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Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Kijk op rabobank.nl/mijnspaarpot

Veel mensen sparen. Meestal voor verschillende doelen. Waardoor het soms lastig is

om het overzicht te behouden. Met Mijn spaarpot in Rabo Internetbankieren maakt u

voor elk spaardoel een spaarpotje. Zo ziet u direct of u uw doelen bijna bereikt hebt.

Sparen kan slimmer met Mijn spaarpot

en jouw
hobby.

Een potje
voor zijn

studie

De Brandevoorter Courant verschijnt tien keer per jaar. De redactie behoudt zich het recht voor de aangeboden kopij, indien nodig, te corrigeren en/of in te korten. 
De ingeleverde kopij verplicht de redactie niet tot plaatsing. Opname van kopij betekent niet automatisch dat de redactie het met de strekking ervan eens is. Ook is 

het mogelijk dat door ruimtegebrek niet alle aangeleverde kopij wordt geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor teksten en zetfouten in advertenties.

Inhoud

Dinsdag 9 april werden er op verschillen-
de momenten snelheidscontroles gehou-
den op het kruispunt Doornweg, Bollen-
hoeve, Stappenhoeve en op de hoek van 
de Kollershoeve en Stappenhoeve. Het 
betreft hier een 30-kilometerzone, en ook 
op de Doornweg geldt die snelheidslimiet. 
De helft van het aantal gecontroleerde 
auto’s reed te hard. 

Wellicht ziet u ze bij u in de buurt; groepen jongeren die rond-
hangen. Veelal zoeken ze plekken uit zoals het station, par-
keerkelders, portieken, schoolpleinen en het winkelgedeelte 
in De Veste. Vaak klagen de buurtbewoners over geluidsover-
last of ervaren hinder van deze hangjongeren. Wat kunt u als 
bewoner doen als u overlastgevende hangjeugd bij u in de 
woonomgeving signaleert?

Op 15 april heb ik ‘t BrandPunt verlaten. 
De reden hiervan is, dat ik een nieuwe 
baan aangeboden heb gekregen en deze 
nieuwe uitdaging met veel plezier aan zal 
gaan. Daarom wil ik langs deze enigszins 
onpersoonlijke weg afscheid van jullie ne-
men. Helaas is persoonlijk afscheid meer 
op zijn plaats zijn, maar niet te realiseren.

Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart was de 
landelijke manifestatie NLdoet van het 
Oranje Fonds. Vele mensen in Neder-
land hebben die dagen hun handen uit 
de mouwen gestoken om in actie te ko-
men voor één van de vele verenigingen 
en goede doelen in Nederland. Scouting 
Brandevoort had ook een klus aangemeld.

Het Single Café is op zondag 28 februari 
2010 van start gegaan. Rebekka Kuijten 
heeft het initiatief genomen en het stokje 
is sinds een half jaar overgenomen door 
Jan de Haan. Het Single Café telt inmid-
dels zo’n 140 leden. Het doel is het in 
contact brengen van singles met elkaar, 
met welk doel dan ook.
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De redactie
foto: Rianne van Lierop

Brand-Hout is de naam van een nieuw 
meerdaags evenement dat zich deze zo-
mer op de Neerhei zal gaan afspelen. Het 
belooft een groot feest te worden, dat voor 
een belangrijk deel voor de jeugd wordt 
neergezet. Maar ook de ouderen komen 
aan hun trekken met een ‘80’er-jaren dis-
co.

Wijkgenoot Arjen Vermeer gaat voor de 
stichting Compassion een sponsormara-
thon lopen in Oeganda. Het zal een zware 
tocht worden. Elders in deze BC vertelt hij 
er meer over. Verder doen enkele Brande-

voorters mee aan de Roparun, een spon-
sorloop van Parijs naar Rotterdam ten be-
hoeve van kankerpatiënten. Verder wordt 
er in de Samenloop voor Hoop nog gewan-
deld voor KWF Kankerbestrijding. Kortom, 
er zijn weer de nodige mensen die zich 
belangeloos inzetten voor het goede doel.

Sociale veiligheid speelt een belangrijke 
rol om prettig te kunnen wonen en leven. 
Helaas ontkomt ook onze wijk niet aan 
overlast van hangjongeren. Buurtbrigadier 
De Vogel geeft tips. In deze editie is ook 
te lezen dat bewoners van De Hoeves in 

actie zijn gekomen om hun buurt veiliger te 
maken: zij hielden een verkeerscontrole en 
hopen zo de weggebruikers wat bewuster 
te hebben gemaakt van hun verkeersge-
drag.

Koninginnedag heeft dit jaar natuurlijk een 
bijzonder karakter, want het is de laatste in 
een reeks van meer dan honderd jaar. We 
hopen dat iedereen er op zijn of haar ma-
nier plezier aan zal beleven: thuis voor de 
televisie, met de kinderen op de vrijmarkt 
of door het luidkeels meezingen van het 
Koningslied. •
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In ’t BrandPunt hebben vele groepen een 
‘thuisgevoel’. Liefhebbers van bijvoorbeeld 
dans, zang, carnaval, muziek, biljarten, kaar-
ten, koersbal, computers, tekenen, creatief 
bezig zijn, toneel, mindfulness, yoga hebben 
’t BrandPunt als thuisbasis gevonden. De ac-
tiviteiten die geen hoge frequentie hebben 
of eenmalig worden georganiseerd verdie-
nen aandacht enplaatsen we in deze rubriek. 
Deze en volgende maand zijn er helaas wei-
nig activiteiten te benoemen. Dat geeft ons 
wel de ruimte om u over onze de nieuwe 
huisregels te informeren

Nieuwe huisregels
- De openingstijden van het wijkhuis zijn  
 van maandag tot en met vrijdag van 10.00  
 tot 00.30 uur en op zaterdag van 09.00 tot  

 13.30 uur. Op zondag is ’t BrandPunt al- 
 leen geopend indien er activiteiten ge- 
 pland zijn. 
- De bar van ’t BrandPunt sluit uiterlijk een  
 kwartier voor sluitingstijd.
- Kinderen en jongeren tot zestien jaar mo- 
 gen tot uiterlijk 22.30 uur in ’t BrandPunt  
 aanwezig zijn, behoudens op speciaal voor  
 hen georganiseerde activiteiten.
- Het buitenspelen door kinderen wordt  
 gedoogd tot uiterlijk 22.00 uur, mits daar- 
 bij rekening wordt gehouden met de om- 
 wonenden.
- In voorkomende gevallen zullen ouders  
 worden aangesproken op het gedrag van  
 hun kinderen. Dit laat onverlet dat perso- 
 neel of dienstdoende vrijwilligers de kinde- 
 ren ook kunnen corrigeren in hun gedrag.

- Aan de bar is een compleet assortiment  
 drank en kleine snacks verkrijgbaar. Het is  
 daarom niet toegestaan dat men zelf eten  
 of drinken meeneemt.
- In het hele gebouw geldt een rookverbod.
- Gebruik of verhandelen van drugs, in wel- 
 ke vorm dan ook, is niet toegestaan en  
 wordt ook niet gedoogd. 

Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) - gesloten 
Maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) - 
gesloten
Vrijdag 31 mei - Seniorenconvent
Zaterdag 8 juni - Dansschool Friends 
Zondag 30 juni - Gitaarochtend met Eric van Os
Zaterdag 6 op zondag 7 juli - Doorkomst lo-
pers Kennedymars •

Wijkhuis ‘t BrandPunt
nieuws

Paul Stege

Helmond’s got talent

Op een leuke manier de jeugd van Helmond 
in beweging brengen en hopelijk voor elk kind 
een sport vinden die bij hem of haar past. Een 
doel dat stichting Jibb en ook vertegenwoor-

diger voor Brandevoort Giel Swinkels (25) wil 
realiseren.
Via Jibb komen kinderen in aanraking met 
allerlei verschillende takken van sport. Golf, 
tafeltennis, voetbal of misschien lacrosse. In 
samenwerking met onder andere de BSO, le-
raren en sportverenigingen is de stichting in 
alle wijken van Helmond actief. 
Giel geeft op de OBS en De Vendelier tijdens 
de reguliere gymles de zogenoemde sport cli-
nics aan groep 3 tot en met 8. Twaalf keer 
per jaar komt hij namens Jibb unieke lessen 
geven om kinderen kennis te laten maken 
met verschillende sporten. “Als kinderen een 
sport ontdekken die ze leuk vinden, kunnen 
ze deelnemen aan onze gratis naschoolse 
Sportcarrousels om hier nog verder op in te 
gaan. In de vakanties organiseert de stichting 
sportieve activiteiten in de wijk, zoals free run-
ning, yoga en inline skaten.
Stichting Jibb breidt steeds meer uit. “Zo is er 
een medewerker die in een deel van Helmond 
groep 1 en 2 onder zijn hoede heeft geno-
men, iemand die ook bij tieners Jibb onder de 

aandacht brengt en iemand die actief is in het 
speciaal onderwijs. 
Ik ben momenteel bezig met een pilot waar 
ik één keer per week de gymlessen voor de 
school Mondomijn verzorg. En ook voor het 
nieuwe sportcomplex in Brandevoort ben ik 
benaderd voor een samenwerking.”
En op 28 mei organiseert de stichting Jibb’s 
School Battle. Naast vele sportieve activiteiten 
die dan zullen plaatsvinden in het stadion van 
Helmond Sport, mogen zestien basisscholen 
uit Helmond één optreden aanleveren dat 
meedoet aan de wedstrijd Helmond’s got 
talent. Een combinatie van dans en muziek. 
De winnaar zal uiteindelijk optreden voor een 
publiek dat naar verwachting uit zo’n 2000 
kinderen zal bestaan.
Ook nieuwsgierig geworden naar stichting 
Jibb en wat de jeugd allemaal kan onderne-
men in Brandevoort? Zit je in groep 3 tot en 
met 8 en wil je ook sporten met Jibb? Kijk 
voor meer informatie op www.jibbhelmond.nl 
of neem contact op met Giel Swinkels via 
gielswinkels@jibbhelmond.nl.  •

Dagmar Steins
foto: Gerard van Hal
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Een en ander was een initiatief van een 
aantal bewoners van de Bollenhoeve, die 
samen met medewerkers van Veilig Verkeer 
Nederland de metingen met een laser gun 
uitvoerden. Alle automobilisten werden aan-
gesproken door de VVN-ers, die een ‘duim-
omhoog’-lampje uitdeelden aan bestuurders 
die zich aan de snelheidslimiet hadden ge-
houden. Mensen die te hard reden, werden 
daar op aangesproken. En iedereen kreeg 
een folder mee van het Platform Verkeers-
veiligheid Helmond met daarin een duidelijke 
boodschap: hardrijden doodzonde! Boetes 
werden niet uitgedeeld.

Eén van de initiatiefnemers, Mark Sanders: 
“Het gaat er ons niet om om bonnen uit te 
delen, maar om mensen bewust te maken 
van hun rijgedrag en de verkeersveiligheid. 
Er wordt overal in de wijk gewoon veel te 
hard gereden. En in een kinderrijke wijk als 
Brandevoort is dit erg gevaarlijk.”
 
Helaas waren er ook mensen die het stop-
teken negeerden en één automobilist ging 
zelfs zo ver om over de stoep, rakelings 
langs een paar mensen te rijden die nog 
net opzij konden springen. Ook de VVN-
medewerkers moesten een paar maal een 

stap opzij zetten voor mensen die weiger-
den te stoppen.
 
Na afloop toonden de bewoners zich tevre-
den en ze hopen dat dit bijdraagt aan het 
vergroten van de verkeersveiligheid in de 
hele wijk. Sanders: “Als andere wijkgenoten 
in hun straat ook een actie als deze willen 
voeren, kunnen ze dat in samenspraak met 
de stadswachten en VVN doen. Of het is 
misschien mogelijk om het als wijk op te 
pakken, samen met de Wijkraad.” Contact-
persoon bij VVN-afdeling Helmond is de 
heer Snijders. •

Cora Brouwer
foto: Vincent Knoops

Bewustwording kweken
voor verkeersveiligheid

Dinsdag 9 april werden er op verschillende momenten snelheidscontro-
les gehouden op het kruispunt Doornweg, Bollenhoeve, Stappenhoeve 
en op de hoek van de Kollershoeve en Stappenhoeve. Het betreft hier 
een 30-kilometerzone, en ook op de Doornweg geldt die snelheids-
limiet. De helft van het aantal gecontroleerde auto’s reed te hard. De 
hoogst gemeten snelheid was 52 kilometer per uur op de Doornweg.
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Nieuws van de Wijkraad

Het Dagelijks Bestuur van de Wijkraad be-
staat uit vijf personen. Deze vijf proberen 
zo goed mogelijk alle zaken te behartigen, 
maar in deze wijk met ruim 9000 inwoners 
speelt erg veel. Het is dan ook bijna onmo-
gelijk dit allemaal met zo’n klein clubje te 
doen. Daarom kunnen wij gelukkig terugval-
len op de leden van het Algemeen Bestuur 
(AB). Maar omdat de diverse zaken vaak 
veel terreinen beslaan en niet alle expertise 
in DB en AB aanwezig is, is op 18 februari 
de Brede Wijkraad opgericht. Dit is een sa-
menwerkingsverband van alle groeperingen 
en vertegenwoordigers in de wijk die op de 
één of andere wijze bijdragen aan de leef-
baarheid van onze wijk. In de Brede Wijkraad 
hebben zitting:

Het Dagelijks Bestuur:
- voorzitter: Fons Bosman
- penningmeester: Jeroen Smelt 
 (en plaatsvervangend voorzitter)
- secretaris: Adriaan van Veggel 
 (en voorzitter Commissie Buurtpreventie)
- lid PR: Holke Flapper
- lid bouw & ontwikkeling: Wiljo Striekwold

Het huidige Algemeen Bestuur, 

bestaande uit vertegenwoordi-
gers van:
- Stichting Sociaal Cultureel Centrum 
 Brandevoort (wijkhuis ’t BrandPunt)
- Stichting Brandevoort in Actie
- Stichting Sporten en Bewegen in 
 Brandevoort
- Commissie Spelen & Groen
- Commissie Buurtpreventie
- Commissie Webmasters
- Stuurgroep Jeugd
- LEVgroep
- Netwerkinspecteur Politie Helmond

Verbreding van het AB met ver-
tegenwoordigers van:
- Winkeliersvereniging Winkelcentrum 
 Brandevoort
- Ondernemersvereniging Brandevoort
- Stichting Gezondheidscentrum 
 Brandevoort
- Carolus Borromeus College
- Basisscholen
- Woningcorporaties met bezit in de wijk
- Projectleider Brandevoort van de 
 gemeente Helmond

Op deze manier menen wij dat alle zaken die 

belangrijk zijn, op een goede manier worden 
behandeld en samen gezocht kan worden 
naar oplossingen op korte, maar ook op lan-
ge termijn. De Brede Wijkraad is begonnen 
met het opstellen van een visiedocument op 
de toekomst van de wijk. In dat document 
worden verwachtingen opgenomen van hoe 
de wijk er in 2030 zou moeten uitzien en 
welke weg we moeten bewandelen om die 
doelen te bereiken. Mochten er anderen zijn 
(u, bewoners!) die hieraan ook een bijdrage 
willen leveren, dan nodig ik u van harte uit 
uw ideeën met ons te delen via wijkraad@
brandevoort.org. Het visiedocument zal in 
december de basis zijn voor het nieuwe wijk-
actieplan dat we samen met de gemeente 
opstellen en de leidraad zal zijn voor het be-
leid in de komende drie jaren.
Tot besluit een oproep: het DB wil graag uit-
breiden met enthousiaste mensen. Als u tijd 
en zin heeft om iets voor onze wijk te be-
tekenen, geef u dan op via wijkraad@bran-
devoort.org en geef aan wat u zou willen of 
kunne doen. En omdat het huidige bestuur 
alleen uit mannen bestaat, nodigen wij vooral 
dames uit te reageren. •

Fons Bosman

De negende Golfdag Brandevoort wordt ge-
organiseerd op zondag 15 september op 
Golfclub De Gulbergen te Nuenen. Bent u 
woonachtig of werkzaam in Brandevoort, in het 
bezit van uw GVB, en wilt u andere mensen 

uit Brandevoort leren kennen, dan is dit een 
mooie gelegenheid. De inschrijving om aan 
deze sportieve en evenzo gezellige dag deel 
te nemen (achttien holes middels gunshot) is 
weer geopend. Bezoek hiervoor onze website 

www.golfdagbrandevoort.nl. Ook sponsoren 
zijn van harte welkom om zich te melden.
Informatie: Sylvia van Loenhout, De Plaetse 12, 
06 832 223 92, Twann van Schijndel, Tyssen-
voort 3, 06 144 818 88. •

Golfdag Brandevoort
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Wanneer is het Single Café op-
gericht en wie is bij de organi-
satie betrokken?

Het Single Café is op zondag 28 febru-
ari 2010 van start gegaan. Rebekka Kuijten 
heeft het initiatief genomen en het stokje is 
sinds een half jaar overgenomen door Jan 
de Haan. Het Single Café telt inmiddels zo’n 
140 leden.
Jan de Haan coördineert, maar eigenlijk is 
iedere deelnemer aan de bijeenkomsten van 
het Single Café bij de organisatie betrokken: 
voor, maar vooral dóór de leden dus.

Wat is het doel en hoe wordt dit 
bereikt?
Het doel is het in contact brengen van sin-
gles met elkaar, met welk doel dan ook. Niet 
alleen in de relationele sfeer, maar vooral 
ook voor het scheppen van gelegenheden 
voor leuke contactmomenten. Dat kan zijn 
gezamenlijk naar een pretpark met de kin-
deren, gezellig naar een theater of met een 
groep lekker uit eten of samen koken. Het 
is tenslotte veel leuker om samen of in een 
groep iets te ondernemen dan alleen.

Hoe vaak komen jullie bij el-
kaar?
Vaste contactpunten zijn acht bijeenkomsten 
per jaar in ‘t BrandPunt op vrijdagavond, om 

met elkaar kennis te maken en plannen te 
bespreken. Verder natuurlijk bij alle activi-
teiten en gelegenheden die georganiseerd 
worden.

Hoogtepunten?
Er is nog niet echt een lange historie van het 
Single Café, maar de uitdaging ligt er en de 
hoogtepunten komen eraan.

Wat zou er verbeterd kunnen 
worden?
De communicatie zou verbeterd kunnen 
worden. Daar wordt hard aan gewerkt in de 
vorm van een heel nieuwe website die mede 
daarvoor moet gaan zorgen. Het aantal deel-
nemers zou nog fors uitgebreid kunnen wor-
den. Ook de senioren uit Brandevoort zijn 
van harte welkom. 

Hoe weten mensen jullie te 
vinden?
Nog even geduld en dan staat alle informa-
tie op de eigen website van het Single Café. 
Nu al is er informatie te vinden op de web-
site van Brandevoort in Actie (http://www.
brandevoortinactie.nl/activiteiten/single-
cafe-brandevoort.html), in de Brandevoorter 
Courant en via e-mail van de coördinator. Je 
kunt natuurlijk ook altijd even zelf e-mailen 
of bellen.

Waar kunnen mensen terecht 
met vragen? 
Belangstellenden kunnen telefonisch con-
tact opnemen met Jan de Haan (06 512 
180 42) of via e-mail (info@singlecafe.bran-
devoort.org). Je kunt natuurlijk ook even bin-
nenlopen tijdens een Single Café-avond in ’t 
BrandPunt. Kijk voor de data op de website 
van SBiA. 

Toekomstplannen?
Single Café wil graag een begrip worden. 
We willen een grotere rol gaan spelen in het 
sociale leven in Brandevoort, zodat meer sin-
gles ons weten te vinden; of je nu op zoek 
bent naar een vaste relatie of gewoon naar 
gezelligheid. 

Wensen voor de toekomst?
Het belangrijkste is toch wel om de drem-
pel naar het Single Café te verlagen voor ie-
dereen die wel graag wil, maar niet zo goed 
durft. Hoe meer leden, hoe groter de kans 
dat je vindt wie je zoekt. Ook het inbrengen 
van veel initiatieven van de mede-singles om 
samen leuke dingen te ondernemen, is een 
grote wens, want we zijn ‘single, maar niet 
alleen’. 

Dank je wel voor dit verhelderende gesprek. 
Volgende maand in deze rubriek Stuurgroep 
Jeugd Brandevoort. •

In gesprek met…
Single Café

Annelies Hoolmans

Op 22 en 23 juni wordt voor de tweede 
keer in Helmond Samenloop voor Hoop ge-
organiseerd, dit is een lokaal wandelevene-
ment ten bate van KWF Kankerbestrijding. 
Met dit bijzondere evenement wordt geld in-
gezameld voor wetenschappelijk kankeron-
derzoek. Als symbool voor de voortdurende 

strijd tegen kanker, wandelen teamleden 
vierentwintig uur afwisselend in een soort 
estafettevorm. Teamleden die niet wande-
len, kunnen samen met het publiek genie-
ten van alle activiteiten, de kraampjes en 
optredens van lokale artiesten.
Naast het wandelen organiseren de teams 

ook allerlei leuke activiteiten tijdens het 
evenement om de opbrengst verder te ver-
groten. Bijvoorbeeld een loterij of de ver-
koop van zelfgemaakte producten. Ieder 
team krijgt hiervoor een eigen kraam.
Meer informatie: http://helmond.samen-
loopvoorhoop.nl/. •

Samenloop voor Hoop
Frank der Kinderen

Op maandag 22 april zijn er wegwerkzaam-
heden van start gegaan aan De Voort. 
De Voort/Neervoortsedreef is de tweede 
ontsluitingsweg van Brandevoort en loopt 
van en naar de snelweg A270. Het eer-
ste deel van deze weg is in het voorjaar 
van 2012 geopend. Op dit moment wordt 

er een tunnel onder het spoor gemaakt. 
Er wordt een rotonde aangelegd op De 
Voort, ter hoogte van de Diepenbroek. 
Aansluitend worden vanaf eind juni asfal-
teringswerkzaamheden uitgevoerd in de 
spoortunnel. Tijdens de werkzaamheden is 
de Neervoortsedreef afgesloten voor het 

verkeer. De weg wordt dichtgezet vanaf de 
A270. De Diepenbroek blijft open voor het 
verkeer via een tijdelijke ontsluitingsweg. 
De werkzaamheden zijn eind juni gereed. 
In september kan de nieuwe spoortunnel 
open en dan is de ontsluiting richting de 
A270 compleet. •

Werkzaamheden De Voort
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Het zal gaan om een driedaags evenement 
dat op 30 augustus speciaal voor de jeugd 
van dertien tot en met zeventien jaar. Deze 
dag is een volledig alcoholvrije dag. Er is 
een alcoholvrije cocktailbar om de jeugd 
toch het gevoel te geven dat ze iets extra’s 
hebben in plaats van alleen frisdrank. De 
dag wordt opgevuld met lokale talentvolle 
dj’s die Top 40-muziek draaien. Ook vindt 

er een leuke dans clinic plaats onder be-
geleiding van Sherman Doesburg bekend 
van Zirkus Zirkus! 

De tweede dag, 31 augustus, wordt een 
’80’s en ’90’s dansfestival georganiseerd. 
Hits uit de jaren ‘80 en ‘90 zullen weer als 
nieuw uit de speakers blazen. Je krijgt het 
gevoel dat je teruggaat in de tijd. Artiesten 

en dj’s brengen deze avond tot een hoog-
tepunt. 

De laatste dag, 1 september, staat in teken 
voor de jeugd van vier tot en met twaalf 
jaar uit de wijken Brandevoort en Mierlo-
Hout. Een grote zeskamp wordt georgani-
seerd, met super vette stormbanen, behen-
digheidsspellen en leuke teamspellen. •

Brand-Hout

Jan Roefs

De wijkraden Brandevoort, Mierlo-Hout, Stuurgroep Jeugd Brandevoort 
en Villa Vrolijk organiseren in samenwerking met Rooijakkers Party & 
Events een nieuw evenement op het evenemententerrein de Neerhei 
in Helmond. Dit is de tussengrens van Brandevoort en Mierlo-Hout. Het 
evenement Brand-Hout zal plaatsvinden op 30 en 31 augustus en 1 
september. 

In het weekeinde van 6 en 7 april heeft ie-
mand beide zijkanten van mijn auto van voor 
tot achter bekrast. Er van uitgaande dat dit 
opzettelijke baldadigheid betreft of een actie 
van een onze jeugdige wijkbewoners is, zou 
ik de ouders graag willen vragen of zij bij hun 
kinderen na willen gaan of ze in hun spel op 
het idee zijn gekomen om op auto’s te gaan 
schijven.

Het is voor ons niet een kwestie van be-
schuldigen en veroordelen, maar we heb-
ben te maken met veel schade en kosten 
waarvoor WA-verzekeringen in het leven zijn 
geroepen.

De krassen zijn 7 april rond het middaguur 
door onze overburen ontdekt. Op ongeveer 
één meter hoogte is op alle deuren tekst 

gekrast. Aan de linkerzijde kunnen we niet 
duidelijk bepalen wat er staat, maar rechts 
bijvoorbeeld staat volgens ons twee maal 
geschreven ‘vbodu toegang’. Wellicht is er 
iemand die deze spelling van ‘verboden toe-
gang’ van zijn kinderen herkent. Het gaat 
hierbij om onze zwarte Skoda Octavia combi, 
die altijd aan de overzijde tegenover ons huis 
aan de Pundershoeve geparkeerd staat. •

Bekrast
Jeroen Evers

foto: Jeroen Evers
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Ook dit jaar wordt op 23 juni het jaar-
lijkse fierljeppen gehouden. Zoals voor-
gaande jaren wordt het gehouden aan de 
Moerkensbeemden. Naast het fierljeppen 
worden er nog allerlei activiteiten geor-
ganiseerd voor de jeugd. Ook voor de in-
wendige mens is er voldoende aanwezig. 

Teams die mee willen doen nodigen wij 
van harte uit om zich in te schrijven.
Ga samen met je teamgenoten de uitda-
ging aan en wordt Brabants kampioen 
fierljeppen 2013!
Voorwaarden: een team bestaat minimaal 
uit vier personen en de minimumleeftijd is 

vijftien jaar. Stuur een e-mail met de na-
men en leeftijden en je teamnaam naar 
fierljeppen@brandevoort.org. Voor meer 
informatie kun je ook terecht op onze 
website: www.fierljeppenbrandevoort.org. 
Namens de organisatie tot ziens op 23 
juni! •

Fierljeppen
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Onder het genot van een koekje met 
daarop een schaakstuk afgebeeld spreken 
we met Stefan Spronkmans (27) over zijn 
hobby: schaken. ‘Jong geleerd, oud ge-
daan’ is een spreekwoord dat wat betreft 
zijn passie voor deze sport zeker opgaat. 
Op zijn zesde kwam Stefan via zijn opa in 
aanraking met de sport schaken. “Deze 
was en is nog steeds een fanatiek spe-
ler. Hij leerde mij niet alleen de kneepjes 
van het vak, maar motiveerde mij ook om 
bij de schaakclub in een dorp verderop te 
gaan. De lessen bestonden uit uitleg van 
elk uniek schaakstuk tot echte tactieken.”
Na een aantal jaar maakte Stefan de 
overstap naar een andere schaakclub om 
op een hoger niveau te kunnen spelen. 
Hoewel Stefan nog in de jeugdgroep zat, 
speelde hij zo nu en dan ook al wedstrij-
den tegen senioren. “Op die manier deed 
ik meer ervaring op,” vertelt Stefan. En dat 
die ervaring zijn vruchten afwierp, blijkt wel 

uit de prijzen die Stefan heeft gewonnen. 
Ruim dertig medailles en bekers pronken 
nog bij zijn ouders thuis op de kast. “Het 
meest trots ben ik op mijn overwinning als 
Limburgs jeugdschaakkampioen. Deze ti-
tel behaalde ik in het jaar 2000. Voor het 
eerst mocht ik naar het Nederlands jeugd-
kampioenschap.” Hoewel Stefan daar niet 
ver kwam, is hij erg blij dat hij dit mocht 
ervaren.
Waar veel jongeren na hun achttiende de 
overstap naar senior binnen de schaakclub 
niet maakten, was Stefan wel zo fanatiek 
om door te gaan. In deze groep worden er 
weinig bekers uitgedeeld, maar gaat het 
vooral om geldprijzen. Daar heeft Stefan 
het nooit voor gedaan. Voor hem is en blijft 
het een leuke hobby. De gezelligheid van 
de groep en de sport om zoveel mogelijk 
goede combinaties te maken blijft hem 
fascineren. “Ik heb in mijn kast wel een 
aantal boeken met mogelijke zetten staan,” 

legt hij uit. De boeken bevatten diagram-
men en formules als bxc3. Voor een leek 
ingewikkelde wiskunde, voor Stefan nu 
een eitje. “Af en toe pak ik mijn schaak-
bord uit de kast om de fragmenten na te 
spelen en mijn techniek te verbeteren. Mijn 
bord, dat trouwens ook door mijn opa is 
gemaakt, blijft echter de rest van de tijd 
in de kast.” Voor de competities die hij nog 
steeds vrijdags bij zijn oude club speelt en 
de uit-thuis competitie heeft hij die niet no-
dig. “Daar is al het materiaal al aanwezig,” 
legt hij uit. En hoewel Stefan thuis best wel 
eens een potje zou willen spelen, zijn er 
weinig mensen die hij kan uitdagen. “Mijn 
vriendin heeft nooit interesse in de sport 
getoond en ook weinig vrienden die langs 
komen hebben de techniek onder de knie. 
Ik speel wel op mijn computer. Hier kun je 
tegen kandidaten op het internet spelen of 
tegen de computer.” Stefan daagt je graag 
uit voor een potje. •

Dagmar Steins
foto: Rianne van Lierop

De hobby
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Lopersgroep Brandevoort beleefde op dinsdag 26 maart de eerste al-
gemene ledenvergadering. Hierin werd teruggeblikt op een bijzonder 
succesvolle periode. De vereniging bestaat nog geen jaar en telt nu al 
meer dan honderd leden, en de teller loopt nog altijd in rap tempo op. 
Afgelopen maart zijn maar liefst achtenveertig nieuwe lopers gestart 
met het Fun-to-Run programma, een trainingsprogramma dat starten-
de lopers op een verantwoorde manier laat kennismaken met de hard-
loopsport. Daarnaast melden zich gedurende het hele jaar regelmatig 
(iets) meer ervaren lopers, die het leuk vinden om (vaker) in groepsver-
band te gaan hardlopen.

Sportief en gezellig
Aan vrijwilligers geen gebrek! Naast een be-
stuur kent de vereniging verschillende com-
missies die bemenst worden door enthousias-
te leden, die met elkaar de schouders onder de 
lopersgroep willen zetten. Een deel richt zich 
op de hardloopsport zelf (denk  aan opleidings-
beleid, accommodatiebeleid en de aanschaf 
van sportmaterialen). Maar er is evengoed 
ruimte voor gezelligheid. Zo organiseert de lo-
persgroep zelf verschillende loopevenementen 
zoals de treinenloop, de ijsjesloop en de heide-
loop (met een gezamenlijke picknick als afslui-
ting). Daarnaast neemt de lopersgroep deel aan 
evenementen als de Marathon Eindhoven, de 
Marikenloop en de Zevenheuvelenloop. Lopers 
die hieraan meedoen reizen vaak samen, met in 
hun kielzog een flinke schare supporters. Ten-
slotte organiseert de club ook nog bijeenkom-
sten die weinig met hardlopen van doen heb-
ben, maar die gewoon hartstikke gezellig zijn.

Een lach en een traan
Een voorbeeld van dit laatste was de Nieuw-
jaarsbijeenkomst in januari van dit jaar, die be-
zocht werd door zo’n vijftig mensen. Een mooie 
gelegenheid om elkaar beter te leren kennen 
of juist om eens flink bij te kletsen na de kerst-
vakantie. De bijeenkomst vond plaats in het 
Filmhuis. Logisch dus, dat het organiserend 
comité tevens een filmvertoning gearrangeerd 
had, te weten De Marathon. In deze film wa-
gen vier Rotterdamse mannen van middelbare 
leeftijd - postuurtje ongezond - zich aan het 
lopen van de Marathon van Rotterdam. Daar-
bij nogal wat collateral damage om zich heen 
veroorzakend. Maar aan het einde komt alles 
weer goed, of toch niet? Er is flink gelachen en 
ook menig traantje weggepinkt bij het zien van 
deze film. Een absolute aanrader!

Trainingen
Bij al deze activiteiten zou je bijna vergeten dat 

er ook nog volop getraind wordt bij Lopers-
groep Brandevoort. Om precies te zijn drie keer 
per week: op maandag- en woensdagavond 
en op zaterdagochtend. Trainingen gaan altijd 
door (behalve bij onweer en op feestdagen). 
De lopersgroep beschikt over elf gediplomeer-
de trainers (daarnaast vier in opleiding) die vijf 
verschillende niveaus op sleeptouw nemen, 
variërend van beginnende hardlopers (Fun-
to-Run) tot marathonlopers (niveau 4+). Meer 
informatie over trainingstijden, trainingssche-
ma’s, niveaus, locatie, lidmaatschap, activiteiten, 
tips over kleding, schoeisel en blessurepreven-
tie vind je op de website van de lopersgroep: 
www.lopersgroepbrandevoort.nl.

Eerste verjaardag
In juni viert de Lopersgroep Brandevoort zijn 
eerste verjaardag! Een feestje waard. •

Op naar de 150 leden
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De bouw van het Sporthuis gaat gestaag verder en de verwachting is 
dat het medio mei opgeleverd wordt. De feestelijke opening van Sport-
park Brandevoort wordt op zaterdag 24 en zondag 25 augustus ge-
vierd met een groots openingsspektakel en de eerste wijksportdag.

Het Sporthuis is in een vergevorderd sta-
dium en we hopen dat we vanaf de tweede 
helft mei kunnen starten met de inrichting 
en het eerste gebruik. Hierbij een impres-
sie van zowel de binnen- als buitenkant 
van het Sporthuis waar we met recht trots 
op kunnen zijn!

Dutch Concept
Wijkhuis ‘t BrandPunt wordt de huiskamer 
van Brandevoort genoemd. Het Sporthuis 
wordt wellicht de tweede huiskamer van 
Brandevoort, maar het is zeker ook de  

veranda van Brandevoort. Interieurbouwer 
firma Dutch Concept draagt zorg voor een 
sfeervol interieur.

Contracten Bavaria getekend
Bavaria gaat, in samenwerking met de fir-
ma Meulendijks, alle dranken leveren. Het 
contract werd op 16 maart getekend. Ter 
gelegenheid hiervan werd voor de eerste 
keer in het Sporthuis een biertje getapt!

De volgende verenigingen zijn intussen 
aangesloten bij Sportpark Brandevoort: SV  

Brandevoort, Lopersgroep Brandevoort, 
VC Polaris, Jeu de Boules Club, Midako 
(korfbal), Black Shots (basketbal), Korein 
Sport BSO, Yogastudio Toermalijn, Flame 
Trails (BMX; deze club is bezig met de aan-
leg van een prachtige baan). Verder is er 
nog ruimte voor diverse andere sporten. In-
teresse om een club/vereniging op te star-
ten in Sportpark Brandevoort? Aarzel niet 
en neem vrijblijvend contact op voor meer 
informatie via: secretaris@sportparkbran-
devoort.nl. Bezoek onze website voor meer 
informatie: www.sportparkbrandevoort.nl. •

Sportcentrum krijgt vorm
De maand maart
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Wandelvierdaagse

Van 22 tot en met 25 mei wordt de vieren-
vijftigste Avondwandelvierdaagse Helmond 
gehouden. Vele duizenden deelnemers zul-
len dan weer een sportieve prestatie leveren 
door vier dagen achter elkaar een afstand van 
vijf, tien of vijftien kilometer wandelend af te 
leggen. Er kan op vier verschillende plaatsen 
gestart worden, bij de Leonardus Speeltuin, 

gemeenschapshuis de Loop in Brouwhuis, 
Sporthal Polaris in Mierlo Hout en bij de Blok-
hut Bij de Oude Toren te Stiphout. Na afloop 
ontvangt iedere deelnemer een mooie me-
daille ter herinnering aan deze prestatie.
Op zaterdagmiddag verzamelen alle wande-
laars zich op het grasveld bij de Lorentzlaan, 
vanwaar om 14.30 uur onder muzikale be-

geleiding de intocht naar het Kasteel in Hel-
mond van start zal gaan. Daar zal door een 
vertegenwoordiging van Burgemeester en 
Wethouders een bloemendefilé afgenomen 
worden. Door de geplande wegwerkzaamhe-
den aan de Prins Hendriklaan zal dit jaar een 
alternatieve route gelopen worden, zie onze 
website www.wandelvierdaagsehelmond.nl. •

Kindervakantieweek

Nu begint de Kindervakantieweek echt 
dichtbij te komen. Het lied van 2013 is op-
genomen. We hadden een groot kinderkoor 
dat ons daarbij heeft geholpen. Het klinkt 
geweldig en als je het hoort, krijg je meteen 
zin om te beginnen. Op onze site kan je het 
lied nu horen. Dus vaak afspelen, dan kan 
iedereen in juli op het plein het uit volle borst 
meezingen. Het programma is rond en de 

puntjes worden op de i gezet. Dit jaar belooft 
een bijzonder feest te worden. Op 19 juni is 
de informatieavond; zet deze datum alvast in 
je agenda.
We zijn nog op zoek naar iemand die onze 
razende reporter wil zijn. Deze razende re-
porter zal gedurende de week beeld- en 
filmmateriaal schieten van alle activiteiten en 
locaties vanuit het oogpunt van de kinderen. 

Dit kunnen we gebruiken op onze website, 
Facebookpagina en Twitteraccount. Lijkt het 
je leuk deze week op bijzondere wijze vast 
te leggen, neem dan even contact met ons 
op via info@kvwbrandevoort.nl. Tot de vol-
gende BC en weten jullie wel dat we over 
twee maanden al kunnen zingen ‘t is Vakan-
tieweek!? •

Mariëlle Terwisse

Voetbaldagen
Tijdens de voorjaarsvakantie, van maandag 
6 tot en met vrijdag 10 mei, organiseert SV 
Brandevoort samen met de voetbalschool 
NVS-BRABANT haar voetbaldagen. De voet-
baldagen vinden plaats op het sportpark van 
SV Brandevoort, dagelijks van 9.00 tot 16.00 
uur. Door aan de voetbaldagen van NVS-
BRABANT deel te nemen, heb jij de kans om 

de beste passeerbeweging, de slimste tactiek 
en de fijnste traptechniek aan te leren. Maar 
ook worden er veel partijtjes gespeeld. Mis 
het niet, meld je snel aan, want vol is vol. Re-
gisteren voor de voetbaldagen dient uiterlijk 
vóór 15 april plaats te vinden. Wil jij dus ook 
een betere voetballer worden, meld je dan 
snel aan. De voetbaldagen zijn bedoeld voor 

zowel jongens als meisjes in de leeftijd van 
zes tot en met twaalf jaar (F-, E- en D catego-
rie). Naast de prestatiegerichte aanpak staat 
ook het spelplezier centraal. Aan het einde 
krijgen alle deelnemers een evaluatierapport 
en een deelnemerscertificaat. Daarnaast zijn 
er nog diverse prijzen te winnen. Meer infor-
matie: www.svbrandevoort.nl. •
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Beste (mede-)Brandevoorters

Berry van der Putten
Foto: Vincent Knoops

Dus beste bezoekers, alle bezoekende ver-
enigingen, mede-commissieleden en in het 
bijzonder de vrijwilligers van ‘t BrandPunt: 
dank jullie heel hartelijk voor de bijzondere 
steun, medewerking en het vertrouwen dat 
jullie in mij hebben getoond de afgelopen 
drie jaar. De persoonlijke band met velen 
van jullie heb ik altijd gekoesterd en zal dit 
warme gevoel zeker met een beetje wee-
moed meenemen.
Zoals velen van jullie weten heeft be-
stuurslid Sandra Geleijns vorig jaar het 
stokje voor een groot deel van mij over-
genomen. Dit betekent dan ook, dat het 
afscheid voor het grootste deel het hore-
cagedeelte betreft.

Ik hoop van ganser harte, dat jullie in de 
toekomst met veel plezier gebruik zullen 
maken van ‘ons BrandPunt’ de huiskamer 
van alle Brandevoorters. De plek waar je 
onder het nuttigen van een kopje koffie of 
iets sterkers, je mede-Brandevoorters kunt 
leren kennen.

Lieve mensen, het ga jullie goed en mis-
schien dat ik jullie nog eens tref aan de 
andere kant van de bar om het glas te hef-
fen en een praatje te maken. •

Op 15 april heb ik ‘t BrandPunt verlaten. De reden hiervan is, dat ik 
een nieuwe baan aangeboden heb gekregen en deze nieuwe uitda-
ging met veel plezier aan zal gaan. Daarom wil ik langs deze enigszins 
onpersoonlijke weg afscheid van jullie nemen. Omdat ik de afgelopen 
drie jaar veel wijkbewoners beter heb leren kennen, zou een persoonlijk 
afscheid meer op zijn plaats zijn, maar helaas niet te realiseren.
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Toen ik overwoog aan deze marathon deel 
te nemen, besefte ik goed dat ik een groot 
deel van mijn vrije tijd, een half jaar lang, zou 
moeten gaan besteden aan trainen en geld 
ophalen voor de allerarmsten op aarde. Als 
je bedenkt dat wij in Nederland ondanks de 
crisis nog steeds behoren tot de één procent 
rijksten op aarde en je beseft dat 20.000 
kinderen per dag overlijden aan de gevolgen 
van extreme armoede, kun je niet stil blijven 

zitten. Daarom heb ik besloten aan deze ma-
rathon deel te nemen. Het zal zwaar worden 
in Oeganda. Het klimaat en de omstandighe-
den zijn heel anders dan in Nederland. Alle 
lopers zijn hiervoor hard aan het trainen. Ge-
zamenlijk gaan we voor een opbrengst van 
1,2 miljoen euro! Daarmee kunnen we heel 
wat kinderen, moeders met baby’s en stu-
denten helpen. Dat zou toch geweldig zijn?

De 4e Musketier heeft Oeganda gekozen, 
vanwege de geschiedenis en de armoede 
waarin veel mensen er verkeren. In Oeganda 
heeft het rebellenleger van Joseph Kony 
jarenlang huisgehouden. In veel delen van 
Oeganda heerst politieke onzekerheid en 
het land heeft te kampen met aids. Doordat 
veel ouders als gevolg van deze ziekte ster-
ven, komen hun kinderen er alleen voor te 
staan. Zij gaan zwerven, worden behandeld 
als slaaf of ernstig misbruikt. 

“Reden te meer om de mensen daar een hart 
onder de riem te steken. Ik weet zeker dat wij 
met alle lopers en sponsors een grote bijdra-
ge kunnen leveren en een verschil kunnen 
maken in hun levens. Door daar te zijn kun-
nen we laten zien dat het er weer veilig is.”
Compassion gebruikt de sponsorgelden ter 
ondersteuning van projecten voor kinderen, 
moeders met baby’s en studenten, onder 
andere in Oeganda. Compassion werkt op 
een holistische wijze. Dat wil zeggen dat zij 
de kinderen op alle gebieden van hun leven 
ondersteunt: onderwijs, gezonde voeding en 
medische zorg in een veilige omgeving in de 
vorm van de lokale kerk. Daarnaast stimu-
leert zij de intellectuele en emotionele ont-
wikkeling en geestelijke vorming. 

De 10.000 euro probeer ik bij elkaar te krij-
gen door mensen bewust te maken van de 
extreme armoede op deze wereld. Samen 
met anderen organiseer ik activiteiten om 
geld in te zamelen voor dit goede doel. We 
organiseren bijvoorbeeld een sponsorloop, 
een bierproeverij en een markt. Ook probeer 
ik via contacten in mijn netwerk, de lokale 
middenstand en bedrijven het geld bij elkaar 
te krijgen. 
Als u dit project wilt steunen, kunt u een gift over-
maken op www.de4emusketier.nl/arjenvermeer. 
Ook kunt u zelf een kind in Oeganda sponso-
ren. Neem dan contact op met Arjen Vermeer: 
arjen.vermeer@home.ict.nl of 06 180 149 49. •

Arjen Vermeer

Een marathon lopen 
in Oeganda

Eind mei loop ik met een groep van honderdtwintig man, in Oeganda 
een marathon voor het goede doel. De marathon wordt georganiseerd 
door de mannenbeweging De 4e Musketier. Alle deelnemers proberen 
zich individueel voor e10.000,- te laten sponsoren. De opbrengst gaat 
naar de organisatie Compassion, die zich inzet voor kwetsbare kinde-
ren, moeders met baby’s en studenten in het Afrikaanse land en over 
de hele wereld.
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nieuws van het

Carolus Borromeus College

Filmstad Berlijn en Parijs 
Van dinsdag 2 tot vrijdag 5 april gingen zo’n 
vijftig leerlingen van 4-havo en 5-vwo naar 
Berlijn of Parijs om daar een film op te ne-
men. De reis maakt deel uit van het project 
Filmstad. De leerlingen hebben zich sinds 
oktober verdiept in een bestaande Duitse of 
Franse film, achtergrondinformatie gezocht, 
de filmlocaties opgespoord en recensies 
gelezen. Vervolgens hebben ze het script 
geschreven voor een nieuwe, enigszins 
aangepaste, korte film. Story board, script 
en planning zijn klaar, er is nagedacht over 
kleding, haar, make-up, attributen, enzovoort. 
Nu zijn ze zover om daadwerkelijk te gaan fil-
men! De leerlingen gingen in Berlijn en Parijs 
op zoek naar de authentieke filmlocaties van 
de gekozen film en namen daar hun eigen 
nieuwe film op. De leerlingen die niet naar 
Berlijn of Parijs meegingen, maakten in Hel-
mond een nieuwe trailer voor de Duitse of 
Franse film. Hoe zou het zijn als de film zich 
hier, in Helmond, zou afspelen? Op 14 mei is 
de uitreiking van de Etoiles d’Or en de Gol-
dene Sterne: het hoogtepunt van het project. 

Inzameling voor KWF
Op vrijdag 22 maart hebben alle 250 leerlin-
gen van mavo-plus, locatie Hurksestraat, zich 
sportief ingezet voor KWF Kankerbestrijding. 
KWF was dit jaar door de leerlingen via een  

 
stemming uitgekozen als actiedoel. Ieder-
een kent wel mensen die door deze vrese-
lijke ziekte getroffen worden. Daarom was 
de animo groot om met een sportieve actie 
geld in te zamelen. De leerlingenraad (Sanne 
en Jelle) heeft een prachtige fotoreportage 
gemaakt. Deze is te vinden op de site van 
het Carolus. In totaal is er ruim e4000,- op-
gehaald voor het KWF. Een compliment aan 
alle leerlingen waard. 

Clinics tijdens sportlessen
De vaksectie lichamelijke opvoeding is dit 
jaar gestart met een aantal projecten in 
samenwerking met stichting Jibb, Jeugd In 
Beweging Brengen. Verschillende sportpro-
fessionals geven speciale sport clinics onder 
schooltijd. In eerste instantie om kinderen 
met andere sporten kennis te laten maken 
en enthousiast te maken voor verschillende 
vormen van bewegen. Daarnaast zijn deze 
clinics ervoor bedoeld om de sportprofessio-
nal te introduceren bij de kinderen. 

Watersporten in je gymzaal
Onder deze noemer kregen de leerlingen 
een bijzondere ervaring. Met innovatieve 
watersport trainingsmaterialen, -simulatoren, 
-ergometers, helmcam-videoprojectie en 
games werd indoor de watersport gesimu- 

 
leerd. Het geheel is een initiatief van JIBB 
Helmond die hiervoor de samenwerking 
heeft gezocht met kanovereniging de Helm-
vaarders, jeugdzeilvereniging Berkendonk 
en windsurfverenging Berkendonk. Deze 
verenigingen presenteren zich in de gymzaal 
in samenwerking met Lisso, een project van 
Stichting Brabant Waterland met als doel: 
meer mensen op het water. Voor veel jonge-
ren in Helmond is het plezier van watersport 
nog niet bekend en niet ontdekt. 
De enthousiaste leerlingen doorliepen 
drie stations in een uur. De sporten zeilen, 
windsurfen, kayakken, kano-polo en roeien 
kwamen aan bod. Bij elk station werd er wat 
verteld over de sport en de mogelijkheden 
in Helmond. Daarna werd op de materialen 
de beweging geoefend en een wedstrijd 
gestart. “Wij waren erg blij met het initiatief 
van JIBB omdat dit een mogelijkheid is om 
onze leerlingen met andere sporten te la-
ten kennismaken. Watersport kunnen we in 
onze gymzaal normaal niet aanbieden. Deze 
unieke kans hebben we daarom met beide 
handen aangegrepen,” aldus Paul Buuts, 
vakdocent lichamelijke opvoeding van het 
Carolus. “We hopen dat de leerlingen door 
deze gymzaal introductie de sporten op het 
water willen gaan uitproberen en lid worden 
van de verenigingen.” •
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Roparun 2013

De Helmondse Atletiekclub gaat met een 
team deelnemen aan de Roparun, een es-
tafetteloop over een traject van ruim 500 
kilometer van Parijs (of Hamburg) naar Rot-
terdam. De start is op zaterdag 18 mei. De 
finish vindt plaats op Tweede Pinksterdag op 
de Coolsingel. 
Het hartverwarmende motto van de Stichting 
Roparun luidt al jaren: 
Leven toevoegen aan de dagen, waar geen 
dagen meer kunnen worden toegevoegd 
aan het leven. Een unieke gelegenheid om 
op sportieve wijze een bijdrage te leveren 
om het leed van kankerpatiënten enigszins 
te verlichten. De deelnemende teams bren-
gen geld bijeen voor het verbeteren van de 
levensomstandigheden van kankerpatiënten. 
De opbrengst gaat volledig naar het doel van 
de Stichting Roparun: ondersteuning van 
projecten en initiatieven, die het leven van 
kankerpatiënten kunnen veraangenamen. 
Denk hierbij aan bungalows, inloophuizen en 
hospices. In het kader van de palliatieve zorg 
kregen diverse instellingen ondersteuning bij 

de inrichting van hun afdelingen. Ook wordt 
een deel van de opbrengst besteed aan de 
aandacht voor de nazorg van chemotherapie. 

H.A.C. Helmond Running Team bestaat uit 
vierentwintig personen, waaronder ook en-
kele Brandevoorters. Acht lopers, die ieder 
gemiddeld ongeveer vijfenzestig kilometer 
lopen - oftewel meer dan anderhalve mara-
thon. Zes fietsers begeleiden de lopers op 
hun tocht. Chauffeurs voor een materialen- 
en personenbusje en voor de begeleidende 
touringcar. Verder bestaat het team uit cate-
raars, navigators, een masseur en een fysio-
therapeut. 

Naast de sportieve prestatie, moet er ook 
een inspanning geleverd worden om zoveel 
mogelijk geld op te halen voor het goede 
doel. We zijn nog altijd op zoek naar sponso-
ren. Heeft u een eigen bedrijf en draagt u dit 
geweldige doel een warm hart toe? Aarzel 
niet om u aan te melden en neem contact 
op met Edwin Kok (06 424 942 88) of met 

Maarten van der Zanden (06 406 983 73). 
Zij geven u graag alle informatie en de te le-
veren tegenprestaties betreffende uw spon-
soring. Wilt u een donatie doen? Dit kan via 
de website van de Stichting Roparun: www.
roparun.nl. Klik op doneer aan uw favoriete 
team en kies team 134, H.A.C. Helmond 
Runningteam. Ook kunt u een bedrag over-
maken op bankrekening 31.43.16.809, t.n.v. 
Helmondse Atletiekclub. Voor meer informa-
tie zie: http://www.hac-helmond.nl/index.
php/roparun. 

Kanker, het liefst zouden we willen dat deze 
ziekte verdwijnt. Helaas is dit nog niet mo-
gelijk. 
Er is een lange weg te gaan van veel on-
derzoek om behandeling van kanker te ver-
beteren. De Helmondse Roparunners zijn blij 
dat ze hun beste beentje voor kunnen zetten 
om de
ernstig zieken, die het zo zwaar hebben, een 
beetje vreugde te brengen. H.A.C. Helmond 
Runningteam dankt u voor uw steun. •

Nicole Loeve
foto: Piet Modderkolk

Kanker. Bijna iedereen komt ermee in aanraking. De verschrikkelijke lij-
densweg van een dierbaar familielid of een goede vriend. De moeizame 
strijd, de laatste jaren, maanden en dagen; ze zijn zwaar. Pijnlijk voor 
de patiënt en hartverscheurend voor familieleden en vrienden. Afscheid 
nemen komt altijd te snel. Een gevoel van machteloosheid overheerst. 
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Ook in Helmond en natuurlijk in onze 
mooie wijk Brandevoort, waren er de no-
dige activiteiten waar vrijwilligers zich voor 
konden inschrijven. Scouting Brandevoort 
had voor zaterdag 16 maart ook een klus 
aangemeld: de inrichting van een educa-
tieve vlindertuin.
Maar liefst dertig vrijwilligers deden mee. 
Enkele mensen kwamen via de website van 
NLdoet. Een team vanuit de gemeente Hel-
mond had zich gemeld en ook jeugdleden, 
ouders van jeugdleden en natuurlijk Plus-
Scouts hebben geholpen. De vlindertuin 
komt op een gemeentelijk stuk grond naast 
onze blokhut. In overleg met de gemeente 
neemt Scouting Brandevoort de ontwikke-
ling en het onderhoud voor haar rekening.
De dag zelf is prima verlopen. Het was een 
beetje koud, maar het was droog!

De voorbereidingen begonnen al om 8.00 
uur. Voor de grote groep vrijwilligers be-
gon het om 10.00 uur met een algemeen 
welkomstwoord en uitleg van activiteiten, 
waarna de deelnemers in verschillende 
groepen aan de slag konden. 
Voor de inwendige mens werd goed ge-
zorgd. Rond 11.30 uur was er koffie met 
de onderhand befaamde apple crumble 
uit de Dutch ovens - erg lekker. Voor de 
lunch was er voorzien in een pittig soepje, 
broodjes en hotdogs. En voor bij de thee 
werd er een heerlijke cake bezorgd, voor 
ons gebakken door medewerkers van de 
LEVgroep en ter ere van NLdoet.
Er is die dag hard gewerkt. Zo is er een 
nieuw hek geplaatst en is een goed begin 
gemaakt met het grondwerk voor de vlin-
dertuin. Daarvoor zijn de coniferen en een 

aantal wilgen gerooid. Ook een eik die in 
de verdrukking stond, is omgehaald. Met 
de eik en wilgen is een speelgelegenheid 
gemaakt. De wilgentenen zijn gebruikt om 
een tunnel te vlechten. Een hoogtepunt van 
deze dag was wel het transport van de eik. 
Met z´n allen hebben we deze boom op z’n 
plek gelegd. De kids van Scouting Bran-
devoort kunnen er nu op klauteren. Goed 
teamwork!
NLdoet was het startpunt om stap voor stap 
tot realisatie te komen van de vlindertuin. 
Ondertussen is ook al een begin gemaakt 
met de aanplant. Komende tijd kunt u meer 
activiteiten op dit stukje grond verwachten.
Zin om het Scouting Brandevoort team 
te versterken? Vacatures: welpenleiding, 
scoutsleiding, schoonmaakteam en het 
tuinteam. •

Vlindertuin 

Birgitte Rek
Foto: Rob Wyers

Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart was de landelijke manifestatie NLdoet 
van het Oranje Fonds. Vele mensen in Nederland hebben die dagen 
hun handen uit de mouwen gestoken om in actie te komen voor één 
van de vele verenigingen en goede doelen in Nederland.
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Heeft u het druk met uw carrière, baan en 
kinderen, en kunt u wel wat hulp in het huis-
houden gebruiken? Ik help u graag tegen een 
redelijke vergoeding. Bel me en ik kom kennis-
maken. Groeten Jeany, 06 151 582 15.

Voor na de zomervakantie zijn wij dringend op 
zoek naar stageplaatsen voor onze studen-
ten van de opleiding Zorghulp (niveau 1) van 
Summa Zorg, Willem de Rijkelaan te Eindho-
ven (voorheen ROC Eindhoven - School voor 
de Zorgsector).

Gilde SamenSpraak is een uniek taal- en in-
tegratieproject, gewoon praten met anderstali-
gen in een individueel contact in de huiskamer 
over alledaagse onderwerpen. Geen officiële 

lessen. Penningstraat 55, tel.: 59 89 89 con-
tact: e-mail: Lidia.Zagorska@levgroep.nl. 

Gezocht: toetsenist voor Popkoor Brand New 
Voices. Wij repeteren op woensdagavond van 
20.00-22.00 uur in ‘t BrandPunt en zoeken 
een enthousiaste toetsenist voor ons gezellige 
popkoor. Reacties naar Marijke Verhoeven, tel.: 
51 50 47 of naar info@popkoorbrandnewvoi-
ces.nl.
 
Oude foto’s Mariabasisschool gezocht voor een 
tentoonstelling op zaterdag 15 en zondag 16 
juni. U kunt ze aan de Kromme Steenweg 31 
afgeven t.a.v. de commissie 100-jarig bestaan. 
Vermeld achterop naam, adres en telefoon-
nummer. U kunt ze ook scannen en e-mailen 

naar 100jaar@bsmariahelmond.nl. Meer info: 
ww.bsmariahelmond.nl.

Europa Kinderhulp maakt al 50 jaar dromen 
van hulpbehoevende kinderen waar. Maar om 
dit te kunnen blijven doen, zijn nieuwe vakan-
tiegastouders meer dan welkom. Ze kunnen 
rekenen op volop begeleiding vanuit de or-
ganisatie. Meer info: www.europakinderhulp.nl 
of Felix Verlaar: noordbrabant@europakinder-
hulp.nl, of tel.: 0118 62 79 74.

15 april bij de Markthal in De Veste een heel 
klein zilveren bedelarmbandje gevonden. Het is 
een babymaat en er zitten 3 bedels aan. De 
eigenaar weet vast welke 3 en kan een mailtje 
sturen naar pk@upcmail.nl.

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.

De overlast binnen Brandevoort bestaat 
vooral uit de volgende punten: 
• Groepsvorming waarbij wordt geschreeuwd,  
 vooral laat op de avond.
• Hinderlijk aanwezig zijn. Bijvoorbeeld vlak  
 voor een in- of uitgang van een supermarkt  
 staan, waardoor de bezoekers dit als verve- 
 lend en hinderlijk ervaren.
• Vernielingen aanrichten en afval achterlaten. 
• Urineren in portieken en openbare ruimtes.
• Onder invloed zijn van alcoholhoudende  
 drank, of andere middelen, waarbij lawaai  
 wordt gemaakt.

De politie kan feitelijk alleen ingrijpen als 
er daadwerkelijk strafbare feiten worden 
gepleegd. Wij, als wijkagenten, investeren 
uiteraard wel zoveel als mogelijk in deze 
groepen. Wij zoeken contact met buurtbe-
woners, jeugd en opbouwwerkers. Vaak krij-
gen we meldingen van buurtbewoners en 
dan bekijken we ter plekke of er sprake is 

van overlast. We spreken dan met alle par-
tijen: de buurtbewoners en de veroorzakers. 
Met de veroorzakers zoeken we naar een op-
lossing om de klachten te verminderen. Wij 
delen boetes uit als dit nodig is, maar wat we 
vooral doen is probleemgedrag vroegtijdig 
signaleren, met jongeren en hun ouders in 
gesprek gaan en de juiste (hulpverlenings-) 
instanties inschakelen. Met de melders be-
spreken we dat iedereen recht heeft om op 
straat te zijn en bespreken we wat buurtbe-
woners zelf kunnen doen tegen de overlast. 
Wat kunt u als bewoner doen als u over-
lastgevende hangjeugd bij u in de woon-
omgeving signaleert? Allereerst is het voor 
ons belangrijk dat u overlast direct meldt op 
het moment dat het plaatsvindt. U belt met 
0900 8844 indien er geen spoed is, maar 
u wel politie ter plaatse wilt hebben. U belt 
met 112 als elke seconde telt! Ook belang-
rijk voor ons is dat er een zo goed mogelijk 
signalement van de overlastgevende jon-

geren wordt doorgegeven. Op het moment 
dat wij in dienst zijn, lezen we namelijk de 
door u gemaakte melding terug in de poli-
tiesystemen. Indien er geen tijdige politie-
inzet heeft kunnen plaatsvinden, doordat 
er bijvoorbeeld op dat zelfde moment een 
melding was met een hogere prioriteit, dan 
kunnen wij als wijkagenten mogelijk nog ac-
tie ondernemen naar aanleiding van het door 
u opgegeven signalement. Uiteraard kunt u 
voor vragen altijd contact met ons opnemen 
via onze e-mailadressen en Twitteraccounts 
(patrick.de.vogel@brabant-zo.politie.nl of  
@brigadierBrVrt2, rob.jansen.op.de.haar@
brabant-zo.politie.nl of @brigadierBrVrt).
Wij zijn in ieder geval van mening dat we 
Brandevoort leefbaar moeten houden voor 
alle bewoners. De jeugd is hier een belang-
rijk en een aanzienlijk onderdeel van. Spreek 
overlastgevende jeugd aan op hun gedrag. 
Indien de overlast hierdoor niet stopt, staat 
de politie u graag terzijde! •

Hangjeugd

Patrick de Vogel

Wellicht ziet u ze bij u in de buurt; groepen jongeren die rondhangen. 
Veelal zoeken ze plekken uit zoals het station, parkeerkelders, portie-
ken, schoolpleinen en het winkelgedeelte in De Veste. Vaak klagen de 
buurtbewoners over geluidsoverlast of ervaren hinder van deze hang-
jongeren.
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Griekse cultuur
In deze cultuur was een witte gezichtshuid in 
de mode. Dat bereikte men door een poeder, 
gemaakt van loodwit of kalk. Als blusher ge-
bruikte men een okerachtige klei en voor het 
rood maken van de lippen (als voorloper van 
de moderne lipstick) werd een roodachtig 
poeder, afkomstig uit ijzer, toegepast. Om-
dat men dacht er jonger uit te zien, maakte 
men ook de handpalmen rood met henna. 
(Henna is een rode kleurstof afkomstig van 
de hennastruik die al sinds circa 3500 v. Chr. 
gekweekt wordt. Deze vorm van lichaams-
versiering kwam en komt vooral voor in Ara-
bische, Afrikaanse en Indiase culturen.)
De Griekse cultuur werd onder andere heel 
bekend door de aandacht en zorg voor het li-
chaam. Men besteedde veel tijd en aandacht 
aan lichaamsbehandelingen zoals massa-
ges, inwrijven met oliën en geurstoffen. Men 
trainde zeer uitgebreid (op plaatsen die te 
vergelijken zijn met onze sportscholen) om 
een mooi en gezond lichaam te krijgen zodat 
er grote sportieve prestaties geleverd kon-
den worden. Uiteindelijk geldt deze cultuur 
als de bakermat voor de Olympische Spelen 
zoals wij die nu nog steeds kennen.

Romeinse cultuur
De Romeinen smeerden gerst en boter op 
plaatsen waar zij puistjes hadden en op hun 
nagels deden ze, als voorloper van nagel-

lak, bloed met schapenvet. Verder besteed-
den zij, evenals de Grieken, zeer veel tijd 
aan de verzorging van hun lichaam. Zo na-
men zij modderbaden waaraan uitwerpselen 
van krokodillen waren toegevoegd. Mannen 
bleekten hun haren (waar zij pas mee stop-
ten als hun haar zo was uitgebeten dat het 
ging uitvallen), want zij dachten er op deze 
manier uit te zien als jonge goden! 
Uiteraard waren ook toen dit soort behande-
lingen uitsluitend weggelegd voor de rijken 
in de samenleving. Slaven en slavinnen voer-
den deze behandelingen uit en waren hier 
zeer bedreven in. Tegenwoordig wordt dit 
gelukkig overgenomen door professionals in 
de verzorgende beroepen. 
Ook in die tijd gebruikte men van alles om 
maar mooi te blijven. Omdat men dacht een 
mooiere huid te krijgen, nam men baden 
in ezelinnenmelk, zoals ook al gebruikelijk 
was in de Egyptische cultuur. Een beroemd 
voorbeeld hiervan is de legendarisch Egyp-
tische koningin Cleopatra. Ook in het oude 
Romeinse Rijk gebruikte men reukstoffen 
bijvoorbeeld wierook, mirre en amber. 

Middeleeuwen
Na allerlei epidemieën, waaronder de pest, 
waren er veel mensen die, als ze het al over-
leefden, vol zaten met lelijke littekens waar-
onder het gezicht en uiteraard probeerde 
men deze littekens te camoufleren. Dat deed 
men, net zoals eerder in de geschiedenis 
door gebruik te maken van een dikke laag 
(zeer giftig) loodwit. Deze procedures heb-
ben hoogstwaarschijnlijk heel wat doden 
tengevolge gehad.
Hoe het verdere gebruik van cosmetica in de 
Middeleeuwen was, kunnen we alleen maar 
achterhalen door nagelaten geschriften, 
kunstobjecten en archeologische vondsten. 
Maar zeker ook door de behoorlijk smalende 
en soms beledigende opmerkingen in de 
verzen en gedichten van dichters.
In een manuscript uit de veertiende eeuw 
schrijft een satiricus van die tijd als volgt over 
de vrouw: 

Ze zet vals haar op haar 
hoofd en verft zichzelf

Om de wereld te plezieren!

Alhoewel in de Middeleeuwen de dames hun 
gezicht en haar verfden, vonden de mannen 
het destijds meestal mooier als dames zich 
niet opmaakten. Ook dichters en schrijvers in 
die tijd, uiteraard voornamelijk bestaand uit 
mannen waren ook die mening toegedaan.
Maar zoals het in al die voorgaande eeuwen 
al was gebeurd, hadden noch de heren noch 

de prostituees invloed op de make-up ge-
woonten van burgerlijke dames. 
In de hogere kringen in Europa wilden de 
dames er vrijwel zonder uitzondering blanker 
uitzien dan ze van nature waren. (Het com-
plete tegenovergestelde van de moderne tijd 
waarin door velen de bruincultuur bijna tot 
een verslaving geworden is!) Diegenen die 
er van nature bleek uitzagen hadden het 
makkelijk, want ze bleven naturel en ande-
ren, die een gezonde teint hadden, maakten 
zich witter bijvoorbeeld door het reeds ge-
noemde loodwit. 
Dames die in steden of dorpen woonden, be-
trokken hun cosmetische producten van die-
gene in hun woonomgeving die deze zaken 
maakte. Maar de vrouwen van het platteland 
kochten hun make-up spulletjes ook vaak bij 
rondtrekkende kooplieden. Zo’n koopman 
verkocht dus van alles zoals bijvoorbeeld 
scheerspulletjes (mesjes), spiegeltjes, kam-
men en ijzeren krulijzers, borsteltjes en pun-
tige stokjes voor de tanden, haarbanden en 
haarspelden, katoenen lappen voor het op-
brengen van rouge en witte glazuur voor op 
de huid. Maar deze kooplui verkochten ook 
allerlei middeltjes tegen kwalen en zij trok-
ken tanden en kiezen.
Evenals loodwit werd ook een, in water op-
losbare verf gebruikt voor het lichter maken 
van de huid en om de huid te verzachten.
In de elfde eeuw werd er alleen make-up 
gebruikt door de hoertjes; ook deze was wit 
want hun eigen natuurlijke roze huidkleur 
werd niet als aantrekkelijk ervaren. 
In het Spanje van de zestiende eeuw wa-
ren de prostituees de eersten die een soort 
roze gekleurde make-up gingen gebruiken. 
Maar ‘nette’ dames hielden zich alleen aan 
wit poeder. Pas zo’n drie honderd jaren later 
werd er, ook in Duitsland, roze gebruikt, maar 
ook hier alleen door de dames van lichte ze-
den en niet door andere vrouwen. (Vanwege 
de ligging van Duitsland ten opzichte van ons 
land kunnen we er wel van uitgaan dat deze 
laatstgenoemde gewoonte ook in ons land 
gebruikelijk was in die tijd.)
Een hoog voorhoofd werd aan Europese ho-
ven als teken van intelligentie gezien. Daar-
om schoor men de haargrens af, zette een 
pruik op, meer achter op het hoofd, en wer-
den de wenkbrauwen weggeplukt of weg-
geschoren en dan verdoezeld (verzeept). De 
wenkbrauwen werden dan of helemaal weg-
gelaten of hoger op het voorhoofd getekend. 
Een goed voorbeeld hiervan is te zien op een 
schilderij uit die tijd zoals op de afbeelding. 
Dit is koningin Elisabeth I van Engeland in 
1592 (detail uit het Ditchley portret geschil-
derd door Marens Gheeraerts de jongere). •

Lijf & leven
Geschiedenis van make-up, deel II 

Marga Dobma



Ontluikt!

Artimond gaat voor 20.000 likes!

Het gratis toegankelijk Artimond, met jaarlijks gemiddeld meer 
dan 20.000 bezoekers, gaat dit jaar de 47e editie in en is in de 
achterliggende periode uitgegroeid tot een evenement dat 
ook buiten de stads- en regionale grenzen hoog staat aange-
schreven. Zelfs uit binnen- en buitenland komen liefhebbers 
van kunst en straattheater speciaal hiervoor naar Helmond.  Op 
zondag 26 mei bestaat de laatste kans om Artimond te beleven 
en ervaren in de originele vorm. 

Jaarlijks steunen, naast de Ge-
meente Helmond, een groot 
aantal bedrijven en instellingen 
Artimond met financiële midde-
len. Om het kunstenfestival Arti-
mond op poten te zetten en het 
de bezoekers optimaal naar de 
zin te maken, zijn ieder jaar een 
kleine vijftig vrijwilligers maanden 
achtereen druk in de weer. “Zon-
der de bijdrage en inzet van al 
deze partijen zou Artimond niet 
47 jaar een gratis festival kunnen 
aanbieden,” laat het bestuur van 
Artimond weten.
“Met respect richting bezoekers 
is steeds een hoogwaardig pro-
gramma aangeboden”. 

Nu de laatste editie ‘oude stijl’ 
voor de deur staat verdienen de 
tientallen vrijwilligers waardering 
terug. Dat kan door eenvoudig-
weg Artimond te volgen via de 
diverse social media. 

Volg Artimond dus op Twit-
ter en/of ‘like’ het festival op 
Facebook. Op deze manier kun-
nen we iedereen op de hoogte 
houden van de laatste ontwik-
kelingen voor, tijdens en na het 
festival,” aldus de organisatie 
die, als alle trouwe bezoekers 
ook hun erkenning op Facebook 
uitspreken, op 20.000 ‘likes’ op 
Facebook rekent.

/artimond/artimondhelmond www.artimond.nl
BC_Adv_Artimond_2104.indd   1 21-04-13   11:23
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kelingen voor, tijdens en na het 
festival,” aldus de organisatie 
die, als alle trouwe bezoekers 
ook hun erkenning op Facebook 
uitspreken, op 20.000 ‘likes’ op 
Facebook rekent.

/artimond/artimondhelmond www.artimond.nl
BC_Adv_Artimond_2104.indd   1 21-04-13   11:23

De gemeente Eindhoven heeft dit winter-
seizoen 236 populieren gekapt die langs 
het Eindhovens kanaal staan. Het gaat om 
bomen die er slecht aan toe waren en zijn 
verwijderd voor de veiligheid van wandelaars, 
fietsers en bewoners in het gebied. De condi-
tie van de populieren is hiervoor beoordeeld. 
De bomen staan buiten de gemeentegrens 
van Eindhoven in de gemeenten Mierlo, Gel-
drop, Nuenen en Helmond. 
Het Eindhovens kanaal loopt vanaf Eindho-

ven tot voorbij Helmond en komt uit bij de 
Zuid-Willemsvaart. Het kanaal is samen met 
veel aangrenzende gronden eigendom van 
de gemeente Eindhoven. Hier staan bossen 
en bomenrijen waarvoor de gemeente Eind-
hoven verantwoordelijk is. 

Bij de beoordeling van de populieren zijn ver-
schillende problemen vastgesteld, variërend 
van een verhoogd risico op takbreuk, storm-
schade, blikseminslag, slechte bladbezetting 

tot aantastingen door zogenaamde gangen-
boorders (insecten). Ook hadden veel popu-
lieren een sterk verdikte stamvoet dat wijst 
op de aanwezigheid van rot.

Tijdens de nu komende periode wordt be-
oordeeld waar herplant van populieren of 
desgewenst andere soorten zal plaatsvinden 
en waar boomstronken worden verwijderd. 
Ook eventuele herstelwerkzaamheden wor-
den uitgevoerd. •

Populieren langs Eindhovens 
kanaal gekapt

Gemeente Eindhoven
Foto: Vincent Knoops
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April puzzel

De maartpuzzel is gewonnen door A. Marais. Gefeliciteerd! De oplossing is: paastak

Deze maand een nieuwe puzzel. Let op: welke twee woorden kunt u niet maken van: Troonwisseling op 
Koninginnedag 2013. 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 12 mei. Succes!

Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft besloten om het wijkwethouder-
schap weer in te voeren. Tot 2010 kende 
Helmond wijkwethouders. Het college wil 
hiermee de relatie met wijkraden en wijken 
verbeteren en beter geïnformeerd zijn over 
zaken die in de wijken spelen. 

Enkele keren per jaar heeft de wijkwethou-
der een gesprek met een of twee vertegen-
woordigers namens de wijkraad. Aan dat 

gesprek kunnen desgewenst ook ambtena-
ren deelnemen. Zowel de wijkwethouder als 
de vertegenwoordigers van de wijkorganen 
kunnen onderwerpen en agendapunten in-
brengen. Het karakter van het overleg is 
besloten en er wordt geen verslag gemaakt. 
De deelnemers aan het overleg stemmen 
onderling af waarover wel of niet gecommu-
niceerd wordt.

Wie heeft welke wijken?

De volgende verdeling is gemaakt:
• Wethouder Stienen: Brouwhuis en Mierlo- 
 Hout
• Wethouder De Leeuw-Jongejans: Brande- 
 voort en Rijpelberg
• Wethouder Van Mierlo: Centrum en Stip- 
 hout
• Wethouder Van den Heuvel: Dierdonk, Hel- 
 mond Oost en Helmond West
• Wethouder Tielemans: Binnenstad en Hel- 
 mond Noord •

Zondag 21 april vieren kinderen van groep 
4 van basisschool de Vendelier hun eerste 
communie in de St. Lucia kerk te Mierlo 
Hout. Yayda, Lars, Sem, Lotte, Milan, Teun, 
Britt, Matthijs, Lara, Boris, Bo, Imke, Famke, 
Demi, Willem, Sam, Iris, Jorian, Maud, Marnix, 
Xander, Thijmen, Krijn, Milan, Dinand en Cas 
van harte gefeliciteerd. •

Wijkwethouders terug

Communie de Vendelier

Gemeente Helmond

Marc Dekkers
foto: Marc Dekkerc

Gilde
Stoel
Agent
Koning
Nadien
Toren
Groot
Glans

Orkestlid
Land
Koets
Kosten
Gloed

Dansen
Gelid

Kasteel

Kniel
Kaars
Kristal

Koningin
Dagen
Tango
Langs
Gasten

Taken
Sein
Kies

Gondels
Wolk
Kiosk

Leiding
Glas

Klein
Stralen

Slot
Akten
Kroon

Wensen

Troonwisseling op koninginnedag 2013
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Even de wijk uit
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Meimaand fietsmaand, ook in 
Stiphout!
Fiets4Daagse De Peel organiseert dit jaar, 
naast het jaarlijks terugkerend fietsevene-
ment van 2 tot en met 5 juli, een (gezins)
fietstocht op Hemelvaartsdag (9 mei) onder 
het motto Stiphout fietst. Wij nodigen ieder-
een uit, groot of klein, oud of jong, wonende 
in of buiten Stiphout, deel te nemen aan deze 
gezellige, sportieve middag met voor elk wat 
wils. De fietstocht leidt u via een prachtige 
route van ongeveer dertig kilometer door 
Stiphout en omgeving. Onderweg staat de 
kinderen een verrassing te wachten en alle 
deelnemers worden getrakteerd op een ver-
snapering. Tevens maakt iedereen kans op 
mooie prijzen.
De route is geheel uitgepijld, maar een rou-
tebeschrijving zal zeker niet ontbreken.

Start en finish: Café-Zaal `t Aambeeld,
Dorpsstraat 38, telefoon: 53 70 35
Afstand: dertig kilometer
Vertrektijden: start tussen 12.30 en 13.30 uur
Sluiting/eindcontrole: 17.30 uur
Tarief (inschrijving op startplaats):

13 jaar en ouder e4,00 p.p.
5 tot en met 12 jaar (max. 2 bet.) e2,50 p.p.
tot 5 jaar gratis. Voor meer informatie kijk op: 
www.fiets4daagsedepeel.nl.

Biljarten
Houtse biljartkampioenschappen libre en 
driebanden 2013 in Café de Karper, Walvis-
straat 34, Mierlo-Hout.
Poulewedstrijden libre zijn 3 en 4 mei en op 
10 en 11 mei. Poulewedstrijden driebanden 
zijn 17 en 18 mei en op 25 en 26 mei. De 
finales worden in Café de Karper gespeeld 
op 31 mei en 1 juni 2013. 
Inschrijven is mogelijk tot en met 2 mei, 
e5,- per spelsoort, in Café de Karper of te-
lefonisch: 53 78 55. Aan beide spelsoorten 
deelnemen is geen probleem, indien nodig 
worden de speeldata aangepast. Deelname 
is alleen mogelijk als u op ’t Hout of Brande-
voort woont of biljart bij een Houtse of Bran-
devoorter biljartvereniging.

Presentatie rond WOII
In mei is het 69 jaar geleden dat er een eind 
kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

Nog steeds zijn er mensen die het verhaal 
over de oorlog kunnen doorvertellen aan 
kinderen en kleinkinderen. Een van hen is 
Ad Hermens. Hij heeft nog een hoofd vol 
verhalen. En een huis vol tastbare herinne-
ringen. In de vorm van modelbouw tanks en 
vliegtuigen en diverse andere attributen, van 
vriend en vijand. Vaak gevonden in de regio. 
Of verkregen door giften.
Zelf zat Ad nogal eens in de schuilkelder. Hij 
schreef tijdens de oorlog veel in zijn dagboe-
ken. En na de oorlog in de boeken die van 
hem verschenen.
De presentatie in de vitrines van de biblio-
theek in Geldrop tonen nu ook de dagboek-
tekeningen van Ad Hermens.
Tot en met 27 mei is de presentatie van Ad 
Hermens te zien op de jeugdafdeling en de 
volwassenenafdeling van de bibliotheek in 
Geldrop. Tijdens de openingstijden. Ook de 
boeken van Ad Hermens zijn te vinden in bi-
bliotheek dommeldal. Mocht er een titel zijn 
uitgeleend, dan kunt u deze gratis reserve-
ren, via de website of met de bibliotheekApp, 
of gewoon in de bibliotheek.  •
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Tjoek Tjoek kinderopvang

Emmy van Lieshout wordt op 6 februari 
1972 geboren in Veghel, in een gezin dat 
bestaat uit vader, moeder en een oudere 
broer. Als Emmy drie jaar is, verhuist de fa-
milie naar Asten waar ze naar basisschool 
St. Lambertus gaat. Ze is vanaf jonge leef-
tijd al dol op kinderen en wil ook altijd met 
poppen spelen. In andere activiteiten is ze 
totaal niet geïnteresseerd. Vanwege deze 
interesse wordt ze ook al heel jong ge-
vraagd als babysitter.
Ze blijft lang erg speels en ondanks het 
schooladvies - havo - gaat ze om dezelfde 
reden eerst naar de mavo. Ze maakte deze 
opleiding vlot af en gaat vervolgens de op-
leiding MDGO Agogisch Werk doen in Hel-
mond. Ze kiest hiervoor omdat het nog al-
tijd vanzelfsprekend is dat ze beroepsmatig 
iets wil gaan doen met kinderen. Ook deze 
driejarige opleiding gaat haar goed af en 
ze behaalt het einddiploma in 1991. Om-
dat ze op dat moment geen leuke baan kan 
vinden, gaat ze eerst op kantoor werken. 
Dit doet ze toch, al met al, nog zo’n drie 
jaar, maar ze kiest er dan weer voor verder 
te studeren aan de hbo Verpleegkunde in 
Eindhoven. Het einddiploma behaalt ze na 
vier jaar en ze zoekt en vindt een baan bij 
GGZE De Grote Beek te Eindhoven. Het 
leuke van deze baan is, dat ze steeds, voor 
langere periodes (tussen negen maanden 
en anderhalf jaar) werkzaam is op een an-
dere afdeling. Ze kiest hier bewust voor om 
voor zichzelf goed te kunnen bepalen wat 
ze het interessantste vindt. Ze geniet met 
volle teugen van het gevarieerde werk en 
van het contact met de patiënten van de 
Grote Beek en de omgang met collega’s. 
Maar uiteindelijk gaat het onregelmatige 
werk haar toch opbreken. Ze neemt ont-
slag en gaat naar een uitzendbureau om 
een nieuwe baan te zoeken met de me-
dedeling: “Ik wil allerlei werk doen als het 
maar niet in de verpleging is.” Dan blijkt dat 
er voor haar, met haar opleiding, maar één 
optie is en dat is de kinderopvang.
Omdat ze, door haar werk bij de GGZE, 
gewend is aan ingewikkelde arbeidsom-
standigheden ziet ze, in eerste instantie, 
het werken in een ‘gewoon’ kinderdagver-
blijf niet zo zitten. Maar aangezien er op dit 
moment geen andere baan voorhanden, is 
gaat ze aan de slag bij verschillende kin-
derdagverblijven in Helmond en Eindhoven 
en komt ook (onder andere) terecht bij St. 
Marie in Venlo, een (kinderdagverblijf) in-
stelling voor kinderen met taal- en spraak-

stoornissen. Dit bevalt haar veel beter dan 
ze in eerste instantie had gedacht. Maar in 
de loop van de volgende twee jaar wil ze 
toch graag meer zelfstandig kunnen func-
tioneren. Dus komt de gedachte bij haar op 
om voor zichzelf te gaan beginnen.
In 2005 komt ze tijdens carnaval Frank 
Vossen tegen. Frank is verkleed als Willie 
de Bij en Emmy toevallig als Maja de Bij. 
Door deze toevalligheid ontstaat er met-
een een klik. Frank zit in de research bij 
Philips in Eindhoven. 
Zowel Emmy als Frank wonen op dat mo-
ment ieder zelfstandig in deze stad en ze 
besluiten al vrij vlug samen te gaan wonen 
en weer, door een toevallige samenloop 
van omstandigheden, nadat ze op het punt 
staan tot aankoop van een gezamenlijke 
woning in Eindhoven komen ze, via een 
website, in aanraking met Brandevoort. 
Dat is voor beiden liefde op het eerste ge-
zicht. Ze vinden en kopen een huis aan de 
Broederwal 49, een pand waar ook plaats 
is om Emmy’s droom, een eigen kinderdag-
verblijf, waar te maken. Op 11 september 
2006 is hun nieuwe woning een feit. Wat 
haar werk betreft komt Emmy, als gastou-
der, terecht bij Spring kinderopvang (www.
spring-kinderopvang.nl) en via hen vangt 
ze kinderen op in de leeftijd van nul tot vier 
jaar in haar eigen huis aan de Broederwal.
Op 1 mei 2009 wordt haar droom werke-
lijkheid en ze start met haar eigen kinder-

opvang. Na een jaar, op 1 januari 2010, 
laat ze zich officieel inschrijven bij de KvK 
als Tjoek Tjoek Kinderopvang (www.tjoek-
tjoekkinderopvang.nl, 06 254 269 80).
Emmy is officieel geregistreerd als gast-
ouder en heeft hier uiteraard ook de be-
nodigde diploma’s voor in huis. Sinds het 
begin zijn er al heel wat kindjes bij haar in 
de kinderopvang geweest en die worden 
nu allemaal vier jaar en gaan, jammer ge-
noeg, naar de basisschool. 
In de toekomst wil Emmy zich verder ont-
wikkelen, zowel persoonlijk als zakelijk. 
Haar hoofddoel: mee te helpen de aan 
haar toevertrouwde kindjes te stimuleren 
in hun ontwikkeling en zelfvertrouwen en 
ze te leren dat ze precies goed zijn zoals ze 
zijn. Ook zelf is ze altijd bezig met studeren 
om zich verder te ontwikkelen. 
Frank en Emmy vinden het heerlijk in 
Brandevoort. Vooral het wat dorpse sfeer-
tje van ons kent ons vinden ze heel erg 
leuk. Emmy vindt vooral de waardering 
die ze ondervindt van de ouders van haar 
pupillen fantastisch, evenals de spulletjes 
die ze krijgt van buurtgenoten voor haar 
kinderdagverblijf! Wel zouden er volgens 
hen beiden meer winkels moeten komen 
in onze wijk.
Namens de redactie dank ik zowel Frank 
als Emmy voor de ontvangst en wens hen 
beiden veel geluk en gezondheid 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.

De kerkenraad heeft zich verdiept in het onderwerp communicatie. Op basis van de discussie zal 
een inhoudelijke verdieping plaatsvinden. Mochten er ideeën zijn om de communicatie te verbeteren 

via het kerkblad Perspektief, de website of KwartTaal, laat het dan weten. 

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

huwelijken 2013 Luciakerk

Vrijdag 10 mei 2013:
16.00u Luciakerk Mierlo-Hout Huwelijk Francis van 
Boven en Megan van Stiphout
Vrijdag 24 mei 2013:
14.30u Luciakerk Mierlo-Hout Huwelijk; Gerard Martens 
en Michelle Verhagen 
Donderdag 20 juni 2013: 
12.30u Luciakerk Mierlo-Hout Huwelijk: Chantal Verbakel 
en Gerard Verbaarschot
Vrijdag 28 juni 2013:
15.30u Luciakerk Mierlo-Hout Huwelijk Koen Wintjes en 
Marlie van Oijen
Vrijdag 5 juli 2013:
14.00u Luciakerk Mierlo-Hout Huwelijk Trudy Schmitz en 
Danny Keunen
Vrijdag 16 augustus 2013:
15.00u Luciakerk Mierlo-Hout Huwelijk: Ankie Holla en 
Stefan Rooijakkers
Vrijdag 6 september 2013:
15.30u Luciakerk Mierlo-Hout Huwelijk Patrick Celosse 
en Esther Dankers
Vrijdag 20 september 2013
Luciakerk Mierlo-Hout Huwelijk Bart Hartogs en Manuela 
van der Vleuten.

Met vriendelijke groet,

J. v.d. Laar, pastoor/deken/kanunnik.
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Als het weer een beetje meezit, is 
het tijd voor deze lekker frisse kip. 
Neem bij voorkeur een exemplaar 
dat een beetje redelijk leven heeft 
gehad; dat is niet alleen leuker voor 
de kip, maar smaakt ook nog eens 
een stuk beter.

Kip met citroensaus

INGREDIëNTEN:

4 kippenpoten
50 gram boter
100 ml olijfolie
1 ui
sap van 2 citroenen
2 eetlepels bloem
3 eidooiers
peper en zout
2 eetlepels fijngehakte peterselie
250 ml kippenbouillon

BEREIDINGSWIJZE:

Verdeel de poten in dijen en drumsticks. Snip-
per de ui fijn en fruit deze tot hij glazig is. Haal 
de uitjes uit de pan en bak de kipstukken bruin. 
Doe de uitjes bij de kip in de pan en voeg wat 
bouillon toe. Laat zachtjes koken en voeg af en 
toe wat extra bouillon toe. Meng de bloem met 
wat bouillon tot een papje en voeg dit bij de 
bouillon in de pan om in te dikken. Controleer 
op peper en zout. Klop de dooiers los met het 
citroensap. Als de kip gaar is, de pan van het 
vuur halen en het eimengsel met de peterselie 
door de saus roeren. 
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a We hebben weer een leuke actuele kleurplaat 

gevonden voor jullie en wij hopen dat jullie er weer 

iets moois van maken. Dus leef je uit en lever hem 

in op: oud Brandevoort 10 vóór 12 mei 2013. 

voornaam:.......................................................

achternaam:...................................................

adres:..................................................................

postcode:.........................................................

leeftijd:.............jaar,  jongen/meisje

i . v.m.  met  de n ieuwe drukwerkspeci f icat ies  bereik  je  het 
beste  resul taat  a ls  je  de k leurplaat  kopieert  op normaal 

papier  of  downloadt  v ia  www.brandevoortercourant .n l
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Er is door jullie weer lustig op los 
gedicht! Het mooiste versje vonden 
we dat van Lize Bos (6 jaar) en dat 

plaatsen we dan ook hiernaast.
 

De prijs wordt naar je 
huisadres opgestuurd. 

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

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

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

De prijzen worden aangeboden door

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

De neushorn wandolt dor de wie hij 
zoekt eten
hij wandolt verdur hij ziet ijndelek 
eten

De neushoorn wandelt door de wei
hij zoekt eten, hij wandelt verder,
hij ziet eindelijk eten
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UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ BRANDEVOORTER COURANT MEI NUMMER
10 mei

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 Germ Popken gpopken@onsbrabantnet.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 
 
April  
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
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 
6-10 mei SV Brandevrt Voetbaldagen 9-16.00 uur SV Brandevoort 
09 mei SBIA ’t BrandPunt gesloten  ’t BrandPunt   432013 
20 mei SBIA ’t BrandPunt gesloten  ’t BrandPunt   432013 
31 mei Seniorenconvent Seniorenconvent  H. Flapper   432013 
31 mei Brand. Cour. Distributie nr 5  P. Princen   665781 
 
Juni  
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
07 juni Brand. Cour. Inleveren kopij nr 6 Voor 18.00 uur C. Brouwer   663650 
08 juni SBIA Dansschool Friends  ’t BrandPunt   432013 
06/07 j SBIA Doorkomst Kennedymars  ‘t BrandPunt   432013 
19 juni SBIA Informatieavond KVW  ‘t BrandPunt   432013 
23 juni Werkgroep F Fierljeppen 13 – 17.30 uur   
28 juni Brand. Cour. Distributie nr 6  P. Princen   665781 
 
Juli  
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
08 juli SBIA Dansschool Friends  ’t BrandPunt   432013 
19 juni SBIA Informatieavond KVW  ‘t BrandPunt   432013 
 
Augustus 
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
24/25 a SV Brandevrt Opening Sportpark  SV Brandevoort 
30/31/1  Wijkraad Brandhout  ‘t BrandPunt   432013 

Bron : www.kalenderbrandevoort.nl.   Wijzigingen voorbehouden. 
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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. 
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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
  Nienke Crijns en Miek Manders 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 - Elke Minnebach 06 - 42 96 73 43

SchOLen, kinDerOpvanG en BuitenSchOOLSe OpvanG 
O.B.S. Brandevoort, De Plaetse 150 66 78 57
                                 Hulshoeve 4 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
kids castle hulshoeve, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Hulshoeve 4 (voorheen Hoevestein) 088 -20 88 261
Sport BSO de Brug (Spring), Arkweg 3-17 Mierlo 06 - 15 34 97 88 b
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