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Inhoud

Op 30 april is het zo ver! Koningin Beatrix 
doet afstand van de troon en koning Wil-
lem-Alexander neemt het over. Er is voor 
deze speciale dag een speciaal program-
ma voor jong en oud in elkaar gezet. Na-
tuurlijk wilt u de officiële momenten juist 
deze dag niet missen! Wat is er dan leuker 
dan deze op een groot scherm te volgen 
samen met vrienden, buren, enzovoort.

Waar het in aanbouw zijnde Sporthuis aan de Kaldersedijk 
in Brandevoort nu staat, stond vroeger een klein huisje waar 
Adrie Swinkels (51) de eerste jaren van zijn leven opgroeide.
De wegen waren tot aan de kerk in Mierlo-Hout nog on-
verhard. “Opa en oma Swinkels hadden een boerderij in de 
straat Brandevoort die nu Oud Brandevoort heet,” vertelt 
Adrie Swinkels.

Anderhalf jaar geleden zag Judith Schwar-
te een vermelding van de auditieronde van 
de nieuwe toneelproductie van toneelgroep 
Vreemd Beest. Ze las het stuk en besloot 
zich aan te melden voor de auditie. “Heel 
spannend om auditie te doen. Gelukkig 
kwam ik goed door de rondes en in aan-
merking voor een rol.” Er zijn in maart tien 
voorstellingen gepland in het Annatheater. 

Zoals u wellicht zelf al hebt kunnen zien, 
zorgt een flink aantal bomen in de straten 
van Brandevoort voor problemen. Een deel 
van de bomen kwijnt weg of staat stil in 
groei en andere bomen groeien wel goed, 
maar drukken de stoeptegels of straatste-
nen omhoog. De problemen met de op-
drukkende boomwortels doen zich in Bran-
devoort veel sneller voor dan verwacht.

Stichting Brandevoort in Actie (SBiA) is 
eind 2007 opgericht, om te waarborgen 
dat er binnen Brandevoort een continue 
stroom aan activiteiten en evenementen 
te beleven is, zodat de wijk blijft bruisen 
van de energie. Het doel van Brandevoort 
in Actie is het organiseren van activiteiten 
in en rondom wijkhuis ‘t BrandPunt voor 
de verschillende doelgroepen.
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BC’s overgedragen

Het is al even geleden, beter gezegd al meer 
dan een jaar, dat we een oproep aan onze 
lezers deden om onze onvolledige verzame-
ling oude nummers aan te vullen. Dit alles 
met als oogmerk de complete Brandevoor-
ter Courant in te kunnen laten binden om 

de geschiedenis van onze wijk in een beter 
hanteerbare vorm voor het nageslacht te be-
waren. Gelukkig waren er wijkgenoten die 
nog een stapeltje BC’s op zolder hadden 
opgeslagen en die bereid waren er afscheid 
van te nemen.

Het is volbracht. De oude nummers zijn inge-
bonden en natuurlijk bewaren we er zelf ook 
een serie van, maar wellicht belangrijker: ze 
zijn vanaf nu in te zien en terug te lezen in 
Bibliotheek Helmond Peel en het Regionaal 
Historisch Centrum Eindhoven. •

De redactie
foto: Vincent Knoops
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De redactie
foto: Paul Koolen

Gelukkig gaat het met het weer de goede 
kant op, want de laatste forse sneeuwbui 
die Brabant trof, had meteen een compleet 
verkeersinfarct op de Brandevoortse Dreef 
tot gevolg. Om van de ene rotonde naar 
de andere rotonde te komen, kon je gerust 
een uur uittrekken. De zon weet het nu 
echter steeds vaker te winnen van koning 
winter en daar fleurt menig humeur van op. 
Heeft u nu echter een probleem dat verder 
gaat dan een ‘winterdepressietje’, dan kunt 
u wellicht terecht bij onze nieuwe psycho-
logen in het Gezondheidscentrum. Zij stel-
len zich in deze editie van de BC aan u 
voor.

De Lopersgroep heeft grootste plannen dit 
voorjaar, want sporten is goed voor lichaam 
en geest. Wat je sportniveau ook is, of wat 
je ambities ook zijn, zij bieden voor elk wat 
wils. Verder gaat menig sportief hart natuur-
lijk sneller kloppen bij de gedachte dat het 
sportpark met rasse schreden zijn voltooiing 
nadert. Er wordt hard getimmerd, gestuct, 
geschilderd en wat al niet om de afbouw van 
het Sporthuis op tijd klaar te krijgen.
 
Ook de bouw van het Carolus Borromeus 
College gaat voor de leek spectaculair snel. 
Bijna elke dag is wel te zien hoe het gebouw 
de hoogte in schiet. Dat komt natuurlijk om-

dat alles geprefabriceerd is, want het duurt 
nog tot mei 2014 voor de geplande opleve-
ring.
 
Tussen al deze nieuwe ontwikkelingen en 
bouwactiviteiten wordt er door de wijk toch 
ook teruggekeken: OBS en Spring begin-
nen met een geschiedenisproject. In onze 
rubriek Van vruuger halen we verhalen op 
uit het verleden van onze wijk en een aan-
tal weken geleden heeft de Brandevoorter 
Courant een officiële plek gekregen in de 
bewaarplaatsen van ons lokale erfgoed: de 
Bibliotheek Helmond Peel en het Regionaal 
Historisch Centrum Eindhoven. •

BC’s overgedragen
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Maandag 1 april - Tweede Paas-
dag is ’t BrandPunt gesloten 

Donderdag 4 april - Zuidzorg 
presenteert zich
Om 14.00 uur geeft Zuidzorg Helmond 
een presentatie van de diensten die zij 
kan leveren. Denk hierbij aan persoonlijke 
ondersteuning en verzorging, verpleging, 
voeding- en dieetadvisering en maaltijden 
thuis. De presentatie is voor alle belangstel-
lenden.

Zondag 14 april - Druzhba; 
meer dan zingen
Op 14 april verzorgt Druzhba een koffiecon-
cert. Zie de berichtgeving elders in deze BC.

Dinsdag 16 april - Openbare 
vergadering van de Wijkraad

Brandevoort is een mooie woon- en leefom-
geving. Brandevoort kent vele verenigingen 
en stichtingen die iets voor u kunnen bete-
kenen. Dinsdagavond 16 april is er de open-
bare vergadering van uw Wijkraad. Tijdens 
deze vergadering kunt u uw visie op de buurt 
kenbaar maken en meepraten over oplossin-
gen bij problemen in de wijk. Tevens is dit de 
gelegenheid om met, de vertegenwoordigers 
van, de verschillende verenigingen kennis te 
maken. Lees meer elders in deze editie.

Zaterdag 20 en zondag 21 april 
- Brandevoort Leeft!

Het geplande evenement Brandevoort Leeft! 
gaat niet door. 

Vrijdag 26 april - Seniorencon-
vent
Zie het programma elders in deze uitgave.

Dinsdag 30 april - Oranjefeest 
30 april is het traditioneel Koninginnedag. 
Dit keer staat deze dag in het teken van de 
troonswisseling. In Brandevoort wordt dit 
groots gevierd. Zie de aankondiging elders 
in deze BC.

Maandag 20 mei - Tweede 
Pinksterdag is ’t BrandPunt ge-
sloten •

Wijkhuis ‘t BrandPunt
nieuws

Paul Stege

Sportcentrum krijgt vorm
De maand februari

Vacatures
De bouw van Sportpark Brandevoort vordert 
gestaag en een groep enthousiaste vrijwil-
ligers timmert flink aan de weg om op 24 
augustus het sportpark feestelijk te kunnen 
openen!

Voor het bestuur van de Stichting Sport en 
Bewegen Brandevoort zijn we nog op zoek 
naar twee enthousiaste vrijwilligers! Het gaat 
om een bestuurslid relatiebeheer en een 
bestuurslid planning and control. Meer over 
beide functies leest u op www.sportpark-
brandevoort.nl. 

Vorderingen bouw Sportpark 
Brandevoort
Het sportgebouw vordert gestaag. Het met-
selwerk is gereed en men kan aan het voeg-
werk beginnen. Voor een groot gedeelte is 
het glas geplaatst en ook is te zien dat de 
buitendeuren zijn afgehangen. Er zijn twee 
grote luchtbehandelingskasten geplaatst 
en men is volop bezig met het aanbrengen 
van de kanalen. In de doucheruimten van de 
kleedkamers worden de wandtegels aange-
bracht. Op de verdieping is de smeervloer 
aangebracht. Van de elektrische installatie is 
de bedrading getrokken. 

In februari zijn aan veel onderdelen van het 
sportgebouw werkzaamheden verricht. Gelet 

op het winterweer was het metselen van de 
schoorsteen een belangrijke activiteit. Ten 
eerste om er voor te zorgen dat het gebouw 
dak dicht wordt en ten tweede om een al 
oude traditie hoog te houden: pannenbier.

Pannenbier is een term uit de bouw. Wan-
neer het hoogste punt van een gebouw is 

bereikt en de dakpannen gelegd kunnen 
worden, wordt bier geschonken, dat door de 
opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld.
Op de eerste dag van de maand maart, voor 
sommigen de eerste lentedag, kon het be-
reiken van het hoogste punt worden gevierd. 
Met de bouwvakkers hebben we dit moment 
gevierd. •

Ineke van den Hurk
foto: Henk Noort
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Oranjefeest

Programma:
10.00 -11.00 uur Ondertekening en eer-
ste toespraak van de Koning op het grote 
scherm. Daarna drinken we oranjebitter en 
voor de kinderen is er uiteraard oranje limo-
nade om te toasten op onze nieuwe Koning 
en Koningin.

11.00 - 14.00 uur Vrijmarkt. Iedereen kan 
zijn spulletjes weer verkopen. De vrijmarkt 
is uiteraard vrij. Dus wie het eerst komt… 
Maar niet eerder dan 10.30 uur. Wil je een 
blijvende herinnering dan kun je een foto la-
ten maken door een echte fotograaf in een 
koninklijke setting, uiteraard met sjerp - net 
als de koning.
Het nationale comité wil alle wensen ver- 

 
zamelen en wij doen dat met onze droom-
boom: schrijf of teken een wens voor Ne-
derland en de Koning en hang deze op in 
de droomboom. In de grote zaal zijn er en-
kele dansoptredens van DéDé Danceballet. 
Scouting Brandevoort zal ook aanwezig zijn.

14.00 - 15.30 uur De inhuldiging in de 
Nieuwe Kerk is te zien op het grote scherm.
Voor de kinderen vindt de verkiezing van 
mooiste koning en koningin van Brande-
voort plaats. Ook alle aanwezige kinderen 
kunnen aan de troonwisseling meedoen 
met een enorme reuzenstoelendans. 

15.30 - 18.00 uur Na al deze activiteiten  

 
sluit DJ Danny van Rainbowexperience, die 
overigens de hele dag al muziek voor ons 
draait, de dag af met een Holland in Oranje-
feestje.

Voor de verkiezing van mooiste koning en 
koningin van Brandevoort vragen we u de 
kinderen per tweetal aan te melden. Het 
aanmeldformulier is te vinden op www.bran-
devoortinactie.nl. 

Mocht het regenen of stormen, het pro-
gramma gaat altijd door. Alleen vervalt dan 
de vrijmarkt.
Graag tot ziens op het Oranjefeest op 30 
april! •

Op 30 april is het zo ver! Koningin Beatrix doet afstand van de troon en 
koning Willem-Alexander neemt het over. Omdat dit een uniek moment 
is, willen we dit uitgebreid met Brandevoorters vieren. Daarom vragen wij 
alle kinderen uit de wijk om hun mooiste kleding uit de kast te halen en 
verkleed als koning of koningin naar ’t BrandPunt te komen. Wij hebben 
voor deze speciale dag een speciaal programma voor jong en oud in 
elkaar gezet. Natuurlijk wilt u de officiële momenten juist deze dag niet 
missen! Wat is er dan leuker dan deze op een groot scherm te volgen 
samen met vrienden, buren, enzovoort.
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Nieuws van de Wijkraad

In de vorige uitgave van de BC hebben we 
al melding gemaakt dat we vanuit de Wijk-
raad Brandevoort bezwaar hebben gemaakt 
tegen het voorgenomen plan Rijksstructuur-
visie Buisleidingen. Wiljo Striekwold heeft 
het bezwaar met goede en uitgebreide argu-
menten onderbouwd. Met name is gewezen 
op het bezwaar, dat dergelijke leidingen voor 
het transport van onder andere gevaarlijke 
stoffen zeker niet door een dichtbevolkt ge-
bied dienen te lopen waar er betere alter-
natieven voorhanden zijn. We wachten nu op 
de uitkomsten en zullen u van het verdere 
verloop op de hoogte houden. Voor wie geïn-
teresseerd is in de tekst van het ingezonden 
bezwaar bestaat de mogelijkheid deze bij het 
secretariaat of samensteller van dit artikel op 
te vragen. Ook kunt u meer informatie vinden 
op de vernieuwde website van de Wijkraad 
(www.wijkraad.brandevoort.org).
De gemeente heeft de impulsbudgetten 
en subsidies bewonersinitiatieven voor het 
jaar 2013 vastgesteld en aan de wijkraden 
medegedeeld. Aan de Wijkraad is mandaat 
verleend om over de bestedingen zelfstandig 
te beslissen. Hierdoor kan de besluitvorming 
omtrent de bestedingen worden versneld Wij 
zullen u nader informeren zodra de toewijzin-
gen zijn gedaan. Voor de eerste wijksportdag 
is besloten een eenmalige impulsbijdrage 
van e1000,- te verstrekken.

In de vergadering van 5 februari is verder 
gesproken over de opzet van de Brede Wijk-
raad, de werking, de deelnemers en de rede-
nen waarom voor deze aanpak is gekozen. 

In een uitvoerig stuk, geschreven door de 
voorzitter, zijn de argumenten voor deze op-
zet duidelijk uiteengezet. Door het bij elkaar 
brengen van alle groeperingen die binnen 
onze wijk actief zijn, ontstaat toegevoegde 
waarde en kan voorkomen worden dat men 
op diverse plaatsen in de wijk met hetzelfde 
bezig is. De Brede Wijkraadvergadering zal 
eens per kwartaal worden gehouden. In de 
kalender op onze website kunt u de datum 
van de volgende vergadering vinden.

Het project van de bijenstal is nagenoeg 
klaar en in de loop van de volgende week 
zullen de bijenkassen worden geplaatst. Er 
is ook gesproken over het probleem van 
de leegstand van de winkelpanden. Echter, 
aangezien dit geen taak is van de Wijkraad, 
maar van de betrokken ontwikkelaars en 
makelaars is dit punt voorlopig even gepar-
keerd totdat er meer duidelijkheid is. Voor 
wat betreft de bouwactiviteiten in onze wijk 
kunt u zien dat de blokken 6 en 7 verder 
worden afgebouwd. Daarnaast is een nieuw 
plan, Veste Verde, gepresenteerd. Dit zal bin-
nenkort worden opgestart. Ook is de bouw 
van het Carolus Borromeus College gestart, 
zoals iedereen inmiddels heeft kunnen zien. 
Over verdere ontwikkelingen met betrekking 
tot bouwactiviteiten in onze wijk zullen we 
u in de volgende uitgave nader informeren. 
Tevens is de vraag naar een betere bereik-
baarheid van het Gezondheidscentrum voor 
minder validen aan de orde geweest, zijn er 
onduidelijkheden ten aanzien van de locatie 
van de bushaltes en bestaat de vraag naar 

meer trapveldjes voor onze jeugd. We zullen 
hierover contact opnemen met de betreffen-
de instanties en zoeken naar een praktische 
oplossing.

Op 19 februari werd de eerste Brede Wijk-
raadvergadering gehouden en hebben de 
oude en nieuwe leden zich aan de vergade-
ring voorgesteld. Vervolgens is gesproken 
over de argumenten om de vergadering aan 
te passen naar de huidige vorm en samen-
stelling. Uit de reacties viel af te leiden dat 
de leden van de vergadering dit als positief 
en constructief hebben ervaren. Alle rede-
nen dus om hier op deze wijze mee door te 
gaan. Er is gesproken over Stadsvisie 2030 
en de stappen die hiervoor moeten worden 
gezet. Hiervoor kan het wijkradenoverleg 
ook een belangrijke bijdrage leveren. Het 
wijkradenoverleg wordt gevoerd met de 
gemeente en de andere tien wijkraden in 
Helmond. Dit overleg zal mede van invloed 
zijn op het wijkactieplan dat is opgesteld en 
in 2013 op een aantal punten bijstelling zal 
worden bijgesteld. Actuele zaken zullen voor 
zover mogelijk worden geplaatst op de ver-
nieuwde website van de Wijkraad. Mocht u 
hierover vragen of opmerkingen hebben, dan 
vernemen wij dat graag.
Naast het hierboven gemelde hebben leden 
van het Dagelijks Bestuur ook deelgenomen 
aan diverse bijeenkomsten van onder andere 
de LEVgroep over actieve burgers, en een 
conferentie van de Provincie Noord-Brabant 
over leefbaarheid in onze provincie. Hierover 
kunt u binnenkort meer lezen op onze site. •

Holke Flapper

Op 16 april om 20.00 uur bent u van harte uit-
genodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse 
openbare vergadering van de Wijkraad Bran-
devoort. De vergadering zal worden gehouden 
in de grote zaal van ’t BrandPunt. De agenda 
is te vinden op onze website.
Naast alle deelnemers aan de Brede Wijk-
raadvergadering, zijnde alle commissies, ver-
enigingen, stichtingen en instellingen die in 
onze wijk actief zijn, nodigen we ook het col-
lege van B&W, alle raadsfracties van de ge-
meenteraad en met name die leden van de 
gemeenteraad die in Brandevoort woonach-
tig zijn. Onder andere zal Jacqueline Klomp, 

projectmanager Brandevoort bij de gemeente, 
meer informatie verstrekken over de lopende 
plannen met betrekking tot onze wijk. Daar-
naast zullen ook vertegenwoordigers van de 
deelnemende organisaties aan het woord ko-
men.
Tevens zal nadere toelichting worden gege-
ven op het lopende wijkactieplan dat in dit jaar 
nader zal worden aangepast.
Voor u als bewoner van onze wijk is dit een 
unieke gelegenheid om nader kennis te ma-
ken met de vertegenwoordigers van de in 
onze wijk actieve organisaties en instellingen. 
Hierbij kunt u uiteraard ook gebruik maken 

van de mogelijkheid om buiten de vergadering 
om met hen van gedachten te wisselen. Deel-
nemers aan de vergadering kunnen spreektijd 
aanvragen van maximaal vijf minuten. Hier-
voor dient u zich uiterlijk 2 april aan te mel-
den bij het secretariaat: Wijkraad.secretaris@
brandevoort.org.
Wij willen nogmaals wijzen op het inloop-
spreekuur dat iedere twee weken vooraf-
gaande aan de vergadering van de wijkraad 
van 19.30 tot 20.00 uur wordt gehouden. 
De data van de vergaderingen kunt u ook op 
onze website vinden onder kalender. Wij zien 
u graag op 16 april. •

Uitnodiging 
Openbare vergadering Wijkraad
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Wat is Brandevoort in Actie nu 
precies en wanneer is het op-
gericht?
Kort gezegd is Brandevoort in Actie een 
beheerstichting, of beter gezegd: een 
structuur met een facilitair netwerk. De ac-
tiviteiten vielen vroeger onder de vlag van 
de Wijkraad. Maar omdat de organisatie 
van activiteiten niet behoorde tot diens be-
langrijkste taak, was de tijd rijp voor de op-
richting van een nieuwe stichting. Dat werd 
na wat naam-brainstormsessies: Brande-
voort in Actie. Momenteel hebben zich zo’n 
vijfendertig verschillende groeperingen, al 
dan niet met een zelfstandig bestuur, bij 
Brandevoort in Actie aangesloten.
Stichting Brandevoort in Actie (SBiA) is 
eind 2007 opgericht, om te waarborgen 
dat er binnen Brandevoort een continue 
stroom aan activiteiten en evenementen te 
beleven is, zodat de wijk blijft bruisen van 
de energie.

Wie is bij de organisatie be-
trokken?
De organisatie is in handen van Jan Drou-
en (voorzitter), Fons Bosman (secretaris) 
en Toon van de Kam (penningmeester).

Wat is het doel en hoe wordt dit 
bereikt?
Het doel van Brandevoort in Actie is het 
organiseren van activiteiten in en rondom 
wijkhuis ‘t BrandPunt voor de verschillende 
doelgroepen - jong en oud, binnen Bran-
devoort. Dit alles om de leefbaarheid bin-
nen de wijk zoveel mogelijk te verhogen. 
Ook het financieel en organisatorisch fa-
ciliteren van groeperingen die al dan niet 

zelfstandig een evenement of activiteit in 
Brandevoort organiseren, behoort tot het 
takenpakket. Brandevoort in Actie voorziet 
duidelijk in een behoefte en biedt al deze 
mogelijkheden zonder enige verplichting.
Het mooie is dat er voor iedereen wel iets 
te doen is: voor jong en oud. Denk daar-
bij bijvoorbeeld aan het Seniorenconvent 
en ’t EetPunt voor de ouderen en de Kin-
dervakantieweek en Sinterklaas voor de 
kleintjes, om zo maar wat voorbeelden te 
noemen.

Hoe vaak komen jullie bij el-
kaar?
Er worden het hele jaar door diverse ac-
tiviteiten en evenementen georganiseerd. 
Het bestuur komt regelmatig bij elkaar 
voor overleg. Deze vergaderingen lopen 
gelijk met de vergaderingen van ’t Brand-
Punt. Ook organiseert Brandevoort in Actie 
vier keer per jaar een groeperingenover-
leg waar de vertegenwoordigers van alle 
groeperingen en activiteiten voor worden 
uitgenodigd.

Hoogtepunten?
SBiA kent diverse hoogtepunten. Elke ac-
tiviteit en evenement is een hoogtepunt op 
zich. Het feit dat alle groeperingen binnen 
Brandevoort samenwerken en met elkaar 
rekening houden is geweldig. Eigenlijk 
is dat één groot permanent hoogtepunt. 
SBiA werkt vanuit ’t BrandPunt dat, met 
alle functionaliteiten die het nu kan bieden, 
een zeer hoge bezettingsgraad heeft, die 
door onze actieve gemeenschap ver boven 
het landelijk gemiddelde uitsteekt. 

Wat zou er verbeterd kunnen 
worden?
Zoals het zo mooi gezegd wordt: vooral 
doorgaan… Het is mooi als we dit zo kun-
nen voortzetten.

Hoe weten mensen jullie te 
vinden?
Brandevoort in Actie heeft een eigen web-
site, www.brandevoortinactie.nl, waar veel 
informatie te vinden is over alle activitei-
ten, maar waar ook achtergrondinformatie 
te vinden is, of via www.brandpunt.nl. 

Waar kunnen mensen terecht 
met vragen? 
Brandevoort in Actie is bereikbaar via 
email secretaris@brandevoortinactie.nl of 
je spreekt Jan, Fons of Toon in de wandel-
gangen persoonlijk aan. Ze zijn regelmatig 
in ’t BrandPunt te vinden, dus spreek ze 
gerust aan als je vragen hebt.

Toekomstplannen?
Concrete plannen voor de toekomst zijn er 
niet. Het huidige aanbod bestendigen en 
blijven openstaan voor nieuwe activiteiten, 
uitdagingen en initiatieven.

Wensen voor de toekomst?
De enige wens voor de toekomst is dat het 
subsidiebeleid overeind blijft en dat alles 
blijft draaien. Er zijn plannen voor het op-
richten van een vacaturebank voor vrijwil-
ligers, om op deze positieve manier vraag 
en aanbod bij elkaar te brengen. 
Dank jullie wel voor dit verhelderende ge-
sprek. Volgende maand in deze rubriek 
Single Café. •

In gesprek met…
Brandevoort in Actie

Annelies Hoolmans

Rondje Brandevoort

Fietsbeurs Jeugdwagen Brandevoort

Kaart - en rikclub

Paaseieren zoeken

Sint Nicolaas comité

Verkeersbegeleiders

Brandevoorterdag

Commissie Carnaval

EHBO

CreaDoe Brandevoort

Seniorenconvent

CS de Brandeliers

Brandeleros

Stichting Sporten & Bewegen in Brandevoort

Kindervakantieweek 

Fotoclub Brandevoort

Halloween

Chill House

Stuurgroep Jeugd Brandevoort

‘t EetPunt

Flame Trails

Scouting Brandevoort

Single Cafe Brandevoort

Stichting Dickensnight

Golfdag Brandevoort

KoBra

KBO

Computerclub Brandevoort

Koor Druzhba

Brandeleros

Biljartclub Brandevoort in Actie

Bridgeclub 't BrandPunt

Fierljeppen

Brandevoorter Courant ‘t TrefPunt

Dickens Family Lopersgroep Brandevoort PR Commissie

Koninginnedag

Brandevoort Leeft!

Badminton Club  ‘85
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Tijdens deze presentatie werd duidelijk dat 
beide sites niet alleen interessant zijn voor 
senioren, maar voor alle leeftijdsgroepen. 
Het zijn duidelijk hulpmiddelen in ons di-
gitale tijdperk waar we op een slimme ma-
nier gebruik van kunnen maken en voor 
zover nodig, hulp op een praktische manier 
beter kunnen regelen. Er volgde een ge-
animeerde discussie en er zijn informatie-
folders beschikbaar. Deze liggen in de hal 
van ’t BrandPunt, zodat u die bij belang-
stelling mee kunt nemen. 
Ik heb me recent aangemeld bij KBO St. 
Lucia in Mierlo-Hout. Ik denk dat het be-
langrijk is dat senioren zich organiseren en 
zich ook actief bezighouden met zaken die 
binnen deze organisaties zoals ook ANBO 
en PCOB spelen. Bij KBO St. Lucia wordt 
nog gezocht naar bestuursleden. Wie be-

langstelling heeft kan zich bij de secretaris 
of de voorzitter melden.
Vanuit diverse ouderenorganisaties zijn 
brieven met klachten over de genomen 
maatregelen naar minister-president Rutte 
verzonden en ook naar de betrokken mi-
nister en de voorzitter van de Staten Ge-
neraal. Wie hierover meer wil weten kan 
zich bij mij melden om diverse stukken in 
te zien. 
Verder beschik ik over een uitgebreid rap-
port van bureau Nyfer dat is opgesteld in 
opdracht van CSO, de koepel van ouderen-
organisaties. In dit onderzoek zijn de gevol-
gen van de diverse regeringsmaatregelen 
op een rij gezet. Ik wil voorstellen deze 
stukken de volgende bijeenkomst nader te 
behandelen en te kijken wat we aan mo-
gelijkheden hebben om ofwel te reageren 

of steun te bieden aan deze initiatieven. 
Ik roep nogmaals senioren op om deel uit 
te maken van het convent om actief deel 
te nemen aan de gesprekken en eigen 
onderwerpen aan te dragen. Laat duidelijk 
zijn dat we niet de bedoeling hebben acti-
viteiten van andere ouderenorganisaties te 
kopiëren. Integendeel, waar mogelijk moe-
ten we ons proberen aan te sluiten om zo 
versnippering tegen te gaan.
We hebben inmiddels een eigen e-mail-
adres dat binnenkort actief is (senioren-
convent@brandevoort.org) en verder komt 
er ook een eigen website (www.senioren-
convent.brandevoort.org). We vertrouwen 
erop dat dit ons een duidelijke eigen iden-
titeit zal geven en zal bijdragen aan de in-
formatieverstrekking. •

Vanuit het Seniorenconvent

Holke Flapper

De bijeenkomst van het seniorenconvent op 22 februari was voor het 
grootste gedeelte gewijd aan de presentatie van Wytske Teeuwen-Bes-
seling over de zorgsite Helmond (http://helmond.zorgsite.nl) en de in-
formatieve site www.guidohelmond.nl.

Verjaagd in de kou

Wat ik op 11 maart zag gebeuren vanuit mijn 
keukenraam is en was barbaars. Normaliter 
komt de gemeente, de afdeling groenvoor-
ziening, in oktober of begin november het riet 
en struiken snoeien aan de waterkant bij de 
Biezenpoort/Neerwal.
Afgelopen jaar is dit gedeeltelijk gedaan en 
bleven er een paar mooie schuilplaatsen over 
voor de dieren die hier zwemmen/wonen. 
Op die dag is met grof geweld alles wat de 
maaimachine aankon abrupt eruit gesneden. 
Ik zag eenden, hoentjes en andere vogels 
ijlings wegvluchtten. Tranen rolden over mijn 
wangen toen ik dit zag. Even later liepen de 
hoentjes verdwaald de weg over, kwamen 
weer terug, want onder en aan de andere 
kant van het bruggetje waren ze ook bezig. 
Op hun plek liepen ze te zoeken en tolden wat 
rond. Dit kan niet dacht ik en ik heb direct de 
gemeente gebeld. De mevrouw aan de tele-
foon was net zo ontdaan als ik. Een poos later 
werd ik teruggebeld door een meneer van 
desbetreffende afdeling en ik heb hem mijn 

frustratie uitgelegd. Als antwoord kreeg ik dat 
ze dit nu deden, omdat er binnenkort begon-
nen wordt aan de herinrichting van deze Eco-
zone en dat ze anders in het geding kwamen 
met de Faunabescherming. Ik heb hem wel 

gevraagd waarom dan niet alles toen in het 
najaar is gemaaid. Tja dat hebben ze toen niet 
gedaan. Hoe kan het dat iemand zoiets laat 
gebeuren, het wordt toch hopelijk geen ge-
meente die niets geeft om mens noch dier! •

Karin Zeeuwen
foto: Rianne van Lierop
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“Drie jaar geleden was ik met een groepsreis 
op pad.” Judith had een lastige tijd achter de 
rug en met deze reis wilde ze een en ander 
op een rij krijgen. “Tijdens deze reis kwam 
ik in aanraking met toneelspel. We kregen 
de opdracht iets uit de natuur te pakken wat 
je aantrekt. Met een rode neus op mocht 
je uiten wat dat voorwerp bij je naar boven 
bracht. Mijn reisgenoten waren door mijn 
optreden geraakt en vonden dat ik het heel 
goed gedaan had. Ze waren van mening dat 
ik er iets mee zou moeten doen. Dat heeft 
me aan het denken gezet. Ik ontdekte dat 
ik het eigenlijk wel heel leuk vind om toneel 
te spelen. Na mijn reis heb ik me dan ook 
aangemeld voor een toneelcursus.” Twee 
jaar heeft ze hieraan deelgenomen. Weke-
lijks kwamen dans, zang en toneel aan bod, 
wat jaarlijks afgesloten werd met een voor-
stelling. “Daar leer je heel veel van. Door je 
in te leven in het spel, uit je je soms anders 
dan dat je in het dagelijkse leven zou doen. 
Hierdoor kun je je persoonlijk ontwikkelen. 
Sommige dingen komen dan juist weer van 
pas in het dagelijkse leven.” 

Anderhalf jaar geleden zag Judith een ver-
melding van de auditieronde van de nieuwe 
toneelproductie van toneelgroep Vreemd 
Beest. Ze las het stuk en besloot zich aan 
te melden voor de auditie. “Heel spannend 
om auditie te doen. Gelukkig kwam ik goed 
door de rondes en in aanmerking voor een 
rol.” De rollen werden besproken en ver-
deeld. Judith kreeg de hoofdrol toegewezen. 
“Dit is echt serieus. Elke week oefenen en 
tegen de tijd dat de uitvoering is ook ieder 
weekend. Het vergt veel tijd. De aanwe-
zigheid op het podium en het leren van de 
teksten. Ik oefen mijn teksten geregeld tij-
dens het huishouden, want ik heb heel veel 
tekst als hoofdrolspeelster.” In januari 2012 
is de toneelgroep begonnen aan dit stuk De 
goede mens van Sezuan van Bertolt Brecht. 
“Het gaat over de zoektocht van drie goden 
naar een goed mens. Wanneer ben je nu een 
goed mens? Ben je goed om wat je bent, om 
wat je doet of ben je goed omdat de buiten-
wereld dit zegt? Het past precies bij waar ik 
mee bezig was. Dit toneelstuk zie ik als een 
goede afsluiting voor een periode in mijn le-

ven. Hierna ga ik zeker door met toneelspe-
len, maar waarschijnlijk wel een kleinere rol. 
Het vergt nu erg veel van mij en mijn gezin. 
Voor ik deze rol accepteerde, hebben we het 
thuis goed besproken, omdat ik een aantal 
weken veel afwezig ben. Gelukkig staan zij 
achter mij, anders zou ik dit nooit kunnen re-
aliseren.” 

Er zijn in maart tien voorstellingen gepland in 
het Annatheater. Toneelgroep Vreemd Beest 
is een toneelgroep die al sinds 1992 actief 
is. Er is een vaste kern die al een aantal jaren 
meespeelt. De toneelgroep is het huisgezel-
schap van het Annatheater en wordt onder-
steund door een grote groep vrijwilligers. 
Mensen voor regie, decor, kostuums, licht 
en geluid, muziek, dans, visagie, en grafische 
vormgeving. Ook de mensen voor de kaart-
verkoop en bar zijn vrijwilligers. Er komt heel 
wat bij kijken om een dergelijke productie tot 
stand te brengen. Nu dit stuk opgevoerd is, 
is er een pauze. In het najaar wordt er een 
nieuwe productie gezocht en afhankelijk 
daarvan volgen er weer auditierondes. •

Ilse Hommering
foto: Vincent Knoops

De hobby

“Vroeger zelf nooit gedacht dat ik nog eens op het podium zou staan. 
Ik dacht altijd: dat kan ik niet…” Nu speelt Judith Schwarte de hoofdrol 
in een toneelstuk.
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Hoe kun je met behulp van techniek de kwaliteit van leven van ou-
deren verbeteren? Met die vraag gaan ook de kinderen van BSO Dik 
Trom, BSO Vestein en BSO Hoevestein aan de slag tijdens de Junior 
First Lego League. De komende weken werken zij nog hard aan hun 
creaties van Lego. Op 17 april presenteren de kinderen hun resultaten 
tijdens een expositie op hogeschool De Kempel.

De deelname aan dit internationale pro-
ject komt voort uit een samenwerking tus-
sen Fontys Hogescholen, Hogeschool de 
Kempel en Spring Kinderopvang. Teams 
bestaande uit zes kinderen zijn gedurende 
een aantal uur per week bezig met deze uit-
daging. Ze worden begeleid door coaches, 
bestaande uit studenten van hogeschool De 
Kempel en pedagogisch medewerkers.

Expositie op 17 april
Na een eerste onderzoek naar wat het leven 
van ouderen kan vergemakkelijken, gingen de 
kinderen met behulp van bewegende Legomo-
dellen op zoek naar oplossingen. Op woens-
dagmiddag 17 april presenteren de kinderen 
hun eindresultaat aan ouders, belangstellen-
den en een vakkundige jury. Iedereen is tus-

sen 14.30 en 16.30 uur van harte welkom op 
hogeschool De Kempel, Deurneseweg 11.

Junior First Lego League
De Junior First Lego League is een inter-
nationaal project speciaal ontwikkeld om de 
nieuwsgierigheid en creativiteit van jonge 
kinderen tussen de zes en negen jaar te be-
vorderen. Door middel van onderzoek, team-
work, constructie en verbeeldingskracht ver-
kennen kinderen een probleem dat aansluit 
bij het jaarlijkse maatschappelijke thema. Dit 
jaar is het thema: ouderen en techniek. Meer 
dan 16.000 kinderen, van zes tot en met ne-
gen jaar, uit zes verschillende landen, leren 
over de uitdagingen van ouderen wanneer ze 
mobiel willen blijven, in contact willen blijven 
met vrienden en familie of wanneer ze actief 

en fit proberen te blijven. In Brabant wordt 
de Junior First Lego League georganiseerd 
door Fontys Hogescholen, onder auspiciën 
van de Stichting Techniek Promotie (STP).
 
Spring Kinderopvang
Spring Kinderopvang ondersteunt ouders al 
40 jaar bij de opvoeding van kinderen van 0 
tot 13 jaar. Met een doordacht activiteiten-
aanbod draagt Spring bij aan een optimale 
ontwikkeling van kinderen en bezorgt ze 
een leuke tijd. Deelname aan de Junior First 
Lego League past hier om die reden prima 
bij. Spring verzorgt opvang op kinderdagver-
blijven en peuterspeelzalen, buitenschoolse 
en tussenschoolse opvang, gastouderop-
vang en vakantie-opvang. Kijk voor meer 
informatie op: www.spring-kinderopvang.nl. •

BSO-kinderen
bieden ouderen helpende hand

Half maart zijn de laatste poulewedstrijden 
gespeeld voor de Ladder Voorjaar 2013 van 
de tennisvereniging Carolus. Wegens het 
bekende probleem: gebrek aan banen, waar 
binnenkort naar alle waarschijnlijkheid veran-
dering in komt, moest deze ronde afgewerkt 
worden in vijf in plaats van de gebruikelijke 
tien weken. In totaal konden we slechts zes-
tig kinderen laten deelnemen die gedeeld 
waren in tien poules, zoveel als mogelijk re-
kening houdend met de speelsterktes.

Na een valse start daar we 15 februari niet 

op de banen mochten, omdat die bedekt wa-
ren met een dikke sneeuwlaag, kon pas op 
22 februari gestart worden. Met dank aan 
de medewerking van de ouders is het toch 
gelukt de Ladder in zijn geheel te kunnen af-
werken ondanks de zeer beperkte tijdsduur 
en dat de banen bijna twee weken niet ge-
bruikt konden worden door de sneeuw.

De hoogste Poule A is weer een prooi ge-
worden voor Roger de Groot die al zijn wed-
strijden overtuigend winnend heeft kunnen 
afsluiten. Een goede tweede werd Kjell 

Klomp die alleen van Roger verloren heeft. 
Na het nuttigen van het gebruikelijke frietje 
met snack van Frits zijn de bekers uitgereikt 
naar de poulewinaars: poule A: Roger de 
Groot, poule B: Bo van Gog, poule C: Jasper 
de Martelaere, poule D: Anne van der Horst, 
poule E: Nienke van Beek, poule F: Melissa 
van Leuken, poule G: Lauren Verhulst, poule 
H: Espen Klomp, poule I: Lois Ceelen, poule 
J : Hugo Verhulst. Voor iedereen weer naar 
huis ging, mochten alle deelnemers nog een 
leuke attentie uitzoeken van de rijk gevulde 
prijzentafel.  •

Ladder Jeugd T.V. Carolus
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Vanaf 3 april staat drie weken lang het project Vroeger en zo! centraal 
bij zo’n 1000 kinderen op de Openbare Basisschool Brandevoort en 
kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO-locaties van Spring Kinder-
opvang. Vroeger en zo! is een samenwerkingsproject van OBS Bran-
devoort, Spring Kinderopvang met onder andere ouderenorganisaties, 
gemeente, plaatselijke ondernemers, het gemeentemuseum, kunsten-
centrum en sportverenigingen in de wijk. Een project gericht op ge-
schiedenis in de breedste zin van het woord.

De vele thema-activiteiten die het Open-
baar Kindcentrum bijna dagelijks organi-
seert in deze periode (voor, onder en na 
schooltijd) staan allemaal in het teken van 
activiteiten die met dit thema te maken 
hebben. Per parallelgroep zullen de kinde-
ren van de basisschool aan verschillende 
thema’s werken. De groepen 1-2 hebben 
gekozen voor ridders en jonkvrouwen, 
groepen 3 voor ridders en kastelen, de 
groepen 4 voor archeologie, de groepen 
5 voor ontdekkingsreizigers, de groepen 6 
voor de Tweede Wereldoorlog, de groepen 
7 voor het leven in de stad (in verschil-
lende eeuwen) en de groepen 8 voor het 
koningshuis en de kroning.

Van een kasteelbezoek tot met de schep 
letterlijk gaan graven in het verleden. Van 
een museumbezoek, gastlessen over de 
Tweede Wereldoorlog, opa’s en oma’s die 
komen vertellen over vroeger, tot aan een 
van de actueelste zaken in die periode, na-
melijk aandacht voor het koningshuis en 
de op handen zijnde troonswisseling. Volop 
activiteiten voor alle kinderen.

Ook op de Spring locaties Vestein en Hoe-

vestein staat alles in het teken van het 
thema. Op beide locaties werken de wat 
oudere kinderen van de BSO aan het Ju-
nior First Lego Leaque-project Ouderen 
en techniek. Zij zijn in gesprek gegaan met 
ouderen, om te onderzoeken of ze techni-
sche oplossingen kunnen bedenken voor 
problemen waar ouderen tegenaan lopen. 
Tijdens de open dag presenteren ze wat ze 
bedacht hebben met behulp van technisch 
Lego. Een week daarvoor wordt dit zelfs 
nog door een echte jury bij Hogeschool De 
Kempel beoordeeld en wie weet valt men 
in de prijzen! 

Tijdens de themaweken zelf tref je bij 
Vestein ridders en jonkvrouwen aan. Ze 
bouwen kastelen, lopen rond in de prach-
tigste kledij en doen allerlei koningsspelen. 
Bij Hoevestein gaat men voor Flower Po-
wer. Zij gaan terug in de tijd met muziek, 
mode, inrichting en eten van toen. In die 
periode is ook Spring Kinderopvang ge-
start, want al veertig jaar verzorgt Spring 
actieve kinderopvang dichtbij (t)huis. Tij-
dens de open dag laten we daarom ook 
zien hoe de kinderopvang er toen uitzag. 
De kleuters en peuters zullen onderling bij 

elkaar op bezoek gaan en/of samen uit-
stapjes ondernemen. 

Om iedereen in Brandevoort te betrek-
ken bij dit schoolprogramma, organiseert 
het Openbaar Kindcentrum Brandevoort 
(OBS Brandevoort en Spring Kinderop-
vang) woensdag 24 april van 17.30 tot 
19.30 uur een inloopavond op locatie De 
Plaetse en de pas in gebruik genomen lo-
catie De Hoeves. Een gratis toegankelijk 
evenement voor jong en oud in Brande-
voort. Met presentaties van alle groepen, 
video- en foto-exposities, informatie vanuit 
verschillende organisaties en vele activi-
teiten samen met de kinderen. Tijdens de 
open dag is er op beide locaties weer een 
letterspeurtocht door alle klassen/groe-
pen heen. Er zijn leuke prijzen, zowel voor 
kinderen als voor ouders, te winnen.

Mocht je als lezer enthousiast raken en 
een idee hebben voor een leuke activiteit 
passend bij het thema, dan ben je hiervoor 
van harte uitgenodigd! Je kunt te allen 
tijde contact opnemen met Yvonne Tie-
lemans (Spring Kinderopvang) of Marcel 
Wijgergangs (OBS Brandevoort). •

Aan de slag met 
Vroeger en zo!

Carnaval
Namens carnavalsstichting De Brandeliers 
willen we graag onze dank uitspreken aan 
iedereen die in de carnavalsperiode een 
vrijwillige bijdrage heeft gedaan. Van het 
opgehaalde bedrag kunnen we een aan-

tal grote en degelijke bakken aanschaffen 
voor de kleerhangers die tijdens de ver-
schillende carnavalsactiviteiten gebruikt 
worden.
Nogmaals bedankt, en hopelijk zien we jul-

lie terug bij een van onze komende activi-
teiten.
Met vriendelijke groet, C.S. De Brandeliers
www.brandeliers.com •
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Problemen met bomen

Zoals u wellicht zelf al hebt kunnen zien, 
zorgt een flink aantal bomen in de straten 
van Brandevoort voor problemen. Een deel 
van de bomen kwijnt weg of staat stil in groei 
en andere bomen groeien wel goed, maar 
drukken de stoeptegels of straatstenen om-
hoog. Bijvoorbeeld in Schutsboom zijn er al 
275 probleembomen. Jaarlijks worden al 
grote bedragen uitgegeven aan het wegkap-
pen van wortels en recht leggen van de be-
strating. De problemen met de opdrukkende 
boomwortels doen zich in Brandevoort veel 
sneller voor dan verwacht. 

Probleem
Daarbij veroorzaakt het regelmatig kappen 
van boomwortels op den duur een groot 
probleem: de boom sterft hierdoor op een 
gegeven moment af. De redenen voor deze 
problematiek zijn onder andere: 
• de bodemgesteldheid (ondoordringbare  
 leemlagen),
• de boom heeft te weinig ruimte om diep te  
 wortelen door kabels en leidingen. De  
 boom zoekt dan zijn weg onder de verhar- 
 ding en in voortuinen.

Rooien van bomen en herplanten heeft geen 
zin als de groeiomstandigheden in Bran-
devoort niet verbeterd worden. De eerdere 
keuze: bomen planten tussen de parkeer-
vakken, heeft geleerd dat die ruimte onvol-
doende is om een boom tot volle wasdom 
te laten komen. Er zullen dus andere oplos-
singen moeten worden gevonden.

Oplossing
Samen met de Wijkraad Brandevoort gaat de 
gemeente bekijken wat voor oplossingen de 
gemeente kan bieden, uiteraard binnen de 
beschikbare financiële middelen. In de brede 
wijktafel van 16 april gaat de gemeente ver-
der in op de boomproblematiek. •

Gemeente Helmond
foto: Gemeente Helmond

Kindervakantieweek

Nu we weten hoeveel kinderen dit jaar weer 
mee doen aan ons feest, kunnen we pas 
echt aan de slag. Knutselspullen kunnen 
besteld worden, spellen worden bedacht en 
locaties worden bezocht. Er is ook weer een 
prachtig KVW-lied geschreven door Stepha-
nie Verspeek. Binnenkort gaan we dat opne-
men en dan zetten we dat zo snel mogelijk 
op de site. Het is wel leuk als iedereen dan 
thuis flink gaat oefenen en dan heel hard op 

het plein mee kan zingen. Natuurlijk blijft het 
samenstellen van de groepen en begeleiding 
een belangrijke klus. Er hebben zich ook al 
veel jeugdvrijwilligers aangemeld, fijn! Wil je 
graag komen helpen en heb je je nog niet 
aangemeld, let dan even op het volgende: 
jeugdvrijwilligers die zich na 15 april aanmel-
den, worden per definitie als spelleiding of 
ter ondersteuning van de organisatie inge-
deeld en dus niet als groepsleiding. Meld je 

je wel voor 15 april aan dan doen we onze 
uiterste best om je als groepsleiding in te 
delen. We zijn nog op zoek naar een DTP-er. 
Kan en wil je ons helpen, stuur dan een mail-
tje naar info@kvwbrandevoort.nl. Check voor 
de laatste informatie regelmatig onze web-
site, Facebookpagina en volg ons op Twitter. 
O ja en niet vergeten, op 19 juni vindt de in-
formatieavond plaats; zet deze datum alvast 
in je agenda. •

Mariëlle Terwisse
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Van vruuger

Dagmar Steins
Foto: familiearchief Swinkels

Waar het in aanbouw zijnde Sporthuis aan de 
Kaldersedijk in Brandevoort nu staat, stond 
vroeger een klein huisje waar Adrie Swinkels 
(51) de eerste jaren van zijn leven opgroeide. 
De wegen waren tot aan de kerk in Mierlo-
Hout nog onverhard. “Opa en oma Swinkels 
hadden een boerderij in de straat Brande-
voort die nu Oud Brandevoort heet,” vertelt 
Adrie Swinkels. “Het boerenbedrijf, dat in 
1926 ontstond, was in die tijd een gemengd 
bedrijf. Ik herinner me ook nog dat mijn oma 
aan de tafel zat en bezig was alle eieren stuk 
voor stuk in krantenpapier te rollen voor de 
verkoop.” 
Toen Adries vader Adriaan het bedrijf in 1968 
van zijn vader kocht, werd het een landbouw-
loonbedrijf. Het bedrijf is begonnen door met 
paard en wagen, samen met Adriaans broer 
Jan, melk op te halen bij de boeren en naar de 
melkfabriek Hemepro in Helmond te brengen. 
Dit deden ze zeven dagen per week. Tevens 
verhuisde de familie van het kleine huisje naar 
de boerderij. 
De boerderij was een prachtige plek om te 

wonen. Op het land stonden kersenbomen. 
“Ik ben nog steeds gek op fruitbomen en heb 
er nu in mijn eigen tuin ook genoeg staan.” 
De familie die zeer creatief is, creëerde tevens 
een zwembad en schaatsbaan in de tuin door 
een stuk grond uit te graven waar met de 
landbouwmachines water in werd gedaan. Zo 
hadden de kinderen uit de hele buurt hun ei-
gen speelparadijs. “In de buurt woonden veel 
leeftijdsgenootjes. Allen gingen ze later bij de 
katholieke plattelandsjongeren (KPJ), waar 
ik mijn vrouw Nolda, die in Nuenen woonde, 
leerde kennen. Bij de KPJ maakten we mu-
ziek, speelden we handbal en deden we aan 
atletiek. De gymzaal in Mierlo-Hout bood hier 
uitkomst voor. Tevens voetbalden we graag op 
de muggentent (de naam van het voetbalveld) 
op de Schutsboom.” Naast de pret werkte 
Adrie Swinkels ook mee op het loonbedrijf. 
Hij was voornamelijk vrachtwagenchauffeur 
en monteur. Later werd het bedrijf door Adrie 
en zijn drie broers en zus van zijn vader over-
genomen.
Hoewel de boerderij zeven jaar geleden door 

de familie moest worden gesloopt, omdat 
de gemeente de grond nodig had voor wo-
ningen in Brandevoort, bestaat het bedrijf 
Gebroeders Swinkels Grondwerken B.V. nog 
steeds. “Al het personeel van de boerderij is 
meegegaan naar de Speltdijk in Helmond. ” 
De fundering van vele gebouwen en wegen 
in Brandevoort zijn door het bedrijf verzorgd. 
Ook de Ecozone in Brandevoort is door hen 
aangelegd.
Wat Adrie en Nolda Swinkels jammer vinden 
ten opzichte van vroeger is dat Brandevoort 
zo snel gegroeid is dat ze niet iedereen in de 
buurt meer kennen. Dat het koppel vroeger 
de hele buurt kende, blijkt ook uit een ge-
sprek over hun huidige woning. “Hier woonde 
vroeger de familie Putten. We gingen hier 
wonen omdat het lekker dicht bij de boerderij 
was. Iets wat mensen vroeger altijd deden.” 
Adrie en Nolda Swinkels wonen ondertussen 
al vierentwintig jaar aan de Schutsboom, waar 
ze het nog steeds erg naar hun zin hebben. 
Een plek waar net als aan de straat Brand 
veel oud-bewoners wonen. •
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Het Carolus komt naar 
Brandevoort
deel 8 

Er is de laatste tijd regelmatig geschreven 
over het toekomstige sportveld. In overleg 
met de gemeente is afgesproken dat dit ter-
rein aangelegd zal worden aan de andere zij-
de van de Brandevoortse Dreef. Leerlingen 
kunnen dan via een veilige route van school 
naar het sportterrein lopen. Om dit terrein 
aan te kunnen leggen, is een bestemmings-
planwijzing nodig. Ook dient de gemeente 

een deel van het terrein nog in eigendom te 
krijgen. Begin maart heeft de gemeenteraad 
ingestemd met de voorliggende bestem-
mingsplanwijziging. Hierdoor kan het sport-
veld worden gerealiseerd. Als school zijn we 
ook blij met het besluit van de aanleg van 
het fietspad aan de zuidzijde van het spoor. 
Hierdoor kunnen leerlingen vanuit onder an-
dere Mierlo-Hout via de veiligste route de 

school bereiken. Vanuit de overige richtingen 
was dit al mogelijk. Het is nu afwachten hoe 
lang het proces gaat lopen. Met de Stichting 
Sport en Bewegen worden afspraken ge-
maakt over het gebruik van de sportvelden 
aan de Kaldersedijk tot het moment dat de 
school over een eigen sportveld beschikt. Op 
deze wijze blijft het buiten sporten voor onze 
leerlingen mogelijk. •

Het nieuwe gebouw begint nu echt vorm te krijgen. Er wordt door bouw-
bedrijf Van de Ven hard gewerkt aan dit project. Door gebruik te ma-
ken van systeembouw, zal al half april het hoogste punt worden bereikt. 
De binnenwanden en de vloerdelen worden op de fabriek gemaakt en 
daarna per vrachtwagen naar Helmond vervoerd. Op deze wijze gaat de 
realisatie van de school snel. Daarna zal gestart worden met het metse-
len van de buitenwanden en kunnen de werkzaamheden in het school-
gebouw plaatsvinden. Er is natuurlijk nog veel werk te verzetten voordat 
in mei 2014 het gebouw wordt opgeleverd.
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nieuws van het

Carolus Borromeus College

Carolus in de politiek
Voor de zevende keer heeft het Carolus Bor-
romeus College het project Carolus gaat in 
de politiek afgesloten met een slotdebat in 
de raadzaal van de gemeente. Bij dat pro-
ject proberen leerlingen van 3-atheneum 
en 3-gymnasium de kunst van het debat-
teren onder de knie te krijgen. Tijdens het 
slotdebat moesten de leerlingen met elkaar 
debatteren over zelf opgestelde voorstellen 
en partijprogramma’s. Dat partijprogramma 
bestond uit een partijvisie, een onderzoeks-
gedeelte, de te bereiken doelen en natuurlijk 
een verkiezingsaffiche. 
Voorzitter van het slotdebat was burgemees-
ter Elly Blanksma. Na afloop van het debat 
vertelde zij aan de leerlingen dat ze onder de 
indruk was van het niveau, de wijze waarop 
er werd gedebatteerd en hoe goed ze waren 
voorbereid. 
Doel van het project was de leerlingen 
meer inzicht te geven in het proces van lo-
kale politieke besluitvorming en het politieke 
bewustzijn bij leerlingen te versterken. We 
kunnen constateren dat beide doelen weer 
zijn gehaald. Dit project zal dan ook volgend 
schooljaar weer een vervolg krijgen. 

Nominatie
Het Carolus Borromeus College kent vele 
leerlingen die op één of meerdere terrei-
nen uitblinken. Dit kan zijn in de muziek of 
sport, maar ook op een geheel ander vlak. 
Met deze leerlingen worden vaak afspraken 
gemaakt over hoe om te gaan met deze 
activiteit in combinatie met school. Eén van 
deze leerlingen, Tom Koolen, is genomi-
neerd voor de Jacques Vriens Jeugd Cul-
tuurprijs. De jury herkent in hem een zeer 
gemotiveerde en getalenteerde jongen die 
zich bij de stichting Theaterplan met hart en 
ziel stort op de theaterwereld. De combina-
tie van school en zijn intensieve inzet voor 
Theaterplan is volgens de jury een voor-
beeld voor leeftijdsgenoten. Op 5 mei wordt 
bekend gemaakt of Tom de jury of publieks-
prijs ontvangt. Personeel en leerlingen gun-
nen hem dit van harte. 

Schoolbusproject
Regelmatig worden er op het Carolus ac-
ties gehouden voor het Schoolbusproject Sri 
Lanka. Voormalig docent aan onze school, 
Peter Busser, bracht afgelopen maand een 
bezoek aan dit project. Hij schreef hier het 
volgende over. Voor de leerlingen en perso-
neel zijn zijn ervaringen een extra stimulans 
om dit project te blijven ondersteunen. 

Schoolbus Project Sri-lanka 
(SPS) 
Het is een voorrecht werkzaam te zijn ge-
weest op een school (het Carolus Borrome-
us College) waar aan primaire voorwaarden, 
zoals bereikbaarheid, gebouw, inrichting, 
computers, lesmateriaal, leerkrachten et ce-
tera is voldaan.
Dat besefte ik eerst goed toen ik geconfron-
teerd werd met de omstandigheden van een 
school in Sri Lanka, alwaar ik onlangs twee 
dagen mocht rondkijken. 
De vervoersmogelijkheden kunnen verre 
van ideaal worden genoemd. De kinderen in 
leeftijd variërend van zes tot zestien jaar die-
nen te worden vervoerd van de theeplantage 
Dangkanda naar de school in Rattota. Rat-
tota is een plaatsje gelegen ten noorden van 
Kandy. Kandy is bekend vanwege de boed-
dhistische tempel waarin zich een tand van 
Boeddha bevindt. 

Het Carolus Borromeus College heeft zich 
ten doel gesteld om, door de financiering van 
de exploitatie van een personenbus, het voor 
vijfentwintig kinderen van de theeplantage 
mogelijk te maken de school in Rattota te 
kunnen bezoeken.
Jaarlijks is een bedrag van e1750,- nodig. 
Dat is ongeveer 300.000,00 lkr (= Sri Lanka 
roepie, (1 lkr = e0,0059, e1,- = 170 lkr).

Ik heb mogen ervaren dat de mensen van 
de theeplantage heel blij en enthousiast zijn 
met de aanwezigheid van deze schoolbus, 
omdat bij het ontbreken ervan het meren-
deel van hun kinderen niet in staat is het 

noodzakelijke onderwijs te volgen vanwege 
de erbarmelijke vervoersomstandigheden: 
een reguliere overheidsbus, die ongeregeld 
rijdt en dus onbetrouwbaar is en een condi-
tie van de weg die verre van ideaal genoemd 
mag worden. Over een afstand van ongeveer 
acht kilometer is de weg voor de helft zeer 
moeilijk begaanbaar en gaat door een geac-
cidenteerd terrein.
De schoolbus wordt bestuurd door een er-
varen chauffeur, die uiterst betrouwbaar is 
en met zorg is uitgezocht door een Sri Lank-
aanse man, die sociaal zeer betrokken is: Mr. 
Robert.
Iedere ochtend rond half 7 vertrekt de chauf-
feur naar de theeplantage Dangkanda en 
brengt dan de vijfentwintig kinderen naar de 
school in Rattota over grotendeels slechte 
paden. Om half 2 worden de kinderen terug-
gebracht naar de theeplantage. Het is bijzon-
der aandoenlijk te zien hoe deze kinderen in 
het schoolbusje stappen om zo op weg te 
gaan naar de theeplantage Dangkanda.

In gesprekken met de directeur van de 
school, Mr. Ganeshan, en Mr. Robert is mij 
duidelijk geworden dat er behoefte is aan 
een grotere bus om zodoende alle vijfen-
veertig kinderen van de theeplantage te 
kunnen vervoeren. Dit betekent uiteraard wel 
een hogere financiële bijdrage. 

Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat 
er nog heel wat werk te verrichten is. 
Het is echter voor mij en voor de school dui-
delijk dat deze manier van hulpverlening zeer 
direct is en zeer noodzakelijk. •
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Psy Helmond
 

Wanneer naar de psycholoog?
De meeste mensen ervaren wel even een 
drempel als het gaat om hulp zoeken voor 
psychische problemen. Nog steeds komt 
het voor dat mensen zich schamen voor hun 
klachten en te lang wachten met het zoeken 
van hulp. Gelukkig merken we dat de laatste 
jaren het stigma rondom psychische klach-
ten aan het verminderen is. Bij lichamelijke 
klachten is het vanzelfsprekend om een arts 
op te zoeken en het zou mooi zijn als dit ook 
het geval zou zijn bij psychische klachten.
Goede voorlichting en ook een actieve open 
houding van psychologen is van belang om 
de drempel tot psychologische hulp te ver-
lagen. Voor de meeste psychische klachten 
zijn namelijk goede effectieve behandelin-
gen voorhanden en vaak is het zo dat als je 
snel aan de bel trekt de klachten ook eerder 
kunnen worden verholpen. Vandaar dat we 
even willen stilstaan bij de vraag: wanneer ga 
je nu naar een psycholoog? 

Allereerst is dit natuurlijk erg afhankelijk van 
de persoon zelf. Onze ervaring is echter dat 
hulp op zijn plaats is als je er zelf (met familie 
en vrienden) niet meer uitkomt, als je in het 
dagelijks leven (veel) last ervaart en als de 

klachten verergeren in plaats van verminde-
ren.
Veel voorkomende psychische klachten die 
binnen vrijgevestigde praktijken worden 
gezien zijn angstklachten, somberheid en 
terugkerende patronen in gedrag die proble-
men veroorzaken in relaties en vriendschap-
pen, verdriet om het verlies van dierbaren. 
Verder zien wij ook veel stress gerelateerde 

klachten zoals vermoeidheid en burn-outver-
schijnselen en gevoelens van minderwaar-
digheid die je belemmeren in je dagelijks 
leven. Vaak is het zo dat je voor complexere 
problemen, waarbij intensievere therapie 
noodzakelijk is, je beter terecht kan bij een 
ggz-instelling; denk hierbij aan zeer ernstige  
 
depressie, ernstige vormen van persoonlijk-
heidsproblematiek of ernstige psychotische 
klachten. De huisarts of de praktijkonder-
steuner kan je vaak adviseren of psychische 
hulp op zijn plaats is. Ook met de psycholoog 
zelf kun je altijd even overleggen of hulp 
geïndiceerd is. Wel is het zo dat je een ver-
wijsbrief nodig hebt van je huisarts of een 
andere specialist. De meeste behandelingen 
worden gedeeltelijk of geheel vergoed, maar 
zijn dan wel van invloed op je eigen risico. 

Tot slot
Wij hopen de komende jaren binnen Bran-
devoort onze praktijk verder uit te bouwen 
en cliënten bij te staan die graag in een ver-
trouwde persoonlijke omgeving willen wer-
ken aan hun klachten. Meer informatie over 
de praktijk, de wijze van aanmelden, vormen 
van therapie en kosten kunt u vinden op 
onze website: www.psyhelmond.nl. •

Graag stellen wij ons aan u voor als de nieuwe psychologen van het Ge-
zondheidscentrum Brandevoort: Paul Willemsen en Emel Özbek. Vanaf 
1 januari zijn wij onze praktijk, genaamd Psy Helmond, in deze wijk be-
gonnen. We hebben daarmee het stokje overgenomen van Karli Itz-van 
Seckl. We hebben er veel zin in om onze praktijk op te bouwen in dit 
gezondheidscentrum en deze wijk.
Inmiddels zijn we enkele weken bezig en is de kop er af! Onze eerste 
indrukken zijn erg positief. Het contact met de andere hulpverleners bin-
nen het Gezondheidscentrum is laagdrempelig en gericht op samen-
werken. Dit vinden wij beiden een prettige manier van werken, omdat 
we geloven dat een goede samenwerking binnen een gezondheids-
centrum leidt tot beter afgestemde zorg voor onze cliënten.
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Diverse leden van ons koor houden zich, 
naast het zingen, ook nog bezig met het ma-
ken van kunstzinnige creaties, zoals beeld-
houwwerken, aquarellen, schilderijen, quilten, 
borduurwerken en andere textiele werkvor-
men. Deze leden zouden graag een tentoon-
stelling willen organiseren van hun creaties” 
en wat past dan beter dan dit te doen in 
combinatie met een andere gezamenlijke 
kunstuiting, namelijk zingen.

Om 12.30 uur willen wij aanvangen met het 
gratis concert en de kunsttentoonstelling. 
Inclusief de mogelijkheid om de kunstwer-
ken te bekijken zal het concert om ongeveer 
14.00 uur eindigen. Dus, wilt u eens een an-
dere invulling geven aan uw zondag? U bent 
van harte welkom. De koffie staat klaar.
Misschien bent u na het concert enthousiast 
gemaakt en wilt u ook eens proberen mee 
te zingen. Het lijkt moeilijker dan het is. Wij 

bestaan nu twee jaar en de meeste van onze 
leden hadden voordien nog nooit Oekraïens 
of Russisch gezongen. Alle teksten zijn fo-
netisch opgetekend en we hebben een zeer 
geduldige en bekwame Oekraïense dirigen-
te. Wilt u ons op die zondag 14 april al eerder 
horen zingen? Dat kan. Om 10.00 uur luiste-
ren wij met onze gezangen uit de Russisch-
Orthodoxe liturgie een viering op in de kapel 
van het Elkerliek ziekenhuis. •

Het drinken van water is een gezonde, ver-
frissende en bovendien lekkere manier om 
de dorst te lessen. De drinkwatertappunten 
zorgen er bovendien voor dat dit milieuvrien-
delijk kan. Geen massa’s wegwerpflesjes 
meer, maar gewoon vers water, rechtstreeks 
uit de tap. Het water in deze regio is immers 
van een uitstekende kwaliteit.

Brabant Water
Het tappunt is door Brabant Water aange-
sloten op de waterleiding. Ook neemt de 
waterleidingmaatschappij de kosten voor het 
watergebruik voor haar rekening. Hierdoor 
kunnen passanten het water gratis tappen.

Rondje Helmond
Dat twee van de tappunten worden geplaatst 
bij de Markthal in Brandevoort en Sluis 7 is 
niet voor niets. Op deze plekken passeert de 
route van Rondje Helmond. Mensen die dit 
rondje fietsen, kunnen dan onderweg gratis 
drinkwater tappen. Dat geldt straks dus ook 
voor reizigers bij station Helmond.

Join the pipe
De leverancier van de watertappunten is 
Join the pipe. De plaatsing van een Join the 
pipe-tappunt betekent niet alleen fris en gra-
tis drinkwater voor de voorbijganger. Met de  

plaatsing van de watertappunten gaat er ook 
een bijdrage naar drinkwaterprojecten elders 
in de wereld, bijvoorbeeld in India, Gambia en 
Bangladesh. •

Druzhba, 
meer dan zingen

Tappunten met
gratis drinkwater in Helmond

John Maes

Na ons zeer succesvolle optreden tijdens het kerstconcert Kerst in Oe-
kraïne vinden wij het weer tijd om onze stemmen te laten horen. Op 
zondag 14 april willen wij u weer laten meegenieten van de Oekraïense 
en Russische koorzang, tijdens een luchtig voorjaars/koffieconcert in 
’t BrandPunt.

Op zondag 24 maart is bij de Markthal in Brandevoort het eerste open-
bare drinkwatertappunt in Helmond onthuld. Voorbijgangers kunnen 
hier gratis drinkwater tappen. Er komt ook een tappunt bij het nieuwe 
NS-station Helmond en bij de vernieuwde Sluis 7. Mogelijk komen er 
op enkele andere plekken in de stad nog meer drinkwatertappunten. 
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden hiertoe. 

foto: Maarten van Schaik
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Vrijdag 8 maart is ter hoogte van de Turfhoe-
ve en de Ecozone bij het fietspad/apparte-
ment een sleutel op een paaltje gevon-
den. Graag contact met mij opnemen o.v.v. 
het benoemde wat er op de sleutel staat. Ik 
ben bereikbaar op 06 170 366 71.

Crisis… Geen geld meer om nieuwe kle-
ren te kopen? Laat uw oude kleding her-
stellen/repareren. Rits kapot, broek korter, 
jas innemen enzovoort. Bel: 06 452 922 82, 
voor vakkundig vermaken.

Ik ben een spontaan meisje van 13 jaar 
en zou graag willen oppassen. Als u inte-
resse heeft, kunt u bellen naar mijn moeder 
telefoon: 06 209 906 09.

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 eige-
naar is geretourneerd? Laat het ons even weten, dan hoeft uw brandje 
niet gepubliceerd te worden.

Maar een bewustwordingscampagne om de 
overlast van hondenpoep te verminderen? 
De hondenbezitters zijn zich voldoende be-
wust en diegenen die dat niet zijn, worden 
dat door een dergelijke actie toch niet meer. 
De kosten van zo’n campagne, waarschijnlijk 
betaald uit de hondenbelastingpot, zou be-
ter besteed zijn aan veiligere wandelpaden 
naast de uitlaatstroken. Op veel plaatsen 
is men genoodzaakt op de weg te lopen 
om de hond uit te laten. Dat brengt, vooral 
in het donker, levensgevaarlijke situaties 
met zich mee. Een mensenleven is net iets 
belangrijker dan een beetje hondenpoep.
Daarnaast moet het mij van het hart dat het 
gezeur over hondenpoep ook een keer op 
moet houden. Heeft u geen last van het vuur-
werkafval, dat maanden na dato nog aan je 
schoenen blijft plakken, of bijvoorbeeld van 

te hard rijdende auto’s, in de nacht schreeu-
wende jeugd, vernielingen aan tuinhekken, 
in uw tuin poepende en piesende katten, 
knetterende elektriciteitsmasten, hennep-
kwekerijen op zolder, rumoerige tuinfeestjes, 
brutale jeugd, knallende motoren, vernielin-
gen aan auto’s en ga zo nog maar even door. 
Ergeren kunt u zich aan van alles, de hele 
dag door. Dat is ook een beetje inherent aan 
de bevolkingsdichtheid van ons kikkerlandje 
en van onze wijk. Laten we alstublieft niet 
doorslaan voor een beetje hondenpoep. En 
geloof me, ik ben de laatste die ‘poep op de 
stoep’ goed praat.
 
Als laatste een oproep aan alle hondenbezit-
ters van Brandevoort. Laat u van uw beste 
kant zien, zodat u ook het recht behoudt om 
anderen op fout gedrag aan te spreken. •

Even relativeren

Ben Raimond
foto: Rianne van Lierop

Sinds ik de BC ontvang, heb ik al meerdere artikelen gelezen over 
hondenpoepoverlast en uitlaatstroken. Dat zijn wat mij betreft te veel ne-
gatieve signalen naar alleen de hondenliefhebbers. Hondenpoep op de 
stoep moet worden opgeruimd evenals op andere plaatsen waar het 
niet thuishoort. De hond zijn behoefte laten doen op de uitlaatstrook is 
een goede zaak.
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Make-up en verzorgingspro-
ducten in Egypte
Archeologische vondsten uit het oude Egyp-
te hebben aangetoond dat de mensen zich 
in die tijd ook al opmaakten. Op hun huid 
brachten ze mengsels aan van verf, lood car-
bonaat (de oudste geschriften over de giftig-
heid van lood zijn gevonden op Egyptische 
papyrusrollen) en water.
De Egyptische cultuur zag in de kleur rood 
iets magisch. Daarom kleurden ze hun lip-
pen en nagels met oranje tot rode tinten die 
gemaakt werden op basis van henna. Hun 
oogleden kleurden ze met fijngemaakte ma-
lachiet (een blauwgroene minerale stof) en 

tot slot brachten ze rondom hun ogen een 
kohl-lijntje aan. Men denkt nu dat men dat 
deed omdat men veronderstelde daardoor 
oogziektes (zoals trachoom/bindvliesontste-
king van het oog) te kunnen voorkomen, en 
bovendien beschermden deze stoffen tegen 
de felle zon. 
In de loop van de eeuwen ging deze preven-
tieve oogbescherming over in oogmake-up 
en het werd zelfs een modeverschijnsel dat 
vooral werd toegepast door de upper ten aan 
het hof. Ook werden in die tijd manieren ont-
dekt om stoffen te maken (rond 2000 v.Chr.) 
tegen rimpels, pukkels en (ouderdoms-)
vlekken. Als iemand iets tegen rimpels wilde 
doen, werd er een ‘masker’ op het gezicht 
opgebracht gemaakt uit een mengsel van 
wierook, olijfolie, een aftreksel van de pa-
pyrus en was. Dit masker moest echter zes 
dagen op het gezicht blijven zitten, iets wat ik 
u zeker niet zal aanraden! 
Er zijn 3000 jaar oude cosmeticapotjes te-
ruggevonden waarin restjes crème zaten be-
staande uit een mengsel van dierlijke vetten, 
onder meer afkomstig van slangen, katten 
en krokodillen. En om het lekker te laten rui-
ken, werden er ook resten van bloemengeu-
ren in gevonden. 
Ook het gebruik van reukwaters speelde een 
belangrijke rol in het dagelijks leven van de 
Egyptische cultuur. Geuren werden gebruikt 
bij religieuze rituelen, bijvoorbeeld door het 
branden van wierook, maar ze werden ook 
toegevoegd aan zalven en crèmes. 
In eerste instantie werd hiervoor wierook 
gemaakt van verschillende ingrediënten, 
zoals kruiden, verschillende hout-, hars- en 
fruitsoorten. De rook, die bij verbranding vrij 
kwam, bevatte de geuren van al die ingredi-
enten. Door dit gebruik ontstonden al spoe-
dig wierooksoorten gemaakt uit ingewikkel-
de combinaties van stoffen waaruit heerlijke 
geuren ontsnapten. Dit soort wierook werd 
ook vaak in de tempels gebruikt. We weten 
dit omdat uit gevonden hiërogliefen, afkom-

stig uit Edfou en Philae, op te maken valt 
hoe de ontwikkeling van geuren en dus ook 
van wierook en parfums in zijn werk gegaan 
is. Op deze hiërogliefen stonden namelijk 
nauwkeurige recepten hoe deze middelen 
gemaakt werden. 
Een uit deze tijd bewaard recept voor Kyphi 
(een veelgebruikte soort wierook in die tijd 
dat bestond uit wel 20 tot 50 verschillende 
ingrediënten) luidde als volgt: 
Stamp de volgende kruiden fijn: mirre, be-
standdelen van de pistacheboom, jeneverbes, 
het zaad van fenegriek en de bestanddelen 
van een grassoort waaraan (ondergronds) 
tijgernoten groeien. Zeef het poeder hierna 
grondig. Bleek dit poeder dan in wijn en kook 
het vervolgens in een vloeistof van honing en 
de hars van een soort conifeer. Daarna ge-
bruikte men de verkregen stof als wierook 
en dat gaf kennelijk heerlijke geuren af. 
Voor het verbranden waren er, ook al in die 
tijd, speciale wierookbranders in gebruik. In 
eerste instantie werden bepaalde geuren 
alleen maar gebruikt voor religieuze ge-
beurtenissen. Ook voor de verering van de 
goden werden er allerlei specifieke geuren 
gebruikt. Later (1550-1260 voor Chr.) werd 
iedere geur weer voor een ander doel ge-
bruikt en het was de taak van priesters deze 
rituelen te leiden. Ook werden speciale geu-
ren gebruikt in cosmetische producten, maar 
eveneens als voorbereiding op het liefdes-
spel. 

Kapsels in het oude Egypte
In de Egyptische cultuur was make-up bijna 
een noodzakelijk kwaad. Het gebruik hier-
van was geen luxe, maar behoorde tot de 
normale, dagelijkse gang van zaken. Zowel 
mannen als vrouwen volgden de mode, zo-
wel wat betreft kapsels als make-up. Door 
kohl omrande ogen waren net zo gewoon als 
tegenwoordig het dragen van een zonnebril. 
Iedereen, van arm tot rijk, zelfs de Farao ge-
bruikte make-up. •

Lijf & leven
Geschiedenis van make-up 

Marga Dobma

Waarschijnlijk is het ‘zich mooier maken’ iets van alle tijden en dat geldt 
natuurlijk ook voor de producten die hiervoor werden gebruikt en die we 
tegenwoordig kennen als cosmetica en make-up.
Dertigduizend jaar geleden werden er, door onze verre voorouders, al 
dergelijke producten gebruikt. Dat weten we omdat er heel veel bewijzen 
zijn gevonden in de vorm van archeologische vondsten onder andere 
flesjes, potjes en kruikjes met overblijfselen van ‘schoonheidsmiddelen’. 
Het zou een te lang verhaal worden als ik hier zou ingaan op alles wat 
hierover bekend is, daarom in enige afleveringen een kleine greep uit de 
geschiedenis met betrekking tot dit onderwerp.
Tot aan het begin van de vorige eeuw deden ook de heren der schep-
ping mee met het gebruik van make-up en verzorgingsproducten en dit 
was ook al het geval in de Egyptische cultuur.
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Fun-2-Run
Lopersgroep Brandevoort biedt trainingen 
aan recreatieve lopers in allerlei soorten en 
maten. Twee maal per jaar organiseert de 
lopersgroep het trainingsprogramma Fun-2-
Run. Hierbij worden beginnende lopers en 
oud-lopers die weer willen starten met hard-
lopen op een verantwoorde manier in zeven 
weken tijd klaargestoomd om een afstand 
van drie kilometer aaneen te kunnen hardlo-
pen. Begin maart is er een nieuwe groep Fun-
2-Run-ers van start gegaan. De volgende edi-
tie wordt na de zomervakantie aangeboden.

Vier niveaus
Daarnaast wordt er (vooralsnog) in vier 
verschillende groepen getraind. In groep 1 
trainen lopers die in staat zijn 3-5 kilometer 
met een tempo van 8-9 km/uur te lopen. In 
groep 2 lopen mensen die 5-10 kilometer 
met een tempo van 8,5-9,5 km/uur kunnen 
lopen. Groep 3 bestaat uit lopers die zo’n 10-
25 km met een snelheid van 9,5-10,5 km/
uur lopen; liefhebbers uit deze groep werken  

twee keer per jaar toe naar de halve mara-
thon (geen verplichting). De lopers van groep 
4/4+, tenslotte, kunnen een afstand van 15-
25 km of meer met een snelheid van 10,5 of 
meer lopen. Liefhebbers kunnen twee keer 
per jaar toewerken naar de halve of hele ma-
rathon.

Trainingen
Kortom, beginnend, ervaren of door de wol 
geverfd: bij Lopersgroep Brandevoort komt 
iedereen aan zijn trekken. Voor de prijs hoef 
je het niet te laten: lidmaatschap kost e10,- 
per maand en staat open voor iedereen die 
vijftien jaar of ouder is. Hiervoor kun je drie 
keer in de week een training volgen, maar het 
is ook prima om minder vaak te trainen. Trai-
ningen vinden plaats op maandagavond van 
19.00 tot 20.15 uur, op woensdagavond van 
19.00 tot 20.15 uur en op zaterdagochtend 
van 9.15 tot 10.30 uur. Voorlopige verza-
melplek is de loods aan de Juttenbeemden. 
Na de zomervakantie zal de Lopersgroep  

gebruik gaan maken van het nieuwe sport-
complex aan de Blaakbeemden.

Activiteiten
Al trainend kun je toewerken naar diverse 
loopevenementen zoals de Marikenloop in 
Nijmegen, de Tilburg Ten Miles of de Mara-
thon Eindhoven. Als u dit leest, is een klein 
groepje lopers en supporters juist terugge-
keerd uit Barcelona, waar zij hebben deelge-
nomen aan de Marató de Barcelona. Overi-
gens organiseert Lopersgroep Brandevoort 
regelmatig eigen loopevenementen, zoals 
testlopen, de treinenloop en de busloop. 
En niet onbelangrijk: er is ook ruimte voor 
gezelligheidsactiviteiten, met als voorlopig 
hoogtepunt het vertonen van de hilarische 
en tegelijkertijd ontroerende Nederlandse 
film De Marathon.

Meer informatie
Meer weten? Surf naar www.lopersgroep-
brandevoort.nl. •

Lopersgroep Brandevoort
is er ook voor jou 

Trudy van Horne
foto: Willem Hendriks

Het is lente! De zon laat zich wat vaker zien en de temperaturen kruipen 
langzaam wat omhoog. We willen naar buiten! Al hebben ze de hele 
winter doorgetraind, ook de lopers van Lopersgroep Brandevoort kijken 
uit naar de lente. Wat is er nou fijner dan sportief bezig te zijn in de frisse 
buitenlucht met een lentezonnetje op je kruin? Keuvelend met anderen 
een korte of langere afstand hardlopend te overbruggen? Het voldane 
gevoel daarna, dat de rest van de dag aanhoudt? Doe ook mee! Ieder-
een, zowel de beginnende als (meer) ervaren loper, is van harte welkom 
zich aan te sluiten bij Lopersgroep Brandevoort.
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Maart puzzel

De februaripuzzel is gewonnen door M. van Eekeren. Gefeliciteerd! Wij zullen de prijs per post naar u opsturen. 
De oplossing is: c7bloem, g2schoen, g9confetti, f10letter, h6knoop, l3oor

Deze maand een woordzoeker. De letters die niet kunnen worden weggestreept vormen de oplossing. 
De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een 
interessante prijs. De oplossing kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl, onderdeel 
formulieren. De uiterste inleverdatum is 7 april. Succes!

L G A D N O Z S A A P G U G Y B H C Q E
P A A S B R U N C H G L A M I B N W P L
E D A L O C O H C C B D L I I G N Q S T
G R S M S D N E X I Y K W A S Y G D X J
D E F Q D N E D A R R E V Q M K M Y K N
O D X I Q N O E V C G R H A C V N R K O
N N N E D P O E E W N K N I T H U X I F
M O Y T L U D V K U O D F H O I C J C K
H D W N M E X E A J J I U C S U I Q A K
N E K E O Z N E R E I E S A A P D L A D
D T B G W K L T Y B T N O S A A P T T Z
I T U Z N U S W E S W S Y E H F S J J N
L I V L T I K A Y B Y T T P S A J R J W
H W E A P K R O A L F Z P A A S V U U R
Z S D B L E P E A P A L M P A S E N E W
X Q D Y B N N X I D T R O O P L R C H Z
Z X U B K S Z S T S V D G C P R F T P J
B Z L T J T B J E K R G A G O O E S P N
A D T Z D N S C E E U E Y U Q S N C O H
W G D Y H D J Y I G L N V S Q B K Y I F
R K M N T O F E Y T U Z M X J N F Y T B
T C B U W E X N J T G S I T Y O G O Y P
B R I H P K E Z D F V E M Q K Y T K S P
G Q B T P N Q I D F Z H N S V A R I A P
W G V S F J L J D H T J L T L K J D B G

Avondmaal
Chocolade
Eierdop
Eieren
Eierenzoeken
Goedevrydag
Haas
Kerkdienst
Kruis
Kuikens

Laatsteavondmaal
Lam
Lente

Mandje
Paasbrunch

Paasei
Paashaas
Paaskonyn
Paasontbyt

Paastak

Paasvuur
Paaszondag
Palmpasen

Penseel
Pesach

Tulp
Verf

Verraden 
Versiering

Wittedonderdag



nummer 3 •  maart  2013

43

Even de wijk uit
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Plantencursus
Van april tot half juni geeft het IVN-Hel-
mond een plantencursus. De cursus be-
staat uit tien lesavonden op donderdag van 
20.00 tot 22.00 uur en uit drie excursies 
op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 
uur.
De leslocatie is de Groene Campus, 
Scheepsboulevard 1. De eerste lesavond is 
op donderdag 4 april. Voor natuurliefheb-
bers die planten in de natuur willen leren 
kennen, is de cursus beslist een aanrader. 
Nadere informatie is te zien op de website 
IVN Helmond. Aanmelden bij Setty Vos, 
tel.: 54 56 49 of setty_vos@hotmail.com.

Eve Arnold
Het Gemeentemuseum Helmond presen-
teert met trots een tentoonstelling van de 
Amerikaanse fotografe Eve Arnold (1912-
2012). De expositie loopt van 5 maart tot 
en met 9 juni. Eve Arnold staat bekend als 
een geëngageerde fotojournalist en om 
haar intieme, indringende portretten van  

celebrities als Joan Crawford, Marlene Diet-
rich en Marilyn Monroe. 
Dit is de eerste keer dat er een overzichts-
tentoonstelling van Eve Arnold te zien is in 
Nederland. Het overzicht omvat drie docu-
mentaires en ruim 130 foto’s, waaronder 
haar legendarische Malcolm X fotorepor-
tage uit 1961 én haar China-serie uit 1979. 
Arnold was destijds één van de eerste wes-
terse fotografen die China binnen mocht. 
En niemand heeft filmster Marilyn Monroe 
zo persoonlijk, liefdevol en over zo’n lange 
periode vastgelegd als Arnold: tussen 1952 
tot 1961 maakten zij samen zes fotose-
ssies. 

Offbeat
Arnold was de eerste vrouwelijke fotograaf 
die lid werd van het fotoagentschap Mag-
num. Haar entree bij Magnum Photos in 
1951 ademde de wil en de utopie van een 
nieuwe wereld vlak na de Tweede Wereld-
oorlog: de wereld als één familie. Haar foto- 

grafie was een zoektocht naar haar zelf, het 
tijdsgewricht en de wereld waarin ze leefde. 
Arnold legde haar onderwerpen van dichtbij 
op een invoelende wijze fotografisch vast. 
Ze werkte bij voorkeur met natuurlijk licht, 
waardoor haar foto’s sfeervol en oprecht 
zijn. Haar fotoseries illustreren haar rol als 
verhalenverteller. Magnums voormalige re-
dacteur John G. Morris typeerde haar werk 
als offbeat, oftewel ongewoon, onconventi-
oneel.

De volgende series zijn op de tentoon-
stelling te zien: Fashion Shows in Har-
lem (1950), New York by Night (1950), 
Marlene Dietrich (1952), Marilyn Monroe 
(1950-1960), Cuba (1954), Joan Craw-
ford (1959), Haïti Voodoo (1956), A Baby’s 
Momentous First Five Minutes (1959), Mal-
colm X - Black Muslims (1961), South Afri-
ca (1973), Afghanistan (1969), Behind the 
Veil (1969-1971), In China (1979), India - 
Indira Gandhi (1984), Stars (1956-1985). •
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Centrum voor 
neurofeedbacktherapie

Angelique Buuron is geboren op 5 septem-
ber 1968 in Bladel in een gezin dat bestaat 
uit vader, moeder en een oudere broer. Haar 
vader is werkzaam bij Ballast Nedam en haar 
moeder zorgt voor het gezin. Als Angelique 
anderhalf jaar oud is, wordt haar vader uit-
gezonden naar Pretoria in Zuid-Afrika en zijn 
gezin gaat mee. In 1970 wordt vader weer 
overgeplaatst, deze keer naar Nigeria. De fa-
milie komt zogezegd in the middle of nowhere 
terecht. Daar zijn uiteraard ook geen scholen 
en daarom geeft moeder de kinderen zelf les. 
Dit blijft ze gedurende de basisschooljaren 
van de beide kinderen doen totdat, in 1977, 
het gezin weer verhuist, nu naar Trinidad. Daar 
gaat Angelique voor het eerst naar een ‘ech-
te’, in dit geval middelbare school. De lessen 
worden in het Engels gegeven en ze doet het 
goed, want na vijf jaar behaalt ze een dubbel 
einddiploma dat vergelijkbaar is met het Ne-
derlandse havo en vwo.
Omdat Angelique van klein af aan is gecon-
fronteerd met ziektes en dood vermoedt ze 
dat ze hierdoor wordt geïnspireerd om later 
voor een beroep in een medische richting te 
kiezen. In eerste instantie lijkt pathologie haar 
wel wat. Vandaar ook haar keus dubbel eind-
examen te doen om door te kunnen stromen 
naar de universiteit. 

Na lang rondkijken waar ze zo’n studie kan 
gaan volgen, kiest ze voor Eindhoven (hbo, 
richting microbiologie). Het valt haar echter 
moeilijk om hier te settelen in een voor haar 
toch eigenlijk vreemd land. Dit ondanks het 
feit dat er in het gezin Buuron toch altijd Ne-
derlands is gesproken. Om haar te ondersteu-
nen, kiest ook haar broer (die dan inmiddels 
getrouwd is) er ook voor om naar Eindhoven 
te komen, waarna ook haar ouders terugke-
ren naar hun geboorteland.

In Trinidad raakt ze dik bevriend met haar 
buurjongen, Bernard Evans. Dit groeit daar 
al uit tot verkering. Voor zijn werk moet Ber-
nard emigreren naar Canada. Als Angelique 
voor haar studie in Eindhoven stage moet lo-
pen, wordt ze in de gelegenheid gesteld dit 
te doen in, jawel, Canada. Na een jaar komt 
ze in 1990 terug naar Eindhoven om haar 
studie na vier jaar af te ronden met een di-
ploma als microbioloog. Omdat ze eigenlijk de 
stage binnen de daarvoor gestelde tijd nog 
niet helemaal heeft kunnen afronden, krijgt 
ze een baan aangeboden in een ziekenhuis in 
Toronto. Daar aangekomen, gaat ze meteen 
samenwonen met Bernard. Maar, als na een 
jaar haar werkvergunning niet verlengd wordt, 

besluiten ze in 1991 samen terug te gaan 
naar Nederland. 

Angelique krijgt een baan op het laborato-
rium van CeHaVe in Veghel. Bernard gaat 
eerst Nederlands leren en zoekt een bijbaan 
in de avonduren. Na veel zoeken vinden ze in 
1994 een huis in Brouwhuis. In hetzelfde jaar 
trouwen ze en kopen hun eerste huis in Rij-
pelberg. In 1996 wordt zoon Justin geboren, 
in 1998 gevolgd door zoon Jason. Intussen 
heeft Bernard een baan gevonden bij Nex-
pak Helmond waar onder andere cd- en dvd-
doosjes worden geproduceerd. 
Angelique ziet dan, in het centrum van Hel-
mond, een folder van Brandevoort. Ze gaan 
hier eens kijken en door toeval kunnen ze een 
huis kopen aan de Leenselvoort, waar ze in 
2000 intrekken. 

Omdat Justin autistisch is en bij Jason ADHD 
wordt geconstateerd, komt de familie in de 
hulpverleningswereld terecht. Na veel omwe-
gen komen ze in aanraking met neurofeed-
back. Neurofeedbacktraining is een hightech 
therapie die abnormale EEG-signalen ge-
bruikt om gedrag te corrigeren en hierdoor 
een goede balans te (her)vinden waardoor 
diverse klachten (zoals onder andere leer-
stoornissen, ADHD, burn-out, depressie, 
stress, angststoornis, whiplash, slaapstoornis-
sen) blijvend te verminderen dan wel te laten 
verdwijnen. 
Zowel Bernard als Angelique constateren dat 
deze behandelingen een geweldige vooruit-

gang teweeg brengen voor hun beide kinde-
ren. Angelique verdiept zich in deze materie 
en wordt hierdoor zo geënthousiasmeerd dat 
ze verschillende opleidingen gaat volgen. De 
studie verloopt voorspoedig en na het beha-
len van enige diploma’s, mag ze zich in 2010 
neurofeedbacktherapeut, psychosociaal- en 
sociaal pedagogisch hulpverlener noemen. 
In ditzelfde jaar start ze haar eigen praktijk: 
Neurofeedback Helmond aan Oud Brande-
voort 18. Ze heeft een samenwerkingsver-
band met Autisme Extra. Beide praktijken zijn 
te vinden op dit adres en te bereiken via: www.
neurofeedbackhelmond.nl, 06 618 591 61. 
Neurofeedback Helmond is aangesloten bij 
de Nederlandse Federatie gezondheidszorg. 
Voor een eventuele vergoeding kunt u con-
tact opnemen met uw zorgverzekering.
In mei vertrekt Angelique naar de Verenigde 
Staten om daar een opleiding te gaan volgen 
om te leren werken met de nieuwste appa-
ratuur op dit gebied om zo ook mensen met 
hersenletsel te kunnen behandelen. Haar 
liefste wens is om zo veel mogelijk mensen 
met dit soort klachten te kunnen helpen en 
begeleiden.

Het gezin Evans heeft het uitstekend naar de 
zin in Brandevoort. Angelique mist in de wijk 
nog wel een eigen stek voor de opgroeiende 
jeugd, mede om het probleem hangjeugd te 
ondervangen. Na Angelique bedankt te heb-
ben voor het interessante interview wens ik 
haar en haar gezin, namens de redactie van 
de BC, alle goeds voor de toekomst. •

Marga Dobma
foto: Rianne van Lierop
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PROTESTANTSE GEMEENTE TE HELMOND 

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

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

Sperwerstraat 2, 5702 PJ  Helmond, telefoon 53 94 70

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

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

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

Het Nieuwe Liedboek zal op zaterdag 25 mei worden gepresenteerd in de Grote Kerk te Monnic-
kendam. ’s Morgens wordt het liedboek gepresenteerd, na de lunch worden op verschillende loca-
ties workshops gehouden met thema’s zoals Zingen rond het afscheid, Verhalen in een lied. Ieder-

een kan zich voor deze manifestatie aanmelden via www.liedboek.nl.

PAROCHIENIEUWS VAN DE HEILIGE DAMIAAN DE VEUSTER

vanuit de parochiekerk
Sint Lucia, mierLo-hout
voor de wijken: St. Anna, Brandevoort, Helmond 
West, Mierlo-Hout, Suytkade

Hoofdstraat 157, 5706 AL  Helmond.
J.M.M. v.d. Laar, pastoor/deken
telefoon: 52 29 30
e-mail: pastorie@st-lucia.nl
website: www.st-lucia.nl 
banknummer parochiebijdrage: 171027507.
banknummer restauratiefonds: 123872340.

spreekuur: dinsdag 9.30 uur - 10.00 uur
 donderdag 18.00 uur - 18.30 uur
 of via de e-mail: pastorie@st-lucia.nl
WEBSITE:
Voor meer informatie over onze parochie en voor 
andere actuele berichten bezoek eens onze web-
site: www.st-lucia.nl/www.damiaanhelmond.nl

Eucharistievieringen Parochiekerk St. Lucia, Hoofd-
straat 159:
Zaterdag 19.00 uur, zondag 10.15 uur.

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

eerSte communievierinGen:

ZONDAG 14 april 10.15u 
Verzorgd door de St. Odulfusschool

ZONDAG 14 april 12.00u 
Verzorgd door de parochie voor de overige scholen

ZONDAG 14 april 13.30u 
Verzorgd door de parochie samen met de ouders van 
OBS Brandevoort 

ZONDAG 21 april 10.15u 
Verzorgd door De Vendelier

ZONDAG 21 april 12.00u 
Verzorgd door ’t Baken en Joris

Met vriendelijke groet,

J. v.d. Laar, pastoor/deken/kanunnik.
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Een snelle salade en tegelijkertijd 
een aardige caloriebom door de 
dressing. Voor een keertje kan dat 
wel. De dressing wordt natuurlijk 
lekkerder met zelfgemaakte may-
onaise. Dat is zo gemaakt en blijft 
met folie afgedekt in de ijskast een 
paar dagen goed. En heb je niet 
alle ingrediënten in huis? Plunder je 
voorraadkast en wees creatief.

Maaltijdsalade Met Gerookte kip

INGREDIëNTEN:

400 gram aardappelen
100 gram peultjes of sugar snaps
1 klein blikje maïs
1 dubbele gerookte kipfilet
125 gram cherrytomaatjes
5 eetlepels mayonaise
5 eetlepels volle yoghurt
(wijn)azijn
water
1 eetlepel gedroogde dragon
peper en zout

BEREIDINGSWIJZE:

Schrob de aardappelen schoon en snijd ze in 
blokjes. Kook ze gaar en laat ze afkoelen. Haal 
de peultjes af, blancheer ze en laat ze schrik-
ken in koud water. Maak een dressing van 
mayonaise, yoghurt, een scheutje azijn naar 
smaak, dragon, peper en zout. Is de dressing te 
dik? Dan verdunnen met een beetje water. Doe 
alle ingrediënten bij elkaar en laat een uurtje 
intrekken. Serveren met stokbrood.
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Schrijfwedstrijd

Illustrator Piet Slegers heeft weer zo’n mooie prent voor ons gemaakt. Deze maand vragen we jullie er een 
gedicht bij te bedenken. Stuur het in naar: redactie@brandevoortercourant.nl (onder vermelding van je naam, 
adres en leeftijd). Natuurlijk wordt het mooiste vers geplaatst!
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Dit zijn de uitslagen van de kleur-
wedstrijd waar jullie weer enorm je 

best op hebben gedaan. De win-
naars van de prijzen zijn:

 
Nine Fleskens 7 jaar

Bas van der Veen 11 jaar
Lisanne Noten 6 jaar

 
De prijzen worden naar jullie 

huisadres opgestuurd. 

tip voor het inkleuren: download 
de kleurplaat en print hem uit. Het 

papier is namelijk te glad om fijn te 
kunnen kleuren. Plak liever geen 

stickers, glitters en ander leuks 
(diks) op de kleurplaat.

De prijzen worden aangeboden door

L a a n  d o o r  d e  Ve s t e  1 1 6  •  Te l e f o o n :  0 4 9 2 - 6 6 0 9 5 5
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UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ BRANDEVOORTER COURANT APRIL NUMMER
5 april

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
Sport Vereniging Brandevoort Roland Koster voorzitter@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

Activiteitenkalender 2013 
 
Maart  
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
30 mrt SBIA Paaseieren zoeken 10.30 uur ’t BrandPunt   432013 
 
April  
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
01 april ’t BrandPunt Wijkhuis gesloten  ’t BrandPunt   432013 
04 april KBO Zuidzorg presenteert zich 14.00 uur ’t BrandPunt   432013 
05 april Brand. Cour. Inleveren kopij nr 4 Voor 18.00 uur C. Brouwer   663650 
14 april SBIA Druzhba 12.30 uur ’t BrandPunt   432013 
16 april Wijkraad Openbare vergadering 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
26 april Seniorenconvent Seniorenconvent  H. Flapper   432013 
26 april Brand. Cour. Distributie nr 4  P. Princen   665781 
30 april SBIA Koninginnedag 10-18.00 uur ’t BrandPunt   432013 
 
Mei  
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
10 mei Brand. Cour. Inleveren kopij nr 5 Voor 18.00 uur C. Brouwer   663650 
20 mei SBIA ’t BrandPunt gesloten  ’t BrandPunt   432013 
31 mei Brand. Cour. Distributie nr 5  P. Princen   665781 

Bron : www.kalenderbrandevoort.nl.   Wijzigingen voorbehouden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Activiteitenkalender 2013 
 
Maart  
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
03 mrt Houtse Tnlgr. Kindervoorstelling 11.00 uur ’t BrandPunt   432013 
07 mrt Zorgboog Leren masseren 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
08 mrt Brand. Cour. Inleveren kopij nr 3 Voor 18.00 uur C. Brouwer   663650 
09 mrt Lopersgroep Fun – to – run 9.15 – 10.30  ’t BrandPunt   432013 
11 mrt Computerclub Helpdesk 19 – 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
22 – 24 mrt Fotoclub Tentoonstelling Brandevrt.  ’t BrandPunt   432013 
29 mrt Brand. Cour. Distributie nr 3  P. Princen   665781 
30 mrt SBIA Paaseieren zoeken 10.30 uur ’t BrandPunt   432013 
 
April  
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
01 april ’t BrandPunt Wijkhuis gesloten  ’t BrandPunt   432013 
04 april SBIA Zuidzorg presenteert zich  ’t BrandPunt   432013 
05 april Brand. Cour. Inleveren kopij nr 4 Voor 18.00 uur C. Brouwer   663650 
20 – 21 april Brandevoort leeft Brandevoort leeft  ’t BrandPunt   432013 
26 april Brand. Cour. Distributie nr 4  P. Princen   665781 
30 april SBIA Koninginnedag  ’t BrandPunt   432013 

Bron : www.kalenderbrandevoort.nl.   Wijzigingen voorbehouden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

activiteitenkalender 2013
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aLarmnummer 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71

GG&Gd 58 48 88
GGd brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl  088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier Rob Jansen op de Haar & Patrick de Vogel  0900 - 88 44
            e-mail rob.jansen.op.de.haar@brabant-zo.politie.nl of patrick.de.vogel@brabant-zo.politie.nl 
stadswacht 84 59 70
 
Gemeente 14 04 92

StorinGen (dag en nacht) 
elektriciteit / gas 0800 - 90 09
water 59 48 94

Ziekenhuis elkerliek helmond 59 55 55

Welzijn Brandevoort
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98 - 5708 ZJ  Helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
huisartsen Brandevoort
Spoedlijn huisarsten 50 47 04
Spoed avond / weekend 0900 - 88 61

  dr. Kaiser en Merlijn Schoots 50 47 05
  dr. Keuning en dr. Smeulders 50 47 06
  fax 50 47 03
  bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak 
apotheek Brandevoort 37 00 47
de Zorgboog - kruiswerk, consultatiebureau, diëtiste en dagbehandeling 0900 - 899 86 36
Logopedie - Renate Jacobs 50 47 10
podotherapie Van Iersel / De Greef 50 47 20 
haptotherapiepraktijk Brandevoort  50 47 25 
Fysiotherapie De Veste (ook manuele therapie) 50 47 30
orthopedagogenpraktijk Brandevoort - drs. Fannie Heesakkers-van Ansem 59 95 64  
maatschappelijke werk levgroep  53 91 04
  Kristen Bouten en Nienke Crijns 59 89 89

Logopedie - Callista Lichtendahl 06 - 54 35 57 69 
verloskundigen
  “Brandevoort” - Leen van Leuken & Marinda van de Rijt  50 47 12
  “Helmond” L. Daamen, M. Daamen - de Jong, W. van Melis-van Hout, L. Backx 53 28 00
   Margo van de Bunt - Le Loux 66 38 99
haptotherapie - John Kivits 06 - 49 22 55 50
kraamzorg homecare 0900 - 206 44 44
kraamzorg de Zorgboog, telefoonnummer zorgcentrale  0900 - 899 86 36 
mee helmond - ondersteuning bij leven met een beperking 32 80 00
moeders voor moeders - Sandra Rondeel 51 49 11
praktijk voor adem- en ontspanningstherapie - Carlijn Bamberger  66 47 22
remedial teaching - Susanne Kuijken 33 26 83
remedial teacher - Hannie Verhofstad 52 79 77
tandarts - H. Koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur 31 99 51
de veste tandartspraktijk - De Plaetse 34  74 60 12
praktijk voor mondhygiëne - Lilian Schouten 66 46 44
natuurgeneeskundig therapeute - Hélène Corbijn 06 - 47 66 41 94
Jongerenwerker swh helmond-West & Brandevoort - Jochem Zwerus 06 - 42 96 73 43

SchoLen, kinderopvanG en BuitenSchooLSe opvanG 
o.B.S. Brandevoort, De Plaetse 150 66 78 57
                                 Laan Door De Veste 98 66 29 62
de vendelier, Schutsboom 67, Stepekolk - Oost 53  52 04 34
mondomijn, Laan Door De Veste 1000 66 28 94

korein kinderplein, Laan door de Veste 1000 66 28 94
peuterspeelzaal ot & Sien (Spring), Moerdonksvoort 1 06 - 50 86 38 03
peuterspeelzaal Jip & Janneke (Spring), Koolstraat 3 43 24 30
vestein buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf (Spring), Koolstraat 1 43 24 30
topstars buitenschoolse opvang (Spring), Biezenlaan 29 (Wijkhuis ‘t BrandPunt) 06 - 21 71 88 65
dik trom kinderdagverblijf (Spring), Moerdonksvoort 1 33 51 92
dik trom buitenschoolse opvang (Spring), Moerdonksvoort 1 33 51 92
Spetters buitenschoolse opvang (Spring), Stepekolk-Oost 53 06 - 34 42 46 20 
Gastouderburo Spring, Windmolenstraat 1 088 - 208 82 02
Gastouderburo Flex 06 - 24 47 71 78
crea-extra, opvang voor kinderen met een autisme spectrum stoornis 06 - 33 08 65 34
kinderopvang humanitas, gastoudercentrale 045 - 561 53 40
kinderdagverblijf villa vrolijk, Geldropseweg 43 32 04 05
hoevestein kinderdagverblijf (Spring), Herenlaan 200 (onderdeel openbaar kindcentrum Brandevoort) 66 62 11
hoevestein buitenschoolse opvang (Spring), Vaartsestraat 3 (onderdeel openbaar kindcentrum Brandevoort) 06 - 15 83 13 52b
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