of
aangepakt moeten worden?
Tot juni 2012 was de Iekendonksevoort
49 nog de vaste stek van de kinderopvang
’t Trommeltje van Spring, waar menig ouder
uit onze wijk de afgelopen jaren hun kind
naar toe heeft gebracht. Paul Leuverink (39
jaar) is sinds een aantal maanden de eigenaar van deze vrijstaande woning en woont
er samen met zijn twee kinderen Fay (5 jaar)
en Luuk (3 jaar). Hij heeft jaren in Mierlo gewoond en is geboren en getogen in Tilburg.
In dit gesprek kwam zijn keuze voor deze
wijk Brandevoort uiteraard ter sprake.
“Tijdens de bezichtiging was het best moeilijk om een beeld te krijgen van deze woning
en de grootte. Overal lag speelgoed en de
inrichting was natuurlijk heel anders. Door
uiteindelijk soortgelijke huizen in de wijk te
bezichtigen, werd mij al snel duidelijk wat de
mogelijkheden waren van dit huis en besloot
ik een bod te doen.”
“Wat we allemaal niet tegenkwamen toen
we gingen klussen. Overal troffen we rookmelders aan - zo’n dertien stuks in totaal en
dan heb ik die op de zolder en in de garage
nog laten zitten. Daarnaast heb ik nog drie
CO2 melders, twee nooduitgangbordjes en
vijf Hertek-noodverlichtinglampjes bewaard

in een doos. Tja, wat moet je ermee als particulier? Beneden was ook overal houten
lambrisering aangebracht en de verwarming
was weggewerkt. Bij het weghalen van al
dat hout hebben we nog allerlei speelgoed
gevonden. En natuurlijk overal beveiliging
rondom de deuren, zodat de kinderen er niet
met hun vingertjes tussen konden zitten.”
Inmiddels is het huis opnieuw gestuukt vanwege de vele gaten en zo verbouwd en ingericht dat alleen de eerder genoemde doos
met rookmelders, de ‘B’ langs de voordeur
en de beveiligingsfolie op de buitenramen zodat de kinderen niet door het glas konden
slaan - herinneren aan de kinderopvangdagen.
Als je het huis aan de linkerzijde van de woning betreedt dan kom je in een ruime hal,
met een trap naar de eerste verdieping, het
toilet en de deur naar de woonkamer. De
trap was oorspronkelijk bruin en vanwege
de veiligheid dichtgetimmerd, maar nu mooi
open en wit gemaakt. De woonkamer is
een vierkante ruimte, modern ingericht met
warme kleuren. Via een aparte ingang ga je
naar de nieuwe modern ingerichte keuken,
voorzien van een diepe kast. Loop je weer

verder dan kom je bij de badkamer en een
slaapkamer. Zowel vanuit het slaapvertrek
als de woonkamer kijk je in de tuin waar je
vrij uitzicht hebt. De ruime garage ligt aan de
andere zijde van het huis.
Via de trap kom je op de eerste verdieping
waar je toegang hebt tot een grote vliering
van wel veertien meter lang en de slaapkamers van de kinderen: een echte prinsessenkamer en een stoere jongenskamer met
aan de muur een aantal kasten met rode
miniatuursportwagens. Ook kom je daar
de draaitafel tegen van Paul, een andere
hobby van hem, die hij vijf jaar geleden weer
heeft opgepakt. Geregeld treedt hij op als
dj; vorig jaar bijvoorbeeld nog op Extrema
Outdoor bij Aquabest. In het dagelijks leven
werkt Paul bij PostNL als Manager Bezorgen PostNL Area Zuid. Als het zomers mooi
weer is, fietst hij vanuit Brandevoort langs
het Eindhovens Kanaal naar zijn werk in het
centrum van Eindhoven. Dat vindt hij elke
dag weer een schitterende route.
“De buren ontvingen mij heel hartelijk,” aldus
Paul. Mede omdat ze nu het gevoel hebben
eindelijk verlost te zijn van de overlast die
de kinderopvang met zich meebracht, maar
het fijne weet ik er ook niet van. Het wonen
in deze wijk geeft mij wel een dorps gevoel.
Men zegt elkaar nog gewoon gedag en ook
in het speeltuintje voor het huis kom je gemakkelijk met elkaar in gesprek. Ik zou het
best leuk vinden om hier in dit deel van de
straat eens een barbecue te organiseren.
Wie weet… Ik heb ook nog gekeken naar
huizen in de wijken Dierdonk en Stiphout,
maar daar is het ’s avonds verlaten en donker. Hier zie je ’s avonds ouders met hun
kinderen gezellig aan tafel zitten. Deze sfeer
trok mij toch veel meer aan. En ik heb absoluut geen spijt van mijn keuze. Ik ben nog
niet geheel op de hoogte waar en welke activiteiten worden georganiseerd in de wijk,
maar ik heb wel genoten van Dickensnight
en Halloween. Daarnaast kom ik geregeld
bij Jumbo en Albert Heijn. Verder ben ik nu
nog steeds meer op Eindhoven georiënteerd. Dat komt mede omdat mijn werk in
het centrum van Eindhoven is gevestigd.” •

n u m m e r 2 • fe b r u a r i 2 0 1 3

21

‘t skôn fistje is wir vorbai
22

CS de Brandeliers
Foto: Rianne van Lierop

Aan al het goede komt een einde. Dus ook
aan Carnaval 2013. Mi Prins Eric d’n Urste
gingen we me gemak oit ons dak. Nou… Het
dak ging eraf!
Op vrijdagochtend werden onze schoonheden van de dansgardes al in alle vroegte geschminkt waarna we, samen met de raadsleden, Brandeleros en de prinsenwagen de
basisscholen in Brandevoort en het Palladium konden bezoeken. Wat een feest om
overal weer met zoveel enthousiasme ontvangen te worden. Vrijdagavond was het tijd
voor de Fancy Teen Dance Party. Dit feest,
voor onze tieners in Brandevoort en omstreken, was weer een groot succes en met zo’n
tweehonderd man goed bezocht. DJ Martin
wist met zijn muziek de hele avond weer ge-
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weldig aan elkaar te draaien en de sfeer zat
er al snel in. De alcoholvrije cocktails waren
wederom erg populair.
Zaterdagochtend vertrokken we met Prinsenwagen en al naar Mierlo-Hout om daar
een feestje te bouwen in de optocht. Wat
een geweldige sfeer was er hier weer. Zowel op, voor en rond de wagen, als ook op
onze VIB-tribune ging iedereen helemaal
los. En dan natuurlijk nog een geweldig applaus voor Jeugdwagen Brandevoort voor
hun eerste prijs en onze Raadsdames met
hun derde prijs. Na de optocht werd er natuurlijk stevig doorgefeest in onze hoftempel
’t BrandPunt tijdens de afterparty en aansluitend het Brandeliersbal. De sfeer was met
live band BASIC top en daarmee konden we

ook deze dag weer met succes afsluiten. De
volgende ochtend zaten we uiteraard ‘fris
en fruitig’ in de kerk voor de carnavalsmis.
Pastoor van de Laar wist er, onder andere
met zijn PSV-supporteroutfit, weer een leuke
draai aan te geven. Na de mis nog even een
afzakkertje in het Pastorale Café en we waren er weer helemaal klaar voor om ons op te
maken voor het volgende feestje: de optocht
in Helmond Centrum.
De Prinsenwagen barstte zo’n beetje uit z’n
voegen onder al het gedans en gespring en
de sfeer op onze VIB-tribune was ook hier
weer geweldig. Vervolgens nog even naborrelen in ’t BrandPunt en we konden weer
met een goed gevoel naar huis.
De kindermiddagen op maandag en dinsdag

23

waren traditioneel weer een gigantisch succes. Met een bomvol ‘t BrandPunt ging het
dak er helemaal af.
Ook op ons allereerste themafeest op maandagavond kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken. Ook al was het feest niet zo
druk bezocht als de zaterdagavond; de sfeer
was er zeker niet minder om. De aanwezige
Devils and Angels wisten er met elkaar een
supergezellige feestavond van te maken.
Traditiegetrouw sloten we de dinsdag af met
ons Sluitingsbal. Op dit gezellige laatste carnavalsfeest werd Prins Eric ontdaan van zijn
attributen en mochten de leden van de Raad
van Elf hun steken en onderscheidingen inleveren.
Natuurlijk werd er woensdagavond nog braaf

een askruisje gehaald in de kerk, waarna we
in ’t BrandPunt gezellig konden napraten
onder het genot van een drankje en overheerlijke haring. Er was zelfs een taart in de
kleuren van de Brandeliers gemaakt door
vrijwilligers van ‘t BrandPunt!
We kunnen dus weer terugkijken op een
zeer geslaagd carnavalsseizoen, waar we
hebben kunnen laten zien dat de Brandeliers
weten hoe ze een feestje moeten bouwen.
Hierbij werden we natuurlijk de hele tijd begeleid door onze prachtige meiden van de
dansgardes. Petje af dames!
Natuurlijk willen Prins Eric en de Brandeliers
nog even van de gelegenheid gebruik te maken om iedereen van harte bedanken. Jullie
hebben er aan bijgedragen om van dit feest

een succes te maken. Dank aan:
- alle vrijwilligers van ’t Brandpunt en SBIA
voor de geweldige service;
- de kookgroep van ’t BrandPunt voor de
heerlijke maaltijden;
- Jan, onze hoffotograaf voor zijn blijvende
herinneringen;
- de Brandeleros, voor jullie prachtige klanken bij het scholenbezoek en de optochten;
- en alle actieve Brandeliers voor hun inzet!

Ut war een skôn fistje, op naor het nei seizoen.
Meer foto’s en informatie zijn terug te vinden
op onze website www.brandeliers.com.
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Vanuit het Seniorenconvent
Holke Flapper

Op 25 januari is het convent weer bijeen geweest en de volgende zaken
zijn besproken.
Enkele oude kwesties zoals: bereikbaarheid van het Gezondheidscentrum, bushaltes in de wijk, en vlaggen in Brandevoort. Deze punten zijn
ter afhandeling nogmaals onder de aandacht van de Wijkraad gebracht.

Verder maken de leden zich grote zorgen
omtrent de regeringsmaatregelen, die - nu
iedereen zijn afrekening voor januari heeft
ontvangen - duidelijk zijn geworden. Het
moge duidelijk zijn dat waar in veel gevallen geen sprake is geweest van indexering
in de afgelopen jaren er al een achterstand
bestond van circa negen procent. Daarbij
komt dan nog in veel gevallen een verlaging van de pensioenuitkering, hetgeen
veel mensen op een te grote achterstand
zet.
Er wordt nu contact gezocht met overkoe-

pelende organisaties van ouderen om na
te gaan welke actie(s) zullen worden ondernomen. Eén ding is wel duidelijk, namelijk dat als we iets willen bereiken we meer
zullen moeten doen dan alleen maar een
protestbrief schrijven. Ook is het van belang deskundigheid te verkrijgen over de
consequenties van de genomen maatregelen en nog te nemen maatregelen.
Verder is gesproken over een initiatief van
de gemeente Helmond met betrekking tot
de Zorgsite Helmond. Naar het lijkt een
goed en interessant initiatief waarvoor we

op 22 februari bij de volgende bijeenkomst
een presentatie zullen krijgen van Wytske
Teeuwen-Besseling van de gemeente. Wij
zullen in de volgende BC laten weten hoe
een en ander is verlopen en wat we ervan
vinden.
Last but not least zijn we nog steeds op
zoek naar actieve senioren, die interesse
hebben om aan het Seniorenconvent deel
te nemen en een actieve bijdrage te leveren. Wie belangstelling heeft om een keer
vrijblijvend en bijeenkomst bij te wonen is
van harte welkom. •

Het woord is aan

de reporters van OBS Brandevoort
Project Rode draad
Wij zijn in de groepen 8 met een project
bezig van de Rode Draad. Dit is een project
vanuit de bieb in Helmond. We hebben een
kist vol boeken in de klas. Er zijn verschillende boeken van hele populaire schrijvers,
zoals Carry Slee en Jacques Vriens. Van al
deze boeken zijn ook films gemaakt.
Ieder groepje heeft een boek gekozen wat
ze komende periode gaan lezen. We moeten
ook een presentatie geven van het boek dat
we hebben gekozen. De klas met dan gaan
stemmen welk boek ze het leukst lijken. Het
boek dat wint krijgt een ’Oscar’.
En van dat boek gaan we in de klas ook de
film kijken. Wij vinden het een heel leuk project met echte goede groep 8 boeken! Ook
zijn de films erg leuk… Het wordt dus nog
moeilijk kiezen.
Cito op OBS Brandevoort
We beginnen binnenkort aan de Eindcito van

groep 8. We starten met de Cito in februari.
De Cito duurt drie dagen van vier toetsen. Er
zijn verschillende onderwerpen bij Cito zoals,
rekenen, taal, studievaardigheden en wereldoriëntatie.
We hebben in de klas en thuis al even geoefend op de Cito’s van de afgelopen twee jaar.
De meeste kinderen in de klas zijn niet echt
zenuwachtig, maar misschien komt dat nog.
We gaan in ieder geval erg ons best doen!
Het nieuwe gebouw!
Op de basisschool OBS Brandevoort is er
een nieuw, extra gebouw geopend. Het nieuwe gebouw is na de kerstvakantie geopend.
Alle kinderen die op de oude noodlocatie
zaten zijn verhuisd naar het nieuwe gebouw.
We gaan vragen aan een leerkracht/leerling hoe ze het vinden.
En hoe vind je de nieuwe school?

Leerling: leuk , groter en alles heeft een vrolijke kleur. Dat is erg gezellig!
Leerkracht: super mooi! Er hangt een leuke
sfeer, omdat het meer een echte school is
dan een noodlocatie.
Het schoolplein is veel groener. Wat vind je
daar van ?
Leerling: het is veel groener er zijn wel minder speeltoestellen, maar dat maakt niet uit.
Er zijn ook banken van hout en die zijn erg
mooi.
Leerkracht: je kunt er veel beter spelen. Ik
hoop ook dat de plantjes wat meer in de
bloei gaan.
Ziet het lokaal er heel anders uit?
Leerling: het is veel groter, hoger en we maken ook meer gebruik van een prikbord want
daar hebben we nu de ruimte voor.
Leerkracht: het is eigenlijk het zelfde, maar
iets groter. Er zijn ook veel meer aparte ruimtes om iets te bespreken of alleen te werken. •
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Sportcentrum krijgt vorm
De maand januari

Ineke van den Hurk
foto: Henk Noort

Het sportpark wordt elke dag een stukje mooier. De bouw van het Sporthuis vordert gestaag. De ideeën over de invulling van de vrije beweegzone worden steeds concreter en in de afgelopen maand zijn beslissingen
over de inrichting en de brouwerij definitief gemaakt.

Voortgang bouw
In de bouwwereld wordt de maand januari
als één van de minst productieve gezien en
dat klopt. De eerste week is een vakantieweek en de tweede en derde week werden
gekenschetst door vorstverlet. In de vierde
en vijfde week was er niet alleen veel regen, maar ook het windverlet heeft een rol
gespeeld. Toch zijn er werkzaamheden verricht. Er is beperkt gemetseld, de houten onderdelen van de kapconstructie en de goten
en sierelementen zijn aangebracht. En er is
gewerkt aan allerlei technische installaties.
Door het windverlet konden in januari geen
dakplaten worden aangebracht. Maar gelukkig was het weer in de eerste week van
februari zodanig dat het dak er op kon. Het
gebouw lijkt steeds meer op wat het straks
moet worden!
Commissie Inrichting Sporthuis
De commissie Inrichting, bestaande uit twee
bestuursleden van de stichting, twee dames
die de SV Brandevoort vertegenwoordigen
en een vertegenwoordiger van de Lopersgroep, heeft een groot aantal kandidaat-interieurbouwers uitgenodigd een ontwerp in
te dienen. Vijf bedrijven hebben zich in eerste

instantie gemeld voor een uitgebreide toelichting door de commissie. Uiteindelijk hebben drie bedrijven een offerte uitgebracht.
Alle drie hadden zij hun eigen specifieke
kwaliteiten. Voor de commissie de zware
taak te kiezen uit drie echt verschillende ontwerpen. Daarbij moest het ontwerp ook nog
eens binnen het gestelde budget passen.
Uiteindelijk bleek het ontwerp van de (Helmondse!) firma Dutch Concept het meest
inspirerend en aansprekend. De commissie
heeft daarom unaniem aan het bestuur voorgesteld met dit bedrijf verder te gaan. Het
bestuur heeft hiermee ingestemd en dus
gaat Dutch Concept het gebouw inrichten.
De commissie gaat nu verder met de fijnafstemming over exacte kleuren en materialen. Maar ook de keuken, de kleedkamers
en de diverse overige ruimtes moeten nog
worden ingericht. Er is dus voorlopig nog genoeg werk voor de leden van de Commissie
Inrichting.
Wat gaan we drinken
Het bestuur heeft alle vier grote brouwerijen in Nederland (Grolsch, Bavaria, InBev/
Jupiler en Heineken/Amstel) uitgedaagd de
huisleverancier van Sportpark Brandevoort

te worden. Alle vier wilden dit graag en zij
hebben dan ook elk een interessant aanbod
uitgebracht. Het bestuur heeft vervolgens
geselecteerd op basis van verwacht rendement, te verwachten kortingen en de randvoorwaarden voor levering. Na lang rekenen
en veel vergaderen is uiteindelijk besloten
dat Bavaria de huisleverancier wordt. Het
bestuur is ervan overtuigd hiermee een verstandig en absoluut verdedigbaar besluit te
hebben genomen. We hopen en rekenen op
een langdurige en vruchtbare samenwerking
met Bavaria.
Zet in je agenda! Wijkfeest 24
augustus
Namens SSBB is een commissie van enthousiaste mensen hard bezig met de organisatie van het evenement op 24 augustus.
Het eerste weekend na de schoolvakantie
wordt een super feestweekend. Op zaterdag
24 augustus wordt het sportpark met Sporthuis feestelijk geopend. En de rest van het
weekend is iedereen welkom om alles te komen bekijken. Maar vooral om mee te doen
met het Brandevoorter Sportweekend! Dus
niet vergeten: 24 en 25 augustus is iedereen
op het sportpark! •
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Het Carolus komt naar
Brandevoort
deel 7

Nieuwbouw
Op woensdag 30 januari vond de eerste
officiële bouwhandeling plaats. Allereerst
waren er natuurlijk de officiële toespraken. Wethouder F. Stienen sprak over de
goede samenwerking tussen de verschillende partijen. Ook vertelde hij de aanwezige leerlingen dat zij in de mooiste school
van Helmond hun opleiding gaan krijgen in
de mooiste wijk van Nederland. De heer P.
Hendrikse, lid van de raad van bestuur van

foto: Vincent Knoops

Ons Middelbaar Onderwijs ging in zijn toespraak vooral in op het begrip duurzaamheid. Ook besteedde hij aandacht aan het
feit dat het Carolus dit jaar vijfennegentig
jaar bestaat. De bouwhandeling werd verricht door brugklasleerlingen van de drie locaties. Door elke locatie werd een deel van
het bouwbord aangebracht. Hiermee werd
gesymboliseerd dat de huidige drie locaties
uiteindelijk zullen worden samengevoegd

tot één gezamenlijke locatie. Daarmee was
het bord nog niet volledig. De heren F. Stienen, P. Hendrikse en C. Dams kregen het
verzoek om het laatste paneel te plaatsen,
waarmee het bord in zijn geheel kon worden
getoond. De heer Dams heeft als docent
een belangrijke ondersteunende taak gehad in de voorbereiding van het bouwproces. Vandaar dat aan hem gevraagd werd
om deze handeling mede te verrichten. •
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Carolus Borromeus College
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en gebruiksgemak. Met groot enthousiasme
voerden klas m2a en m2b de opdracht uit.
Gebreide moffen, voorgesneden piepschuim,
ingewikkelde sluitmechanismen en heel veel
aluminiumfolie. Er was serieus werk van gemaakt en met enige nervositeit wilden leerlingen op het laatste moment toch nog bij
een ander groepje. Maar meneer Diederen
had daar geen oren naar. De plannen moesten uitgevoerd zoals gepland.
Op het eind van de dag werden de thermosflessen opengemaakt. Daarbij werd natuurlijk ook beoordeeld hoe makkelijk dat openen ging. De temperaturen werden gemeten
en al snel bleek wie de winnaars waren. Sam
Adriaans en Fabienne Persoon uit m2b hadden een geweldige thermosfles ontwikkeld.
Het water was op tijd van drie uur slechts
7,5o C afgekoeld. Proficiat. In klas m2a wonnen Antonie van Breugel en Dominic van
Lier. Het water in hun thermoskan was na
twee uur 11o C afgekoeld.

Open dag een groot succes
Op zondag 3 februari opende het Carolus Borromeus College, net als alle andere
scholen voor voortgezet onderwijs in Helmond, de deuren voor de toekomstige brugklasleerlingen. Dit jaar konden de jongens
en meisjes nog drie locaties bezoeken. Zij
konden kennis maken met de plannen voor
de nieuwbouw, want na één jaar maken zij
de overstap naar het nieuwe schoolgebouw
aan de Markesingel. Belangrijker was dat zij
ook konden ervaren hoe het er dagelijks toe
gaat op de school. Ook werd er aandacht besteed aan de speerpunten van het Carolus,
zoals het versterkt taalonderwijs, de mavoplus, Carolus XL en International Business
College. In totaal bezochten er ruim 460
toekomstige brugklasleerlingen de verschillende locaties. In maart kunnen de leerlingen
zich aanmelden en wordt pas echt duidelijk
of al deze potentiële leerlingen ook echt voor
het Carolus hebben gekozen.
De thermoskan
Een groepsopdracht voor de leerlingen uit
de tweede klas van het Carolus Borromeus
College maakt de natuurkunde levend. De
theorie uit het boek wordt aangevuld met
een leuke en effectieve werkvorm.
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Warmte is een hoeveelheid overdraagbare
energie en temperatuur is een toestand die
samenhangt met de snelheid van deeltjes.
Dat is de theorie in de natuurkundeles op
de mavo-plus. Moeilijk en ingewikkeld. Maar
gelukkig wordt de leerstof met veel structuur
en allerlei rekenvoorbeelden aangeboden.
En met voorbeelden, want welke betekenis
heeft die theorie als de leerling geen herkenbaar beeld heeft waarin de joules, met
de soortelijke warmte en de graden Celsius
passen. Op het mavo-plus maken de leerlingen de voorbeelden zelf. Leren door te doen
en dat past prima bij de jongelui die naast
de rekensommen en de oefenopgaven ook
actief en met elkaar willen werken aan de
theorie.
Spannend
In groepjes van twee of drie kregen de leerlingen uit mavo-2 de opdracht om een thermosfles te ontwerpen. In de les werd die
thermosfles gemaakt en gevuld met kokend
water. Na drie uur werd de temperatuur gemeten. Om het spannend te houden, was er
een prijsje voor de leerlingen die een thermosfles hadden gemaakt waarin het water
het beste heet bleef. Bovendien werden de
thermoskannen beoordeeld op vormgeving

Tekort aan technici
Door in groepjes te werken aan een praktische opdracht krijgt natuurkunde betekenis
voor leerlingen. Zij vinden het leuk om samen
te werken en hun eigen ideeën over de natuurkunde uit te proberen. Gelukkig leidt dat
ook tot kennis waarmee de kinderen verder
kunnen. Dat is juist goed als het om natuurkunde gaat. Want in onze regio waarin de
maakindustrie zo belangrijk is, bestaat een
schreeuwend tekort aan technici. En daarom
hebben mensen die het leuk vinden om bezig te zijn met natuurkunde een streepje voor.
Reünie op zaterdag 5 oktober
Het Carolus Borromeus College bestaat dit
jaar vijfennegentig jaar. Het is een traditie
om daar elk lustrum bij stil te staan. Deze
keer is ervoor gekozen om de festiviteiten te
beperken tot de traditionele reünie. De reden
is dat in 2014 de opening van het nieuwe
schoolgebouw omgeven zal zijn met grote
activiteiten. Wil je meer weten, stuur dan een
mailtje naar oudleerlingen@carolus.nl.

Social media
Naast de nieuwe website hebben we als
school ook een stap gezet op het terrein van
de social media. Zo hebben we een eigen Facebookpagina, een Hyvespagina en maken
we gebruik van Twitterberichten. Als je de
website van het Carolus opstart, zie je meteen de laatste drie Twitterberichten. Wilt u lid
worden van één van deze media, dan kunt u
terecht op www.carolusborromeus,hyves.nl,
www.facebook.com/carolusborromeuscollege of www.twitter.com/carolusborremeus. •

Doorstart Choc-N-Ice onder
nieuwe naam CHIQ
Marga Dobma
foto: Vincent Knoops

Irene van Scherpenzeel is geboren op 21 december 1988 in Gorinchem (Gorkum). In een
gezin dat bestaat uit vader, moeder en enige
dochter Irene. Pa van Scherpenzeel is eigenaar van twee cadeauwinkels die zijn gevestigd in Gorinchem en Leerdam. Haar moeder
helpt mee in beide winkels en heeft de zorg
voor haar gezinnetje. Haar vader is tegelijkertijd ook werkzaam bij KPN, van waaruit hij, in
1992, te horen krijgt dat hij wordt overgeplaatst naar Eindhoven.
Gelukkig kan hij zijn winkels op een prettige
manier van de hand doen en zo heeft hij zijn
handen vrij om zich in zijn nieuwe baan in
Eindhoven te settelen. Het gezin kiest echter
Brouwhuis als woonplaats. Irene bezoekt de
basisschool in Helmond en kiest daarna voor
het Dr. Knippenbergcollege, richting vmbotheoretische leerweg. Na vijf jaar, in 2005,
doet ze eindexamen en krijgt het diploma.
Hierna kiest ze voor het ROC Helmond, richting bank- en verzekeren, omdat op dat moment de makelaardij haar wel trekt. Hiermee
stopt ze echter binnen een jaar omdat ze het
hele schoolconcept niet zo zit zitten. Ze is dan
net achttien jaar geworden en gestart met het
nemen van rijlessen.
Het autorijden vindt ze zo leuk dat ze, in samenspraak met haar rijinstructeur, het idee
opvat om de opleiding tot rijinstructeur te
gaan volgen. Haar lessen vorderen heel goed
en ze slaagt voor het rijexamen binnen een
jaar. Precies een maand na het behalen van
het rijbewijs, in 2006, start ze deze opleiding
aan de VRO (Veldhovense Rijinstructeurs Opleiding). Deze opleiding duurt een jaar en ze
behaalt het diploma rijinstructrice in 2007, ze
is dan net negentien jaar oud. Ze krijgt meteen een baan bij rijschool Mies Klaassen in
Helmond. Ze doet het leswerk met volle overgave. Door omstandigheden neemt ze ook
een stuk van het organisatorische deel van
de rijschool over. Dan wordt deze rijschool op-

geheven en Irene zoekt en krijgt een nieuwe
baan als rijinstructrice bij rijschool VOC. Tijdens stappen in het centrum van Helmond
leert ze in 2007 Kelvin kennen. Ze krijgen een
relatie die echter maar even duurt, waarna ze
elkaar uit het oog verliezen. Maar dan komen
ze elkaar in 2010 opnieuw tegen en dan
wordt de relatie echt serieus. In ditzelfde jaar
gaan ze samenwonen in Helmond-Noord en
wordt hun zoontje Jesse geboren.
Maar vreselijk genoeg krijgt Jesse ernstige
gezondheidsproblemen en wordt hij opgenomen in het UMC St. Radboud in Nijmegen. Dit
alles heeft op de jonge ouders natuurlijk een
geweldige impact en Irene is hierdoor een
jaar uit de running wat betreft haar baan. Gelukkig komt het met de gezondheid van hun
zoontje wonder boven wonder helemaal goed
en Irene probeert de draad als instructrice
weer op te pakken. Maar door grote werkdruk
kiest ze er uiteindelijk toch voor om hiermee
te stoppen.
Een vriendin van Irene werkt op dat moment,
in 2012, bij Choc-N-Ice, maar staat op het
punt hier weg te gaan en in eerste instantie is
Irene van plan deze baan hier over te nemen.
Dat doet ze dan ook, maar hoort gelijktijdig
dat de eigenaar op zoek is naar een overnamekandidaat voor de zaak. Irene ziet voor
deze prachtige zaak zeker toekomstperspectief en heeft hiervoor nog een aantal nieuwe
mogelijkheden die ze zal kunnen aanboren.
Dan neemt ze, na rijp beraad met haar partner Kelvin en andere zakelijke adviseurs het
moedige besluit Choc-N-Ice over te nemen.
Op 1 januari 2013 wisselt de winkel van
eigenaar en start op deze datum onder de
nieuwe naam: CHIQ. Omdat de producten
van Choc-N-Ice prima zijn, neemt Irene dezelfde leverancier van bonbons en ijs over.
En voortvarend als ze is, voegt ze meteen een
mogelijkheid toe aan haar zaak. Vanaf begin
dit jaar kunnen klanten van CHIQ niet alleen

allerlei lekkere dingen kopen maar ook een
kopje koffie of thee drinken in combinatie met
bijvoorbeeld een paar bonbonnetjes. Verder is
er een uitgebreider assortiment van cadeauartikelen te koop zoals: kant-en-klare cadeautjes, verschillende koffiesiropen, ouderwetse
kaneelstokken; te veel om op te noemen.
Vanaf zaterdag 2 februari is een start gemaakt
met de verkoop van cupcakes. Dit zijn heel
kleine cakejes met verschillende heerlijke vullingen en een mooie topping. Deze cupcakes
zijn, weliswaar op bestelling, altijd te koop.
Vanaf 1 maart start het nieuwe ijsseizoen.
Irene wil klanten die nog in het bezit zijn van
een strippenkaart van Choc-N-Ice tegemoet
komen door de mogelijkheid te bieden deze
gedurende de maand maart in te wisselen.
Irene zit vol toekomstplannen voor CHIQ. Zo
wil ze komende zomer starten met de verkoop
van smoothies (dat zijn verfrissende dranken
op basis van vers gepureerd fruit dat wordt
‘aangedikt’ met ijsschaafsel, banaan enzovoort) en ijscoupes. Deze heerlijkheden kunnen binnen of buiten op het nieuwe terras
gegeten worden genuttigd.
De toekomstdroom van Irene is CHIC goed
op de kaart te zetten in Brandevoort en omgeving en verder is ze van plan een webshop
te gaan starten. Daarnaast wordt het concept
tot het organiseren van workshops en kinderfeestjes - ingevoerd door de vorige eigenaar
- uitgebreid en wordt de mogelijkheid geschapen om CHIQ dit thuis te laten organiseren.
U kunt de website van CHIQ bekijken op
www.chiqbrandevoort.nl en de zaak is telefonisch te bereiken onder nummer 66 42 86.
Irene vind Brandevoort een prachtige wijk,
maar ze zou het toejuichen als het nog wat
levendiger zou worden in de toekomst.
De redactie van de BC bedankt Irene voor
het interview en wenst haar heel veel zakelijk
succes en privé een gelukkige en gezonde
toekomst. •
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Pasen
35

Ook dit jaar hebben we de paashaas toch
weer voor de twaalfde keer weten over te
halen om op Eerste Paasdag voor de allerkleinste kinderen naar Brandevoort te komen. Eerst wilde de paashaas niet komen
omdat het veel te vroeg in het jaar is, en
wel op 30 maart. De paashaas dacht dat
het een grap was, brrrr nog koud. Maar we
wisten hem toch te overtuigen dat het geen
grap is en dat Pasen dit jaar echt op 30
maart is.
Dus kinderen (papa’s en mama’s) laat je
kinderen snel inschrijven voor het paaseieren zoeken in Brandevoort. Op onze website www.pasen.brandevoort.org kun je alles
nalezen.
Ook kun je je op deze dag weer laten

schminken. En is er voor alle deelnemende
kinderen weer iets lekkers. Misschien vind
je wel het gouden ei of een van de vijf zilveren eieren, daar kun je natuurlijk een leuk
prijsje mee winnen.
Waar en hoe laat?
De paashaas verwacht jullie om 10.30 uur
bij het Anthoniusbosje tegenover Basisschool De Vendelier. Hier staat voor de kinderen tevens drinken en iets lekkers klaar.
Na het zoeken van de eieren worden deze
verzameld in manden. Daarna worden de
verrassingen uitgedeeld en de winnaars
van het zilveren ei kunnen hun prijsje van
de paashaas in ontvangst nemen. Einde om
ongeveer 11.45 uur.

Inschrijven
Vul het onderstaande formulier in en laat
deze tegen betaling van e1,50 per kind
voorzien van een stempel op een van onderstaande adressen op woensdag 27 maart of
vrijdag 29 maart tussen 18.30 en 20.30 uur
op de Troymanshoeve 15 of Wedelsvoort 6.
Belangrijk voor de ouders:
Wij willen graag benadrukken dat er per kind
maar één ouder mee kan zoeken! Bij slecht
weer kunnen de kinderen op Eerste Paasdag 31 maart op vertoon van het gestempelde formulier de paaseieren ophalen bij
de Paashaas van 10.30 tot 11.45 uur in het
’t BrandPunt. •

Inschrijfformulier
Paaseieren zoeken Eerste Paasdag 31 maart 2013
Achternaam:_______________________________________________________________________________________________________
Aantal kinderen + leeftijd(en):________________________________________________________________________________________
Telefoonnummer:___________________________________________________________________________________________________
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Gemeente Helmond

Op 1 maart start de gemeente met een bewustwordingscampagne om
de overlast door hondenpoep in Brandevoort te verminderen. De gemeente laat nog één keer de bekende overlastplekken reinigen. Daarna
zijn de hondenbezitters zelf aan de beurt.

Alle hondenbezitters in de wijk ontvangen een brief, met een kaartje waarop alle
uitlaatvoorzieningen in Brandevoort zijn
aangegeven. Ook gaan medewerkers van
Stichting Stadswacht extra controleren op
overlastplekken.
Overlastplekken
Op enkele plekken in de wijk is er veel overlast door hondenpoep. Het betreft:
1. De Plaetse en de Middellaan
2. De randen langs de Ecozone (Broederwal, Neerwal, Zandershoeve)
3. Hoek Stepekolk-Oost (met Louwerserf
en De Kalderman)
Op deze overlastplekken worden borden
geplaatst die hondenbezitters attenderen
op de opruimplicht. De Stadswacht gaat
intensief controleren op bekende overlastplekken. Daarbij wordt gelet op de opruimplicht en of hondenbezitters een bruikbaar
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zakje bij zich hebben. Goed gedrag wordt
beloond!
Overlast melden
Overlast kunt u melden bij de Stadswacht
(84 59 70) of via Twitter @volgstadswacht.
Natuurlijk kunt u hondenbezitters ook zelf
aanspreken op hun gedrag. Daarmee doet
u uw medebewoners van de wijk een groot
plezier.
Goede voorzieningen
De gemeente heeft er het afgelopen jaar
veel aan gedaan om het hondenbezitters
gemakkelijk te maken om de stad schoon
te houden. In bijna alle wijken zijn extra
voorzieningen voor het uitlaten van honden
gemaakt. Om het opruimgedrag te stimuleren, zijn met hulp van de hondenwerkgroepen een aantal zaken geregeld:
• Er zijn depodogs geplaatst. Dit zijn afvalbakken waarin de zakjes met hondenpoep
kunnen worden gegooid en waar nieuwe

zakjes beschikbaar zijn.
• Er zijn nieuwe uitlaatstroken en loslaatterreinen gemaakt waar de hondenpoep niet
hoeft te worden opgeruimd.
• Uitlaatstroken die veel overlast gaven zijn
opgeheven.
Ecozone
Het verbodsgebied in de Ecozone wordt
opgeheven (met uitzondering van kinderspeelplekken). Zo kunnen hondenbezitters
een mooie route door de wijk wandelen.
Maar op deze terreinen moeten honden wel
worden aangelijnd en hondenpoep moet
natuurlijk worden opgeruimd.
Meer informatie
Alles over het hondenbeleid staat in de
Hondenwijzer. Deze is gratis te verkrijgen
in de Stadswinkel (een afspraak maken is
hiervoor niet nodig) of te downloaden op
www.helmond.nl/honden. •

De Hoeves
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Wij willen u graag op de hoogte brengen van een aantal actuele zaken
die betrekking hebben op onze Wijkvereniging De Hoeves die al twee
jaar actief is. Sinds november 2012 zijn we een officiële wijkvereniging
en hebben we ons ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een
eigen rekeningnummer geopend bij de Rabobank. Daarnaast zijn we
volop bezig om onze website gestalte te geven, en is het e-mailadres geactiveerd. Naast volop informatie over activiteiten, kunt u op de website
ook terecht voor het geven van reacties of het aandragen van ideeën
en suggesties.

De huidige samenstelling van het bestuur
van Wijkvereniging De Hoeves bestaat momenteel uit Luc Verbakel, Leanne en John
de Jong, Brigit en Nick Doomen, Jessica
Dirks en Peter van Hoof. Later komen op
de site meer gegevens en info over het bestuur dat nog uitbreiding zoekt met enkele
nieuwe bestuursleden.
Na vragen van buurtbewoners uit de niet
geselecteerde wijk van De Hoeves is er besloten om de gehele Hoeves van Brandevoort in onze Wijkvereniging op te nemen.
Activiteiten
Pasen: paaseieren zoeken voor de kinderen
27 september: Jongeren party voor kinderen van 11 tot en met 16 jaar

28 september: Wijkfeest ‘s middags voor
kinderen, ‘s avonds voor volwassenen
29 september: Muziekfeest voor iedereen
(ook voor bewoners buiten De Hoeves)
Sinterklaas voor de kinderen
Om deze activiteiten te kunnen organiseren,
is er natuurlijk geld nodig. In het verleden
werden veel van de kosten gesponsord
door onze hoofdsponsor Partyservice Luc
Verbakel, die ook in de toekomst van plan
is dit te blijven doen. Daarnaast wordt de
wijkvereniging nog ondersteund door diverse subsponsors, al is dit niet voldoende om
alles kostendekkend te maken.

ves (vóór 1 maart 2013) kunnen we een
bepaalde subsidie aanvragen. Het is dan
ook van zeer groot belang dat zoveel mogelijk gezinnen zich inschrijven. Na betaling
(e12,50 per gezin per jaar, vermeld straat
en huisnummer bij betaling), verzoeken wij
u de gezinssituatie door te mailen zoals:
aantal gezinsleden/leeftijd kinderen, naam,
adres, e-mailadres. De wijkvereniging heeft
als doel zoveel mogelijk bewoners tot elkaar te brengen !
Zeepsehoeve 35, reknr. 1741.36.897,
www.wijkverenigingdehoeves.nl,
info@
wijkverenigingdehoeves.nl. •

Subsidie
Voor elk ingeschreven gezin in De Hoe-

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.

Hallo carrièremakers! Werk en studie? Geen
tijd voor het huishouden, die vervelende
strijk en noem maar op? Ik neem je graag
wat werk uit handen. Bel me gerust voor een
kennismaking. 06 440 862 99, Irene.
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Gevaarlijk
Marjan van Bree
foto: Maarten van Schaik

Mijn man en ik wonen aan de Laan door de
Veste 123. De straat waarin momenteel volop
wordt gebouwd. Sinds Dickensnight zijn ‘de
afsluitpaaltjes’ die auto’s en vrachtwagens
toegang verschaffen naar het wandel/fietsgebied De Plaetse niet meer teruggeplaatst.
Dat kan een reden hebben. Eind januari liep
ik daar en zag tot mijn verbazing een personenauto De Plaetse oprijden. Gebaren
dat dit niet de bedoeling was, hadden geen
effect. De auto reed rustig door, het brugje
over, richting andere Laan door de Veste,
linksaf, voorbij HEMA richting Primera. Daar
weer het brugje over en er werd geparkeerd

tegenover de slager. Ik keek met verbazing
- en meerderen met mij - naar deze auto. Er
liepen op dat tijdstip een aantal kinderen,
moeders met kinderwagens, ouderen en er
waren fietsers op het fietspad. De situatie
was gevaarlijk, er is gelukkig niets gebeurd.
Een ander voorval: zaterdag 2 februari werd
bij het Palladium door een bedrijf de kerstverlichting verwijderd, in aanwezigheid van
het bestuur van de VvE, ’s morgens om half
acht. Rond acht uur kwam uit de richting van
Primera een auto keihard aangereden en
stopte bij Albert Heijn voor. De bestuurder
stapte uit, kwam terug en reed vervolgens

met een rotvaart weer weg. Je moet er niet
aan denken dat er iemand ergens naar buiten zou komen op datzelfde moment.
Het komt op mij onverantwoordelijk over
dat de paaltjes nog steeds niet zijn teruggebracht in de oude situatie. De heer Broeckx
(bestuurslid van de VvE van het Palladium)
heeft contact gehad met de gemeente en
de wijkagent, maar er gebeurt niets. Gemakzucht of met reden? Naar mijn mening horen
auto’s niet op een voetgangersdomein. Of
moeten we wachten totdat het spreekwoord
werkelijkheid wordt: als het kalf verdronken
is dempt men de put? •

Single Café

Samen alleen is veel gezelliger!
Jan de Haan
Alleenstaande wijkgenoten in Brandevoort
die het leuk vinden om contact te leggen met
andere singles ontmoeten elkaar bij het Single Café Brandevoort in ’t BrandPunt. Neem
gerust een vriend of vriendin mee, die misschien niet single is, maar wel gezellig.
Tijdens de bijeenkomsten in de bar worden
niet alleen contacten gelegd om elkaar vaker te zien, maar ook om samen allerlei activiteiten te organiseren, zoals bezoek aan

festiviteiten, concerten en feesten, fitness
en sporten, een speeltuin of het zwembad
met de kids, workshops en theaters, fiets- en
wandeltochten, picknicks en nog veel meer.
Er ontstaan kookclubjes, praatgroepen, we
houden kroegentochten, bedrijfsbezoeken
en gaan dit jaar ook zeezeilen.

rijk is. Initiatiefnemers zijn van harte welkom.
Mogelijkheden genoeg om een einde te
maken aan je kluizenaarsbestaan, hoe jong
of oud je ook bent. Meld je als belangstellende aan via www.brandevoortinactie.nl, dan
ontvang je een uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Er wordt gewerkt aan een speciaal programma voor senioren, omdat het leggen
van nieuwe contacten juist voor hen belang-

Als je meer informatie wilt, neem dan contact
op met coördinator Jan de Haan (hanen@
upcmail.nl) of bel hem 06 512 180 42. •
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Brandevoort druk bewoond
in ver verleden
w w w.b r an d e v oort ercourant . nl

Patricia Teuns
Foto: Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond

Kijken naar het verleden, naar wie er leefden en op welke wijze. Wat
waren hun gewoontes? Waren deze bewoners toen arm of juist rijk?
In het najaar van 2012 zijn de opgravingen afgerond in Brandevoort II,
een deel van het gebied Liverdonk en Kranenbroek, waar nog niet is gebouwd (ofwel aan de andere zijde van het spoor richting de snelweg) en
een terrein van 3,5 hectare beslaat. “De opgravingen mogen succesvol
genoemd worden,” aldus Theo de Jong, archeoloog en werkzaam bij
het Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond. De Brandevoorter
Courant ging met hem in gesprek voor een duik in het verleden van het
grondgebied van Brandevoort.

“Het was lang onzeker of de opgravingen wel
door konden gaan. Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond zagen drie
jaar geleden geen meerwaarde in het onderzoek en vonden de kosten te hoog. Bij de
aanleg van bouwputten, wegcunetten*, kabels
en rioleringen wordt in de bodem gegraven.
Tegelijkertijd wordt dan ook de nalatenschap
van vroegere generaties weggeschept die
vaak al vele honderden jaren in de bodem ligt.
Aangezien we zoveel mogelijk te weten willen
komen over het verleden van dit gebied, heb ik
gekozen voor een andere aanpak. Door proefsleuven heel gericht en verspreid over het gebied uit te graven op plaatsen waar wij dachten
iets te kunnen vinden, konden we beter kiezen waar de belangrijkste vindplaatsen lagen.
Dankzij eerder verricht onderzoek en onze jarenlange ervaring als archeologen konden we
doelgericht kiezen.” Met deze aanpak kon met
de beschikbare middelen een maximaal resultaat worden behaald uit de opgravingen en
het proefsleuvenonderzoek. Het college ging
akkoord en zo kon Theo in de tweede helft
van 2011 aan de slag om het verleden in dit
deel van Helmond in kaart te brengen. Dit was
het eerste grote project voor Theo, sinds zijn
aantreden als archeoloog voor de gemeente
Helmond.

aanvaardbare grenzen te houden, is het team
aangevuld met archeologiestudenten van opleidingen in Leuven, Leiden, Amsterdam en
Deventer. Daarnaast kreeg Theo hulp van veel
vrijwilligers, onder andere leden van de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland.
Ook Theo stak de handen letterlijk uit de mouwen. “Mee ontdekken en opgraven, daar gaan
de harten van archeologen toch echt sneller
van kloppen.” Het zoeken naar en opgraven
van het verleden is secuur en geduldig werk.
Maar daar blijft het niet bij. Veel uren worden
ook geïnvesteerd in het archiveren en vertalen
van het verleden. Er zijn inmiddels gedetailleerde rapporten en kaarten over de opgravingen
en gevonden materialen opgesteld.”

Vele handen maken de zoektocht
De overheid is verplicht om beleid en uitvoering
te scheiden. Voor de uitvoering van het archeologisch onderzoek is de Stichting ArcheoService uit Eindhoven en het bureau Archol uit
Leiden ingeschakeld. Vanwege de grootte van
het gebied en om de kosten en de tijd binnen

Sporen zoeken in afval en graven
Vroeger ruimde men huis en erf vaak op door
het afval in kuilen te gooien en met grond af
te dekken. Daarnaast kregen de doden ook
vaak spullen mee in het graf. “Alles wat we vinden documenteren we. Op deze wijze kunnen
we een inschatting maken van de inrichting

Grondgebied al meer dan 2500 jaar bewoond
“Er zijn buitengewoon gave resten gevonden
die ons veel nieuws kunnen vertellen over het
ontstaan van vaste woonplaatsen. De proefopgravingen in de delen Stepekolk en Hazenwinkel toonden tijdens de opgravingen sporen
en vondsten uit de midden- en late ijzertijd en
de vroeg Romeinse tijd, ofwel uit de periode
tussen 800 jaar voor Chr. en 250 jaar na Chr.
Zo zijn bijvoorbeeld resten van één van de
grootste nederzettingen uit de ijzertijd in ZuidNederland opgegraven.

Een cunet is een uitgegraven gedeelte in een niet draagkrachtige grondlaag. 

van vroegere woonplaatsen. Deze bestonden
gewoonlijk uit woon-stalhuizen, waar mensen
en hun vee woonden, bijgebouwen en kleine
bouwsels waar bijvoorbeeld graan of hooi
werd opgeslagen. Samen met het afval vertellen deze archeologische sporen ons over de
leefwijzen van vroeger. Zo vonden we tijdens
de opgravingen tal van sporen van palen. Door
deze in kaart te brengen konden we concluderen dat er in de ijzertijd en Romeinse tijd
schuren of woningen hebben gestaan. Zo ontdekten we dat er destijds handel is gedreven
op die plek. De grootte van de schuren geeft
aan dat deze als opslagplaats dienden. En de
gevonden voorwerpen gaven aan dat men er
in de Romeinse tijd goed van kon leven. We
hebben resten gevonden van potten die uit het
buitenland komen. Die moeten hier door ruilhandel terecht zijn gekomen. Waarschijnlijk zijn
ze geruild tegen landbouwoverschotten van
graan of vee. Echt rijk was men hier echter niet.
De rijksten woonden dichter bij grotere rivieren
zoals de Maas en de Rijn, waar de handel intensief was.
Grafveld uit de Romeinse tijd in Kranenbroek
Tijdens de ruilverkavelingen, enkele jaren
geleden, zijn de percelen in het deel Kranenbroek geëgaliseerd en geploegd, waardoor
herinneringen aan een prehistorisch grafveld
steeds verder vervaagden. Toch is er in het
deel Kranenbroek nog een grafveld uit de Romeinse tijd aangetroffen. Het grafveld bestond
uit tientallen grafstructuren zoals grafheuvels
met kringgreppels en zogenaamde dodenhuisjes, waar de overledenen werden gecremeerd
en begraven. Inmiddels zijn enkele duizenden
scherven en voorwerpen van Romeins aarde-

vervolg pagina 43
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werk, glas en metaal aangetroffen, evenals de
gecremeerde resten van ten minste twintig
personen. Het grafveld Kranenbroek bestaat
uit ongeveer vijfenveertig ronde of rechthoekige kringgreppels. Samen met de crematieresten lagen in Kranenbroek ongeveer zeventig
begravingen, vaak vergezeld van scherven van
vaatwerk.
Ook zijn er onderdelen gevonden van glazen
armbandjes en enkele greppels die aantonen
dat er in de Romeinse tijd een weg heeft gelopen. De oudste vondsten die zijn gedaan wijzen
erop dat dit gebied in de steentijd al bewoond
was. Hierbij gaat het om voorwerpen van vuurstenen.
Prehistorische begraafplaats
In de bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd was
het gebruikelijk om overleden medemensen te
cremeren en de resten onder grafheuvels te
begraven. Rond de begravingen werden greppeltjes gegraven. De uitgegraven grond werd
tot een heuveltje opgeworpen. Zo ontstonden

geleidelijk groepjes grafheuvels, voor de nabestaanden een plek met speciale betekenis. De
doden kregen in de Romeinse tijd vaak drank
en voedsel mee om de tocht naar de andere
wereld te overbruggen. Grafheuvels bleven
eeuwenlang zichtbaar in het landschap en
markeerden de voorhistorische begraafplaats.
Zelfs tegenwoordig zijn er nog grafheuvels te
vinden die al bijna drieduizend jaar zichtbaar
zijn, zoals Toterfout-Halve mijl bij Veldhoven of
op de Rechte Heide bij Goirle. Op de Ashorst
in Mierlo-Hout en Kranenbroek in Brandevoort
lagen twee grafvelden, ongeveer twee kilometer uit elkaar.
Kunstwerk schakel naar het
verleden
Ook in andere delen van de wijk Brandevoort
zijn sporen van het verleden gevonden. Uit
eerder archeologisch onderzoek blijkt dat er
in het gebied tussen Mierlo-Hout, Brandevoort
en Mierlo (Luchen) gedurende de late prehistorie al intensief werd ontgonnen, gewoond,
gewerkt en begraven.

Tegenover de straat Neerhei in het deel
Schutsboom vind je als bewoner een groene
speelweide die Mierlo-Hout (deel Ashorst) en
Brandevoort met elkaar verbindt. Het ijzeren
kunstwerk op de kleine heuvel staat op eigenlijk op de top van een ijzertijd grafheuvel. Bij
opgravingen in de negentiger jaren zijn hier tal
van voorwerpen gevonden waaronder een deel
van een ijzeren schaar. Kunstenaar Thijs van
de Manakker liet zich hierdoor inspireren en
daardoor ontstond dit kunstwerk De Schaar.
(http://www.thijsvandemanakker.com/TekstWeblogSchaar.htm).
Opgravingen zijn afgerond
De opgravingen zijn vorig jaar afgerond in
Brandevoort. “We hebben met de opgravingen
een goed inzicht gekregen in de niet eerder
beschreven prehistorie van dit gebied en ik verwacht in dit deel geen nieuwe ontdekkingen
meer, maar dat je weet je natuurlijk nooit! De
volgende uitdaging is om de vondsten en de
geschiedenis ook voor publiek toegankelijk te
maken,” aldus Theo. •

Kindervakantieweek
Het feest kan beginnen!
Dit jaar doen er maar liefst 783 kinderen
mee aan de Kindervakantieweek! (Vorig jaar
waren dat er 765.) Geweldig dat er weer
zoveel kinderen enthousiast zijn om mee te
doen.
Gelukkig hebben zich ook al veel vrijwilligers
ingeschreven en zijn er al veel complete
groepen opgegeven. Dit jaar heeft iedereen

voor het eerst digitaal moeten inschrijven,
op wat kleine puntjes na een succesvolle inschrijving. Speciale dank aan Sophia, Helma
en Yvon, top!
Op 19 juni staat de informatieavond voor de
groepsleiding gepland. Je krijgt hiervoor een
uitnodiging per e-mail of per post. Op die
avond worden ook de programmaboekjes
en groepslijsten en T-shirts uitgedeeld. Deze

worden dan door de groepsleiding verspreid
onder de kinderen.
Via de Brandevoorter Courant, onze site
maar ook via Twitter en Facebook houden
we jullie op de hoogte van alle vorderingen.
Wij gaan weer verder aan het werk om een
leuke, gezellige, afwisselende Kindervakantieweek te organiseren. Wij hebben zin in
een knallend feest! •
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Februari puzzel

Februari puzzel

De decemberpuzzel is gewonnen door L. Dortmans. Gefeliciteerd! De oplossing is: Rangen
De januaripuzzel is gewonnen door S. de Groot. Gefeliciteerd! De oplossing is: Carnavalsoptocht

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
45
Deze maand een fotopuzzel. Zoek de 6 verschillen (cijfer + letter en omschrijving = antwoord) De redactie
www.brandevoortercourant.nl, onderdeel formulieren. De uiterste inleverdatum is 3 februari. Succes!
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 8 maart. Succes!

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

n u m m e r 2 • fe b r u a r i 2 0 1 3

Even de wijk uit
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Tentoonstelling Bertolt Brecht
In de bibliotheek aan de Watermolenwal in
Helmond is tot en met 23 maart een tentoonstelling ingericht over een van de belangrijkste Duitse toneelschrijvers van de
twintigste eeuw: Bertolt Brecht. Een groot
aantal van zijn werken wordt bij deze tentoonstelling getoond, onder andere het bekende werk Moeder Courage, De Kaukasische Krijtkring, De Driestuiversopera en De
Goede Mens van Sezuan. Naast het werk
van Brecht wordt ook fotomateriaal en krantenartikelen onder de aandacht gebracht.
In Helmond is binnenkort nog veel meer
aandacht voor de schrijver Brecht: in het
Annatheater wordt in maart het toneelstuk
De Goede Mens van Sezuan door huisgezelschap Vreemd Beest maar liefst tien keer
opgevoerd. De première van deze bijzondere
voorstelling, in het kader van het tienjarig jubileum van het Annatheater, vindt plaats op
vrijdag 8 maart (zie www.annatheater.nl).
Een
dansevenement
zoals
Brabant dat nog nooit heeft gekend!
Op zondag 10 maart zal in Helmond het dansevenement genaamd Lose Control plaatsvinden. Lose Control is een dansevenement
waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt om
workshops te volgen van top choreografen/
dansers uit ons land.
De choreografen van deze eerste editie zijn:
Anthony Benjamin (So You Think You Can
Dance) Caggie Gulum (So You Think You
Can Dance), Senna Amarnis (Move Like Michael Jackson/The Kulture Kids). De dag is
verdeeld in twee delen, gebaseerd op leeftijd.

Vanaf 11.30 uur is er toegang voor kinderen
vanaf acht jaar en vanaf 14.30 uur is er toegang voor veertien-plus en volwassenen.
Nooit eerder heeft in Brabant een dergelijk
dansevenement van deze omvang plaats gevonden. In de Randstad komen workshops
van verschillende bekende choreografen
veel vaker voor en zijn daar ook enorm populair. Woon je echter in Noord-Brabant dan
moet je of een eindje reizen of je valt altijd
buiten de boot.
Lose Control is opgezet door een aantal
dansdocenten uit Helmond en omstreken. Zij
vinden allemaal dat de dance scene in NoordBrabant veel meer mag gaan leven en daar
gaan zij met Lose Control voor zorgen!
Niet naar Amsterdam of Rotterdam, maar
gewoon bij jou in de buurt!
Voor meer informatie en het kopen van
kaartjes ga snel naar: www.Losecontrol.nl.
Wees er snel bij, want op is op!
Basiscursus Leren Masseren
Voor rust en ontspanning!
Wil je leren hoe je een goede verantwoorde
en ontspannende massage kunt geven? Met
de cursus Leren masseren van De Zorgboog
Gezondheidservice krijg je de massagetechnieken snel en eenvoudig onder de knie. Als
je een massage geeft, merk je zelf hoe aangenaam en verzorgend het aanraken werkt.
Bovendien heeft een goede massage een
ontspannende uitwerking na een drukke
dag. Je kunt meteen beginnen en iedereen
kan het leren!
De basiscursus is geschikt voor iedereen die
wil leren hoe je een ontspannende, verantwoorde massage kunt geven. De cursus is

niet bedoeld om mensen met specifieke gezondheidsproblemen te behandelen.
De basiscursus wordt gegeven op donderdag 7 maart 2013 om 20:00 uur in Helmond.
De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten
van twee uur. Na de basiscursus kun je doorgaan met de Vervolgcursus Leren Masseren.
Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven neem dan contact op met De Zorgboog
Gezondheidsservice via telefoonnummer 50
48 21 of via de website van De Zorgboog
www.zorgboog.nl (klik op cursussen). U kunt
ons ook e-mailen: cursussendiensten@
zorgboog.nl.
Fotografie lezing In and Out
the Twilight Zone
Fotograaf Nando Harmsen geeft op 27
maart zijn lezing In and Out the Twilight Zone
in SCC den Draai te Deurne-Zeilberg. Tijdens deze avondvullende presentatie komen
alle geheimen over het fotograferen in de
schemering en nacht aan de hand van een
groot aantal voorbeelden uit de praktijk aan
bod. Opgeven voor deze boeiende avond kan
via fotoclub Zeilberg.
Wie de landschapfotografie van Nando
heeft gezien, ziet dat het fotograferen in de
schemering en in de nacht tot zijn expertise
behoort. Zonsopkomst en zonsondergang
heeft voor velen een grote aantrekkingskracht door het prachtige licht. Het wordt
door fotografen niet voor niets het gouden
uurtje van de dag genoemd. Dit soort foto’s
vraagt meer van de fotograaf en de camera.
Hogere ISO-waarden, langere sluitertijden
en grotere contrasten. Het fotograferen in
de nacht zelf levert nog meer uitdaging op. •

n u m m e r 2 • fe b r u a r i 2 0 1 3
n u m m e r 2 • fe b r u a r i 2 0 1 3

Hoogspanning
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Comité 530kV

De laatste tijd zijn door de gemeente diverse
publicaties over de hoogspanningslijnen naar
buiten gebracht. Deze publicaties hebben
alle tot doel gehad om bewoners en vooral
ook de ouders van de kinderen die naar de
school gaan in Brandevoort, gerust te stellen en tevens te verzekeren dat het veilig is,
ondanks de hoogspanningslijnen.
De publicaties zijn vooral gebaseerd op de
uitspraak van de rechter in Den Bosch op
21 december 2012. In deze uitspraak zitten
echter enkele elementen die op het moment
van de zitting door de rechter niet zijn meegenomen, zoals het door ons aangereikte
berekeningsrapport, van een zeer gerenommeerd buitenlands bureau, dat de zones zijn
vergroot.
Het commentaar van de rechter was dat dit
bureau geen vergelijking had opgesteld met
de oude situatie. Deze was echter wel af te
lezen op de laatste bladzijde van het rapport.
En omdat de lijn nog niet in gebruik was, en
er dus nog niet gemeten kon worden om
een controleberekening uit te voeren, was
het bewijs voor gezondheidrisico’s niet voldoende aangetoond.
De gemeente geeft ook aan dat meten geen
zin heeft, verwijzend naar de Notitie van bureau Petersburg, en wil pas in 2015 laten
herberekenen. Als dit gebeurt volgens de
richtlijn van het RIVM, dan zullen dezelfde
berekeningsgegevens gebruikt moeten worden en zal de uitkomst dus ook hetzelfde blijven. Dit is dus een onzinverhaal en werkt dus
ook zeer misleidend.
De enige mogelijkheid om achter de waarheid te komen is dus meten. Dit wordt ook
aangegeven in de notitie aan van bureau Petersburg. Hier volgen twee citaten uit deze
notitie:
In 2008 door toenmalig minister Kramer:
“Metingen van de magneetveldsterkte kunnen inzicht geven in de mate van blootstelling.”

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

“Is meten van magneetvelden nabij de hoogspanningslijnen in Brandevoort zinvol?”
“Wanneer het de bedoeling is om te controleren of magnetische velden op een bepaalde
locatie groter zijn dan de immuniteit van apparatuur, of om te controleren of de magnetische velden onder de advieswaarden voor
blootstelling aan de algehele bevolking zijn,
kan het uitvoeren van metingen zinvol zijn.”
Met bovenstaande wetenschap hebben wij
TenneT verzocht om metingen te doen.
Deze zijn op 11 januari 2013 uitgevoerd, in
het bijzijn van drie getuigen. Uiteraard was
dit ook het uitgesproken tijdstip voor controle van de berekening. De uitkomsten waren
desastreus voor de tot dan toe gepresenteerde berekeningen. Op 60 meter uit het
hart van de lijn werd een waarde gemeten
van 0,5 microTesla bij een stroomdoorvoer
van slechts 1/3 deel van de rekenwaarde,
dit was op de Neerwal bij de brug.
Bij de school heeft men 0,26 micro Tesla
gemeten. Omdat het tijdstip van de meting
echter bekend was heeft men in de centrale
de stroom eraf gehaald! Dit is later door TenneT per mail toegegeven!
Door deze zeer negatieve uitkomsten heeft
wethouder Stienen zich gehaast om in een
persbericht zich zeer verbaasd op te stellen
dat er metingen zijn verricht door TenneT, en
tevens te vermelden dat TenneT haar excuses heeft aangeboden. Bij navraag bij TenneT werd vermeld dat men van een aangeboden excuses niets wist. Tennet is ook zeer
terughoudend geworden, waarschijnlijk gaat
men nu inzien dat door met theoretische berekeningen te spelen men de praktijk niet
voor de gek kan houden
Als we deze waarden terugrekenen komen
wij uit op een zonebreedte van circa 130 meter aan iedere zijde vanuit het hart van de lijn,
met andere woorden: de school en de reeds
gebouwde woningen vallen ruimschoots in

de zone. Om op zeker te spelen hebben wij
wederom een erkend bureau ingeschakeld
om de herberekening te maken met de nu
vaststaande gegevens. Bij het ingediende
hoger beroep hebben wij uitstel gekregen
om deze berekeningen later te mogen aanleveren. Ook nu zitten wij nog niet stil, zo
hebben twee mensen van de actiegroep zich
ingezet om, in de afgelopen drie weken bij
slecht weer, wind en koude, metingen te verrichten van vroeg in de morgen tot laat in de
avond op verschillende tijdstippen.
De resultaten zijn bedroevend voor de wijk,
de 0,4 microTesla zone die gemeten is varieert van 125 meter tot 160 meter!
Dit komt overeen met het gezamenlijk rapport van KEMA en TenneT waar de zone
voor een combinatielijn van 380 en 150 kV
lijn 200 meter bedraagt, en dat er veel meer
woningen in de zone zullen vallen door de
ontstane situatie. Hier kan dan ook met een
gerust hart worden gesproken van een overschrijding van meer dan 100 meter van de
in de berekening van Petersburg genoemde
waarden. Dit alles staat in schril contrast met
de bewering van de gemeente dat er minder woningen in de 0,4 zone komen te liggen, omdat nu de woningen in de Herenlaan
parallel aan de hoogspanningslijn ook in de
gemeten zone liggen.
In de afgelopen vier jaren hebben het comité en De Bezorgde Ouders zich nimmer
aflatend voor 100% zo niet voor meer dan
100% ingezet voor een aantrekkelijke en
vooral een gezonde wijk. Burgemeester
Blanksma heeft in haar aanstellingsrede
Helmond omschreven als een lelijke eend
waaruit een mooie zwaan is gegroeid. Het
is dan ook jammer dat ze zich nog niet in
Brandevoort heeft verdiept, anders was ze
zeker die lelijke eenden tegengekomen die
de mooie zwaan heeft uitgebroed. •

Metingen TenneT
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Halverwege januari is er door TenneT een
aantal metingen verricht naar de elektromagnetische straling ter hoogte van de Neerwal,
De Voort en bij de semi-permanente school.
Door de gemeente en TenneT is altijd gecommuniceerd dat deze metingen zinloos
zijn: ze geven een momentopname, terwijl
het juist gaat om gemiddelden over langere
periodes. TenneT zegt echter af en toe deze
metingen toch uit te voeren, omdat omwonenden soms inzicht willen krijgen in de feitelijke omvang van het magneetveld bij hun
woning.
Onderstaande meetresultaten geven aan dat
ter hoogte van de Biezenpoort de waarde
0,46 microtesla bedroeg. TenneT benadrukt
dat dit ten eerste een momentopname is en
ten tweede dat de meting daar die waarde
bereikt, omdat ter plaatse allerlei nutsleidingen onder de grond liggen die ook straling
afgeven. TenneT leidt dit af van de gemeten
frequentie (lager dan 30 Hz) bij de woning
waaruit afgeleid kan worden dat de invloed
van de hoogspanningsverbinding op de gemeten waarden nihil is. Dit wordt extra bevestigd door de meting die op de brug tussen de Biezenpoort en de hoogspanningslijn
is verricht - dus dichter bij de lijnen - en een
lager resultaat laat zien, namelijk 0,4 microtesla. Voorts is het zo dat de formele regeling
zegt dat het voorzorgsbeginsel (kort gezegd:
de jaargemiddelde waarde van 0,4 microtesla mag niet overschreden worden) op

die plaats niet van toepassing is, omdat het
voorzorgsbeginsel dat geldt voor gevoelige
objecten - zoals scholen en woningen waar
kinderen meer dan 14 tot 18 uur per dag
verblijven - geldt voor objecten die na 2005
gebouwd zijn.
De meetresultaten en commentaar van
TenneT/de gemeente op een rij (de cijfers verwijzen naar de meetpunten op de
kaart):
1. Gemeten magnetische veldsterkte direct
onder hoogspanningsverbinding
1a. 380kV circuit wit – 150kV circuit
oranje: 2,21 microtesla
1b. 380kV circuit zwart – 150 kV circuit
paars: 2,17 microtesla
2. Ter hoogte van de brug op ongeveer 44
meter afstand van het hart van de hoogspanningsverbinding: 0,4 microtesla (50 Hz)
3. De gemeten magnetische veldsterkte bij
woningen Biezenlaan (buitenzijde woning met kortste afstand tot hoogspanningsverbinding) bedroeg 0,46 microtesla. De gemeten frequentie (lager dan
30 Hz) bij de woning was dusdanig dat
daaruit kan worden afgeleid dat de invloed van de hoogspanningsverbinding
op de gemeten waarden nihil is.
4. De gemeten waarde bij Kindcentrum De
Hoeves: 0,26 microtesla.
TenneT geeft aan dat de metingen precies
vallen binnen het voorzorgbeleid van de

Rijksoverheid en dat de bevolking zich helemaal niet ongerust hoeft te maken. Want
blootstelling aan magneetvelden met een
limiet van 100 microtesla mag voor de algemene bevolking en voor de beroepsbevolking zelfs met een limiet van 500 microtesla.
De centrale overheid echter heeft in 2005
gezegd, dat het beter is om in de toekomst
met een magnetisch veld rekening te houden waarvan de jaargemiddelde waarde lager is dan 0,4 microtesla. Om het jaargemiddelde van een magneetveld te bepalen, dient
er een berekeningsrapportage door een
daartoe gespecialiseerd en gecertificeerd
bureau te worden opgesteld. Die berekeningsrapportage moet voldoen aan strenge
richtlijnen van het RIVM. De berekeningsrapportage van de gecombineerde lijnen in
Brandevoort is door het RIVM geverifieerd
en goedgekeurd. Gemeente Helmond houdt
zich aan het landelijke voorzorgbeleid. De
bestuurders van Helmond zeggen dat berekeningen in het voortraject al hebben aangetoond dat de hoogspanningslijnen van
Brandevoort ruim binnen deze marge blijven.
In feite handelt het bestuur van de gemeente
Helmond dus overeenkomstig de toekomstige beleidslijnen van de centrale overheid. De
rechter heeft deze manier van handelen eind
vorig jaar gehoord, gezien en overgenomen
en geoordeeld dat de gemeente juist handelt. De rechter was toen ook van mening
dat de werkgroep 530 KV onder de grond
niet kon aantonen dat de gemeente niet juist
handelt. De rechter heeft alle bezwaren van
de vijf partijen die bezwaar hebben gemaakt,
ongegrond verklaard. Zo lang de situatie niet
meer wijzigt hoeft de gemeente geen nieuwe
berekening meer op te laten stellen. Echter
de gemeente heeft toegezegd in 2015 nogmaals een berekening uit te laten voeren.
Knetterende hoogspanningslijnen
Het geluid is het gevolg van het elektrisch veld
dat rondom de geleiders van een hoogspanningsverbinding heerst. Hierdoor kunnen er af
en toe om de geleiders elektrische ontladingen
plaatsvinden. Dit komt bij alle bovengrondse
hoogspanningslijnen voor en is verder niet gevaarlijk. De ontladingen veroorzaken het geluid. Bij vochtig weer of mist is het geluid meer
hoorbaar. Omdat op de nieuwe geleiders vet
aanwezig is, maken de geleiders tijdelijk meer
geluid. Na een periode van negen maanden
tot een jaar is het vet verdwenen en zal het
geluid afgenomen moeten zijn. •
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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

COMMUNICANTEN LUCIAKERK 14 en 21 april 2013.
Renee Chatrou, Milou van Hoof, Gijs de Jong, Fréderique
Verbeek, Teun van Vijfeyken, Mick van Lieshout, Tristen Koenen, Emma van Mierlo, Jille Jaspers, Robert van Vlerken,
Aniek van Vlerken, Fenne van Hoof, Don Saris, Amber Smits,
Milov Bakker, Lisa Terbeek, Elise Hoevenaars, Lian Tiebosch, Sam Hendriks, Xiao Geleijns, Daan Steuten, Rik van
Schoonderwalt, Giovanni van Kraaij, Tessa van Litsenburg,
Annelieke Wiegel, Linde Weijnen, Maarten Weijnen, Gilano
v. Lierop, Ryvaldo v. Santen, Dylano v. Santen, Maurice van
Beek, Colin van Hees, Leroy Fortuyn, Quinten van der Heijden, Siarnik Siernik, Yannick Verhees, Janne v.d. Hurk, Julia
Giesen, Damanja Bergerhof, Fleur Schmitt, Lucienna van
Lierop, Amber Peters, Marieke Steijaert, Jasmijn Diebels,
Thomas v.d. Kimmenade, Koen Woudenberg, Mijke Heemstra, Bart van der Velden, Jelle Neervens, Eugenie Heuver,
Fiene van Houwelingen, Thijs Evers, Samantha Sauvé, Claudia Kuijpers, Diana v.d. Oetelaar, Charlotte Schapendonk,
Valke Voesten, Cas van den Wittenboer, Jorian Rooijakkers,
Maud Rooijakkers, Matthijs Duine, Iris Rooijakkers, Imke
Koolen, Sam Raijmakers, Lars de Beer, Krijn Veldboer, Demi
van Lierop, Dinand Weerts, Sem de Beer, Milan van Bommel,
Britt van Dijk, Willem Loijmans, Thijmen Slegers, Milan van
der Vleuten, Bo van Hoof, Famke van Leuken, Marnix Schatorjé, Lotte van den Boogaart, Xander Scholten, Lara van
Erp, Jayda Alberto, Mitchel Rautenberger, Emma Hagens,
Cas v.d. Pol, Nanne v.d. Ven, Jasper Rutjens, Timo Jonkers,
Jesper v.d. Ven, Martijn Smeets, Joey Smits, Jill Steenbakkers, Ilse Lingers, Barbara Relou, Chelsey Gubbels, Sammy
Celosse, Chris Netten, Quinty Beekmans, Gwen van Berne,
Marnick Hermans, Remco Steehouder, Chayenne Kepser,
Bregje Trgovcic, Renée Coumans, Rowan v.d. Koppel.
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.

De Eindhovense Oratorium Vereniging zal op dinsdag 16 april Die Schöpfung van Haydn uitvoeren
in het Muziekgebouw in Eindhoven. In muziek wordt het verhaal verteld hoe God in zes dagen de
wereld heeft geschapen. Medewerking verlenen het Randstedelijk Begeleidingsorkest Sinfonia en
drie vocale solisten. Voor meer informatie: www.eov.dse.nl.
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Het typisch Ierse soda bread is snel
te maken en dus ideaal voor enige
zelfwerkzaamheid op de zondagochtend. Het kan het beste dezelfde dag gegeten worden. En wil je
iets anders: je kunt er ook zongedroogde tomaten of olijven aan toevoegen.
Soda bread
Ingrediënten:
450 gram bloem
1 koffielepel dubbelkoolzure soda of bakpoeder
1 koffielepel zout
400 ml karnemelk
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor tot 230º. Zeef bloem,
soda en zout in een grote kom en maak een
kuiltje in het midden. Schenk de karnemelk erbij. Meng alles met de vingers van één hand
met ronde bewegingen van het midden naar
de randen van de kom. Het deeg moet zacht,
maar niet te kleverig zijn. Kneed het nog even
goed door. Vorm een rond brood van ongeveer
4 cm dikte, snijd een diep kruis over het oppervlak en prik met een vork nog wat extra gaatjes
in het deeg. Leg het brood op een bebloemde
bakplaat en bak het 15 minuten af, verlaag dan
de oventemperatuur tot 200º en bak het brood
nog een half uurtje langer. Als je op de onderkant van het brood tikt en het klinkt hol: dan is
het brood gaar.
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voornaam:.......................................................
achternaam:...................................................
adres:..................................................................
postcode:.........................................................
leeftijd:.............jaar, jongen/meisje

We hebben weer een leuke actuele kleurplaat
gevonden voor jullie en wij hopen dat jullie er weer
iets moois van maken. Dus leef je uit en lever hem
in op: Biezenlaan 18 vóór 10 maart 2013.

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

De prijzen worden aangeboden door

Hugo Heesakker 6 jaar
Colijn Hensen 11 jaar
Mia Schulte 6 jaar
De prijzen worden naar jullie
huisadres opgestuurd.

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
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de kleurplaat
uitslagenpagina van brandevoort

Dit is de uitslag van de ‘zoek de verschillen’ puzzel. De winnaars van de
prijzen zijn:

3

1

2

3
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Maart
Maart
Datum
Datum
03 mrt
03 mrt
07 mrt
07 mrt
08 mrt
08 mrt
09 mrt
09 mrt
11 mrt
11 mrt

Organisatie
TijdTijd
Contactpersoon
Organisatie Activiteit
Activiteit
Contactpersoon
Houtse
Tnlgr.
Kindervoorstelling
11.00
uur
’t
BrandPunt
Houtse Tnlgr.
Kindervoorstelling
11.00 uur
’t BrandPunt 432013
432013
Zorgboog
Leren
masseren
20.00
uur
’t
BrandPunt
432013
Zorgboog
Leren masseren
20.00 uur
’t BrandPunt
432013
Brand.
Cour.
kopijkopij
nr 3nr 3
VoorVoor
18.00
uur uur
C. Brouwer
Brand.
Cour. Inleveren
Inleveren
18.00
C. Brouwer 663650
663650
Lopersgroep
– to––to
run
9.15
–
10.30
’t
BrandPunt
432013
Lopersgroep Fun Fun
– run
9.15 – 10.30
’t BrandPunt
432013
Computerclub
19 –19
20.00
uur uur
’t BrandPunt
Computerclub Helpdesk
Helpdesk
– 20.00
’t BrandPunt 432013
432013
22 – 24
mrt
Fotoclub
Tentoonstelling
Brandevrt.
’t
BrandPunt
432013
22 – 24 mrt
Fotoclub
Tentoonstelling Brandevrt.
’t BrandPunt
432013
29 mrt
Cour.
nr 3nr 3
P. Princen
665781
29 mrt Brand.
Brand.
Cour. Distributie
Distributie
P. Princen
665781
30 mrt
SBIA
Paaseieren
zoeken
10.30
uur
’t
BrandPunt
432013
30 mrt
SBIA
Paaseieren zoeken
10.30 uur
’t BrandPunt
432013
AprilApril
Datum
Datum Organisatie
Organisatie
01 april
’t BrandPunt
01 april ’t BrandPunt
SBIA
04 april
SBIA
04 april
Brand.
Cour.
05 april
Brand.
Cour.
05 april

Activiteit
TijdTijd
Contactpersoon
Activiteit
Contactpersoon
Wijkhuis
gesloten
’t
BrandPunt
Wijkhuis gesloten
’t BrandPunt 432013
432013
Zuidzorg
presenteert
zich
’t
BrandPunt
432013
Zuidzorg presenteert zich
’t BrandPunt
432013
Inleveren
kopij
nr
4
Voor
18.00
uur
C.
Brouwer
663650
Inleveren kopij nr 4
Voor 18.00 uur C. Brouwer
663650
20 – 21
Brandevoort
leeftleeft
Brandevoort
leeftleeft
’t BrandPunt
20 april
– 21 april
Brandevoort
Brandevoort
’t BrandPunt 432013
432013
26 april
Brand.
Cour.
Distributie
nr
4
P.
Princen
665781
26 april
Brand. Cour.
Distributie nr 4
P. Princen
665781
30 april
Koninginnedag
’t BrandPunt
30 april SBIASBIA
Koninginnedag
’t BrandPunt 432013
432013
BronBron
: www.kalenderbrandevoort.nl.
Wijzigingen
voorbehouden.
: www.kalenderbrandevoort.nl. Wijzigingen voorbehouden.
uiterste inleverdatum kopij brandevoorter courant maart nummer
8 maart
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

Activiteitenkalender
20132013
Activiteitenkalender

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)
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
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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