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Inhoud

Stichting Jeugd Brandevoort is opgericht in 
2010. Het is ontstaan zodat wij ook in de 
toekomst rekening houden met en betrok-
ken zijn bij onze steeds groter wordende 
groep opgroeiende jongeren. Het voornaam-
ste doel is een klankbord te bieden voor de 
jeugd en deze een zo goed mogelijke plaats 
te geven binnen onze gemeenschap: dat ze 
het gevoel hebben erbij te horen. 

Staan zaterdag 24 en zondag 25 augustus al in de familie-
agenda? Snel doen, want dan wordt Sportpark Brandevoort 
op feestelijke wijze geopend. Het belooft een groot sportief 
spektakel te worden met een verrassend programma voor jong 
en oud! Het programma is dusdanig samengesteld dat de mo-
gelijkheid bestaat om met verschillende sporten actief deel te 
nemen. De bestaande verenigingen zullen zichzelf presente-
ren middels wedstrijden, clinics en demonstraties. Ook kan er 
kennis gemaakt worden met andere sporten en verschillende 
dansscholen uit de omgeving geven swingende demonstraties, 
waarbij het hele gezin natuurlijk mee kan doen.

Brandevoort heeft er een nieuw popkoor bij: 
Brand New Voices. Initiatiefneemster Marij-
ke Verhoeven wilde graag een koor oprich-
ten waar het niet per se gaat om prestatie 
maar meer voor de gezelligheid. Met deze 
intentie is zij op zoek gegaan naar mensen 
die hetzelfde willen: lekker zingen met zijn 
allen en daarnaast gezelligheid na de repe-
titie en soms zelfs buiten het koor. 

“Zoals jullie vermoedelijk al hadden verwacht, 
ga ik na het avontuur in Mongolië tijdens de 
Mongolian Bike Challenge van zomer 2012, 
opnieuw een MTB-avontuur aan voor het goe-
de doel, maar nu op een heel ander continent. 
Het betreft de Great Tour Devide die verloopt 
van Banff in de buurt van Calgary in Canada 
naar Antelope Wells in Mexico.” Johan Walra-
ven vertelt over zijn uitdaging en doel.

“Als ik met mijn auto rijd, zijn er wel eens 
mensen die bijna van hun fiets vallen. Ze 
kijken en je ziet ze denken: Wat komt daar 
aan?” Sjoerd Vullings heeft altijd een pas-
sie gehad voor old school muscle cars. 
Vier jaar geleden heeft Sjoerd zijn eerste 
Amerikaanse auto gekocht. Een Chevrolet 
Camaro uit 1977. Hij vertelt met veel en-
thousiasme over zijn hobby.
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Redactioneel 
mei 2013

De redactie

Onze wijk blijft groeien: wat betreft de hui-
zenaantallen niet zo snel als eens gehoopt of 
verwacht, maar de verschillende initiatieven 
van onze wijkgenoten houden voorlopig nog 
niet op. Zo hebben we er een nieuw popkoor 
bij: Brand New Voices. Maar ook KoBra zingt 
er nog lustig op los.
Ook kunnen we bijna elke maand wel mel-
ding maken van wijkgenoten die zich inzet-
ten voor een goed doel: in deze editie van de 
Brandevoorter Courant een verhaal over een 
monsterfietstocht van Canada naar Mexico 
en een vooruitblik op de Pyreneeën Chal-
lenge. 

Wilt u zich ook inzetten voor de wijk? Dat kan 

natuurlijk bij heel veel clubs en verenigingen, 
maar het nieuwe sportpark kan heel goed 
vrijwilligers gebruiken - op structurele basis, 
maar ook voor het spetterende openings-
weekend op 24 en 25 augustus. De Cliën-
tenraad van het Gezondheidscentrum is op 
zoek naar een nieuw lid. De oproepen zijn 
elders in deze BC te lezen.

Stadslandbouw, het lijkt een innerlijke te-
genspraak. Maar in steeds meer steden 
worden braakliggende stukken grond aan-
gewend om voedsel op te verbouwen. Ook 
in onze wijk leven ideeën om hiermee te 
beginnen en de nog ongebruikte veldjes in 
Brandevoort nuttig te maken. Het kan een 

verfraaiing van de omgeving betekenen als 
er bijvoorbeeld bloemen op worden geteeld. 
Verder kan het een mooie vrijetijdsbesteding 
zijn voor mensen met groene vingers. Een 
interessant initiatief!

Het traditionele zomervermaak in de vorm 
van fierljeppen komt er ook weer aan. Op 23 
juni zullen de dapperen onder ons de sprong 
weer maken en we hopen dat velen droog de 
overkant zullen bereiken. Als de weergoden 
willen meewerken, belooft het een gezellige 
dag te worden. En heeft u behoefte aan nog 
andere interessante uitjes? Kijk eens in onze 
rubriek Even de wijk uit. Wellicht zit er iets 
voor u bij. •
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Biljarten
In ’t BrandPunt is Biljartclub Brandevoort in 
actie onze vaste speler van het biljart. Het 
biljart was op de reguliere maandagavonden 
gereserveerd voor de biljartclub. Op dit mo-
ment maakt de biljartclub geen gebruik van 
het biljart op de maandagavond. Daarmee is 
het biljart tijdelijk, in ieder geval tot aan de 
zomervakantie, op de maandagavond be-
schikbaar voor recreatief gebruik.

Foto’s Koninginnedag
Het Oranjefeest was een geweldige hap-
pening in Brandevoort. De foto’s die daar 
gemaakt zijn, worden gratis afgedrukt en 
kunnen vanaf vrijdag 31 mei worden opge-
haald. De ophaaldagen zijn vrijdagmiddag 
van 12.00 tot 18.00 uur en zaterdagochtend 
van 9.00 tot 13.30 uur. Wij zien alle konin-
gen, koninginnen en hun koninklijke families 
graag aan de bar van ’t BrandPunt om hun 
blijvende herinnering op te halen.

Dinsdag 4 juni - CCB: start cur-
sus Picasa
Dinsdag 4 juni start de cursus Picasa. Met dit 
(gratis) Google-programma bent u in staat 
uw foto’s te organiseren en te bewerken. 
Inschrijven staat open voor iedereen. Wilt u 

nog deelnemen? Informeer dan of er nog 
een plaats beschikbaar is. Voor informatie 
en inschrijving van deze cursussen kunt u 
terecht op de website van de ComputerClub 
Brandevoort, www.computerclub.brande-
voort.org.

Zaterdag 21 juni - Single café
Hebt u het interview uit de rubriek In gesprek 
met in de vorige BC gelezen? Dat ging over 
het Single café. Bij deze citeer ik de doelstel-
ling van het single café zoals in het interview 
benoemd:
“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.”

Zaterdag 22 juni - ’t BrandPunt 
gesloten

Vrijdag 28 juni - Seniorencon-
vent

Iedere laatste vrijdag van de maand komen 
een aantal senioren uit de wijk bij elkaar om 
van gedachten te wisselen over zaken die 
vooral de ouderen in de wijk bezighouden. In 
de BC leest u regelmatig over de acties die 
in het seniorenconvent zijn afgesproken.

Zondag 30 juni - Gitaarochtend 
met Eric van Os
Enkele maanden terug hebben de leerlingen 
van de gitaarschool Eric van Os voor fami-
lie en belangstellenden in ’t BrandPunt een 
uitvoering gegeven. Deze uitvoering was een 
succes. Ook het optreden van het gitaaren-
semble Sul Ponticello kreeg een hoge waar-
dering. Ook nu kunt u weer komen luisteren 
en genieten. De toegang is gratis. 

Vacature gastvrouw/gastheer.
De Stichting Sociaal Cultureel Centrum 
Brandevoort zoekt voor Wijkhuis ’t Brand-
Punt een gastvrouw of gastheer. De vaca-
ture vindt u elders in de BC.

Alvast vrijhouden in uw agen-
da
Zaterdag 6 op zondag 7 juli - Kennedymars •

Wijkhuis ‘t BrandPunt
nieuws

Paul Stege

Wijkhuis ‘t BrandPunt is de gezellige huiska-
mer van Brandevoort en biedt dagelijks ruimte 
aan stichtingen, verenigingen, groeperingen 
en wijkgebonden activiteiten. Hiernaast zijn 
wij ook geopend voor mensen uit de wijk die 
behoefte hebben aan een praatje, een kopje 
koffie of een gezellig drankje aan de bar. De 
Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brande-
voort zoekt voor Wijkhuis ’t BrandPunt een:

Gastvrouw/Gastheer
voor 16 uur per week

Van onze kandidaat verwachten wij het vol-
gende:
• Je hebt ervaring in de horeca
• Je werkt wisselend overdag, ’s avonds en  
 in het weekend. 

• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. 
• Je bent in het bezit van het diploma Sociale 
 Hygiëne.

Voor onze kandidaat zijn de volgende werk-
zaamheden van toepassing:
• Je beheert (mede) de bar
• Je ontvangt bezoekers en bent verant- 
 woordelijk voor het voorbereiden en oprui- 
 men van ruimtes t.b.v. activiteiten
• Je draait bar- en keukendiensten volgens  
 planning

De perfecte kandidaat:
• Heeft passie voor het werk
• Heeft een open en dienstverlenende in- 
 stelling
• Is communicatief vaardig

• Is sociaal, representatief, flexibel en gastvrij 

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brande-
voort t.a.v. Simone Spoorenberg
Biezenlaan 29, 5708 ZD Helmond
Of via email: pz@brandpunt.info

Heeft u inhoudelijke vragen? Neem gerust 
contact op met Simone Spoorenberg via 
email pz@brandpunt.info. Uw schriftelijke 
sollicitatie, voorzien van motivatie en cv, zien 
wij zo spoedig mogelijk tegemoet.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet 
op prijs gesteld

Vacature Gastvrouw/Gastheer
Wijkhuis ‘t BrandPunt



www.brandevoortercourant .n l

8

Naast de actieve sportdemonstraties en cli-
nics, kan ook iedereen een kijkje nemen bij 
de gloednieuwe sport BSO van Mondomijn 
Korein kinderopvang. Zij openen hun deuren 
het gehele weekend. 
Tijdens het weekend zullen er op verschillen-
de tijden veilingen en loterijen plaatsvinden. 
De eerste erg aantrekkelijke en zeer gewilde 
items zijn hiervoor al beschikbaar gesteld! 

Tegen een kleine vergoeding kan iedereen 
op zaterdag een sportieve wens inleveren in 
de ‘wenssportschoen’. Wil je leren darten als 
Raymond van Barneveld? Of wil je een keer-
tje lunchen met een bekende atleet? Lever 
je wens in en op zondag maken we bekend 
welke wens gerealiseerd gaat worden.
Zondag gaan we de tweede dag van het 
spektakel van start met Rondje Brande-

voort, georganiseerd door de Lopersgroep 
Brandevoort. Start en finish vinden uiteraard 
plaats op het nieuwe sportpark. De jongste 
deelnemers zullen onder luid applaus hun 
rondje om het voetbalveld lopen en onder 
muzikale begeleiding zullen we ook de ou-
dere deelnemers binnenhalen. 
Deze dag organiseren we ook, in samenwer-
king met het team van het Zonnebrandfes-

Wie de schoen past, 
trekke hem aan

Staan zaterdag 24 en zondag 25 augustus al in de familieagenda? 
Snel doen, want dan wordt Sportpark Brandevoort op feestelijke wijze 
geopend. Het belooft een groot sportief spektakel te worden met een 
verrassend programma voor jong en oud! Het programma is dusda-
nig samengesteld dat de mogelijkheid bestaat om met verschillende 
sporten actief deel te nemen. De bestaande verenigingen zullen zichzelf 
presenteren middels wedstrijden, clinics en demonstraties. Ook kan er 
kennis gemaakt kunnen worden met andere sporten en verschillende 
dansscholen uit de omgeving geven swingende demonstraties, waarbij 
het hele gezin natuurlijk mee kan doen! 

www.brandevoortercourant .n l
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tival, een spectaculaire zeskamp. Verdere 
details en hoe je in te schrijven, volgen later. 
Het weekend zal compleet gemaakt wor-
den met verschillende soorten livemuziek. 
De voetjes kunnen dus meerdere malen 
van de vloer. Op zaterdagavond bijvoorbeeld, 
wordt er een feestavond georganiseerd met 
de band Out of Time - wie kent ze nog van 
het openingsspektakel vijf jaar geleden van 

SV Brandevoort? Vijf jaar geleden alweer, ja, 
dat gaan we ook meteen vieren! Het eerste 
lustrum van SV Brandevoort!
De komende weken zullen we via verschil-
lende wegen iedereen informeren over de 
verdere invulling van het programma. Hou 
dus de brievenbus, je voortuin, de etala-
ges, de website en de Facebookpagina in 
de gaten! Binnenkort zijn we ook te volgen 

via Twitter - voeg ons toe en blijf zo op de 
hoogte! De meest actuele zaken zullen ook 
te lezen zijn op www.sportparkbrandevoort.nl. 
Voor dit openingsweekend zoeken wij nog 
vrijwilligers voor allerlei hand- en spandien-
sten, want er moet nog heel veel werk verzet 
worden! Interesse? Stuur een mailtje naar 
opening@sportparkbrandevoort.nl. •
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Kindervakantieweek

Het grote kindervakantieweekfeest komt 
steeds dichterbij. We kunnen bijna niet 
wachten. We hebben dit jaar een kennisma-
kingsavond geregeld voor alle jeugdvrijwil-
ligers. Zo kunnen zij de andere jeugdvrijwil-
ligers en hun coaches alvast wat beter leren 
kennen, wel zo gezellig en we willen natuur-
lijk ook dat deze jeugd een heel leuke week 
heeft. Tijdens onze laatste bestuursverga-
dering werden we verrast door Yvonne Ver-
donschot van stichting LEV. Yvon Cremers 
en Helma Bijl zijn genomineerd voor de 
competentie award vanwege de bijzonder 
goed georganiseerde maatschappelijke 
stages. Goed gedaan dames, we zijn trots 
op jullie. Op woensdag 19 juni is de infor-
matieavond voor alle groepsleiding; hou 
deze datum vrij in je agenda! De groeps-
leiding ontvangt hierover nog een brief of 
e-mail met daarin de exacte tijd dat ze ver-
wacht worden. Daarna is het nog maar twee 
weken en dan beginnen we alweer. Check 
onze website, Facebook en Twitter voor het 
laatste nieuws. Tot de volgende BC! •

Mariëlle Terwisse
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Wat is Stuurgroep Jeugd Bran-
devoort nu precies en wan-
neer is het opgericht?
SJB is opgericht in 2010. Het is ontstaan zo-
dat wij ook in de toekomst rekening houden 
met en betrokken zijn bij onze steeds groter 
wordende groep opgroeiende jongeren. SJB 
is niet gericht op probleemjongeren, maar op 
de jeugd in het algemeen.

Wie is bij de organisatie be-
trokken?
Vertegenwoordigers van Scouting (Erik 
Wishaupt), Spelen en Groen (Henk Noort), 
Stichting sport en bewegen (Jan van Loon), 
Chill-House (Sandra Geleijns en Rob Rob-
ben), Flame Trails (Eefje van der Linden), 
wijkbrigadiers, jongerenwerkers, adviseurs 
Jan Roefs en Giel Pollemans. Rob Robben 
heeft, samen met Henk Noort, het overleg 
gevoerd met de gemeente voor wat betreft 
de aanleg van de BMX- en de skatebaan. 

Wat is het doel en hoe wordt dit 
bereikt?
Het voornaamste doel is een klankbord te 
bieden voor de jeugd en deze een zo goed 
mogelijke plaats te geven binnen onze ge-

meenschap: dat ze het gevoel hebben erbij te 
horen. Dit wordt bereikt door de jeugd bij de 
voorbereiding en beslissingen te betrekken. 
Een ander doel is het geven van voorlichting 
aan jongeren en hun ouders en het creëren 
van een vangnet binnen onze wijk.

Hoe vaak komen jullie bij el-
kaar?
Het dagelijks bestuur vergadert één keer 
per maand en de hele stuurgroep vergadert 
één keer per zes weken. Tussendoor is er 
natuurlijk contact en overleg met de stuur-
groepleden. 

Hoogtepunten?
Hoogtepunt is toch wel dat het gelukt is de 
cross- en skatebaan weer op een locatie te 
krijgen zodat het weer een eenheid vormt 
met het nieuwe sportpark. Het is heel po-
sitief als het lukt de wensen van de jeugd 
goed te verwoorden door het tonen van be-
trokkenheid bij de jeugd.

Wat zou er verbeterd kunnen 
worden?
De bekendheid van Stuurgroep Jeugd Bran-
devoort binnen de wijk te vergroten.

Hoe weten mensen jullie te 
vinden?
U kunt altijd contact opnemen via onze web-
site www.jeugdbrandevoort.nl. Vul het con-
tactformulier in en we nemen zo snel moge-
lijk contact met u op.

Waar kunnen mensen terecht 
met vragen? 
U kunt altijd terecht bij een van de le-
den van de stuurgroep. U kunt ze berei-
ken via het contactformulier op de website 
www.jeugdbrandevoort.nl/contact.

Toekomstplannen?
Het organiseren van grote evenementen zo-
als bijvoorbeeld de Back-2-school party en 
het Brand-Hout festival op 30 augustus. 

Wensen voor de toekomst?
Een pannakooi staat nog op de verlanglijst. 
Maar het belangrijkste is dat het ons gaat 
lukken onze doelstellingen waar te maken. 
De jeugd is tenslotte de toekomst!

Volgende maand de Kindervakantieweek in 
deze rubriek. •

In gesprek met…
Stuurgroep Jeugd Brandevoort

Annelies Hoolmans
foto: Jan Dijstelbloem
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Wij zoeken vrijwilligers

Heb je affiniteit met sport? Sport je zelf op of nabij het sportpark Brande-
voort? Heb je kinderen die daar sporten? Wil je je inzetten voor de bewo-
ners in onze wijk? Zo maar een aantal redenen om je als vrijwilliger in te 
zetten voor het sportpark Brandevoort. We zoeken vrijwilligers voor keu-
ken- en bardiensten, onderhoud aan het terrein en de accommodatie en 
voor assistentie van de beheerder. Het sportpark is het gehele jaar vanaf 
medio juni geopend van 10.00 uur ‘s ochtends tot ongeveer 23.00 uur 
’s avonds. Het is de bedoeling om vrijwilligers op basis van hun wensen 
en mogelijkheden in te roosteren waarbij de beheerder van het sportpark 
samen met zijn assistenten de kern vormen waar omheen de vrijwilligers 
hun taken en diensten zullen verrichten.

Wat hebben we te bieden!?
• Een eigen multifunctioneel sportpark voor de wijk 
• Maatwerk als het gaat om je eigen inzet 
• Je bent deel van een team dat iets te bieden heeft namelijk sfeer,  
 sportieve ondersteuning, maar vooral toch saamhorigheid!
• Jaarlijks een spetterend ‘bedankfeest’

Wie vragen we vooral om zich aan te melden!
• Senioren en ouders van onze Brandevoorter jeugd 
• Leden van de sportverenigingen (SV Brandevoort; Lopers-  
 groep Brandevoort; Jeu-de-boulesclub Brandevoort; Black Shots;  
 Beachvolleyballers)

Bij wie kun je je aanmelden?
voorzitter@sportparkbrandevoort.nl, 06 511 471 83 
secretaris@sportparkbrandevoort.nl, 06 549 463 59
beheerder@sportparkbrandevoort.nl, 06 394 313 97

Wanneer aanmelden? 
Graag spontaan en zo snel mogelijk. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op om samen met de beoogde beheerder van het sport-
park een gesprek met je te hebben en om tot afspraken te komen! Laten we het sportpark samen tot een succes maken; meld je aan! •
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Na zijn bezoek aan de Verenigde Staten is 
die interesse vergroot. “Mijn interesse ligt 
met name bij auto’s uit de jaren zeventig 
en alleen Amerikaanse uitvoeringen. Grote 
auto’s met veel power en kabaal. Geweldig!”

Vier jaar geleden heeft Sjoerd zijn eerste 
Amerikaanse auto gekocht. Een Chevro-
let Camaro uit 1977. “Het is een auto om 
fijn mee te toeren. Ik ben wekelijks bezig 
met het onderhoud. Alles nakijken en bij-
werken. Dat kost veel tijd.” Eén zaterdag-
middag besteedt Sjoerd er zeker wel aan. 
Alles moet goed nagekeken worden en af-
gesteld worden, van remmen tot motor. De 
luchtfilter moet schoongemaakt worden 
en er moet een beetje gepoetst worden. 
Naast het onderhouden van de auto wordt 
er ook tijd vrijgemaakt om er mee te gaan 
rijden. Met kennissen toeren en bijeen-
komsten bezoeken. “Dit doen we wel zeker 
een keer per maand. Altijd gezellig en erg 
leuk om naar andere auto’s te kijken, deze 
te bespreken en ideeën op te doen.” Deze 
auto rijdt op gas. “Vooralsnog. Want de 
overheid wil volgend jaar de regelgeving 
aanpassen, waardoor er meer belasting 
betaald moet gaan worden voor deze auto. 
Dan wordt het te duur en zal ik de auto 
moeten ombouwen. Dan kunnen we beter 
op benzine gaan rijden.”

Een jaar geleden heeft Sjoerd zijn twee-
de hobby-auto aangeschaft. Een Dodge 
Challenger uit 1970. “Hij heeft zijn origi-
nele kleur mean green. Ik ontdekte later 
dat deze auto in Amerika juist heel zeld-
zaam is. Daar is hij ook veel duurder dan 
hier. Vroeger zijn veel van deze auto’s 
ingevoerd in Europa.” Sjoerd heeft zelf 
door de jaren heen de standaardmeters 
vervangen door de originele meters. In de 
avonden besteedt Sjoerd ook tijd aan zijn 
hobby. “Dan zoek ik via internet naar pas-
sende accessoires.” De meters die Sjoerd 
zelf geplaatst heeft in de auto’s heeft 
hij gevonden via Ebay en Amerikaanse 
marktplaats-sites. Dat kost hem veel tijd. 
Soms wel een maand voordat hij het juiste 
gevonden heeft voor de juiste prijs. “Maar 
dat maakt het extra leuk. Het geeft een 
goed gevoel als het pakket dan binnen-
komt met de post.”

”De Dodge van Sjoerd is een drag racer. 
“Dat wil zeggen dat men met deze auto op 
een korte afstand van 400 meter zo snel 
mogelijk wil rijden. Om het beste resultaat 
te behalen, heeft deze auto een 7.2 liter 
motor en een V8 supercharger. “Er is een 
jaar gesleuteld aan de motor. In Friesland 
is een speciaalzaak waar ze deze auto’s 
opknappen en helemaal gereed maken. Ik 

zou dat graag zelf doen, maar momenteel 
is dat niet mogelijk vanwege gebrek aan 
ruimte en tijd.” De auto is APK-gekeurd en 
mag op de weg rijden. “Hij rijdt 1:1, dus te 
duur om zomaar mee te gaan toeren. Een 
keer per jaar rijd ik naar Zandvoort voor 
het trackrace evenement daar en verder 
komt hij alleen de garage uit voor bepaalde 
meetings. Er is een website voor deze V8-
meetings.” Momenteel heeft de Dodge zijn 
maximale snelheid om nog legaal op de 
weg te mogen rijden. 

Veel van deze Amerikaanse auto’s zien we 
niet rijden in de omgeving. Sjoerd heeft 
veel bekijks op straat. Tijdens het tanken 
is er vaak aandacht. Mensen die vragen 
stellen en geïnteresseerd zijn. Veel posi-
tieve reacties. “In de Achterhoek en in het 
Noorden van het land, komen deze auto’s 
meer voor. Daar zijn ook de speciaalzaken 
en is er meer kennis. Als het onderhoud 
te technisch wordt, ben ik aangewezen op 
deze plekken in het land. Ik heb mijn auto’s 
daar ook gekocht.”

Sjoerd wil zijn hobby verder uitbreiden. Hij 
wil binnenkort een oude Harley Davidson 
kopen. “Ik ben al aan het rondkijken. Ik wil 
graag een zware oldtimer. Deze ga ik dan 
wel helemaal zelf restaureren.” •

Ilse Smits
foto: Vincent Knoops

De hobby

“Als ik met mijn auto rijd, zijn er wel eens mensen die bijna van hun 
fiets vallen. Ze kijken en je ziet ze denken: Wat komt daar aan?” Sjoerd 
Vullings heeft altijd een passie gehad voor old school muscle cars. 
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Fierljepkampioenschappen

Op zondag 23 juni zijn er weer de Brande-
voorter Fierljepkampioenschappen. Vanuit 
Friesland overgewaaid naar Brabant: fier-
ljeppen, met een stokje over de sloot en zor-
gen dat je droog blijft, voor de negende keer 
alweer!

En dat doen we dit jaar weer met een kussen 
van 5,5 x 5,5 meter in het water. We denken 
dat iedereen die springt de overkant wil ha-

len. Want zo wil iedereen wel landen na een 
mooie sprong.
De teams beginnen om 13.00 uur met het 
fierljeppen in de Ecozone aan de Stepekolk-
oost. Het prijzenpakket is weer overweldi-
gend.

Teams van minimaal vier en maximaal zes 
personen kunnen zich nog opgeven via fier-
ljeppen@brandevoort.org. 

Voor de toeschouwers is het een spektakel 
met veel plezier. Voor de kinderen zijn er ook 
deze keer diverse attracties. Er is ook voor 
de drankjes en het eten gezorgd door onze 
vrijwilligers. Deze middag wordt muzikaal on-
dersteund door een dj. 
Kijk eens op onze site www.fierljeppen.bran-
devoort.org. 
Dit alles is tot stand gekomen door onze 
sponsoren en de vrijwilligers. •

Henny Martens
foto: Rianne van Lierop
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Samen met Marie-Antoinette Martens heeft 
zij na een klein jaar voorbereiding nu een 
koor samengebracht van vijfentwintig leden. 
Dit zijn voornamelijk vrouwen tussen de vijf-
entwintig en vijfenvijftig jaar en de enkele 
mannen die erbij zijn zouden het wel fijn vin-
den als zich meer mannen zouden aanslui-
ten. 
Het repertoire bestaat voornamelijk uit pop-
songs van de jaren ‘60 tot nu, om een voor-
beeld te noemen: ABBA, Amy McDonald, 
Adele, Boudewijn de Groot en anderen.
Dirigent Ed Verschuren, bij velen misschien 
bekend van EKV De Toonkunst, vindt het 
een uitdaging dit koor mee op te bouwen en 
de koorleden zijn erg enthousiast over zijn 
manier van leidinggeven en dit maakt dat de 
repetitie altijd goed bezocht wordt en dat er 
met veel plezier gezongen wordt.
Dus mannen (en ook vrouwen), hebben jul-
lie zin om ongedwongen te zingen in een 
ontspannen sfeer, kom dan vooral eens luis-
teren op woensdagavond om 20.00 uur in 
‘t BrandPunt. Wij repeteren tot 22.00 uur en 
drinken dan samen meestal nog een glaasje 
aan de bar. Ook zijn wij nog op zoek naar 
een pianist/toetsenist die ons tijdens de re-
petitie wil begeleiden. In juni heeft popkoor 
Brand new Voices elke woensdagavond een 
inloopavond voor mensen die belangstelling 
hebben om te komen zingen. Iedereen mag 
een maand mee komen zingen om te kijken 
of het bevalt en dan kun je daarna beslissen 
of je lid wilt worden.
Voor informatie: info@popkoorbrandnewvoi-
ces.nl of telefoonnummer 51 50 47 (Marijke 
Verhoeven). •

Brand New Voices 

Foto: Vincent Knoops

Brandevoort heeft er een nieuw popkoor bij: Brand New Voices. Initi-
atiefneemster Marijke Verhoeven wilde graag een koor oprichten waar 
het niet per se gaat om prestatie maar meer voor de gezelligheid. Met 
deze intentie is zij op zoek gegaan naar mensen die hetzelfde willen: 
lekker zingen met zijn allen en daarnaast gezelligheid na de repetitie en 
soms zelfs buiten het koor. Doel is om samen te zingen en een enkele 
keer per jaar een optreden te verzorgen.
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We willen iedereen nogmaals bedanken voor 
alle hulp vanuit de wijk, stadsarcheologen, 
onze ouders en de bijdrage vanuit andere ex-
terne organisaties. Zonder die bijdrage hadden 
we het nooit voor elkaar kunnen krijgen! Woor-
den kunnen veel zeggen maar beelden nog 
veel meer. Vandaar deze impressie van een 
aantal activiteiten die plaats hebben gevonden 
tijdens het thema en de afsluiting op 24 april.

De leerspeurtochten voor de kinderen tijdens 
de open avond hadden als juiste oplossing: 

Vroeger leerde je aap noot mies, nu leer je 
maan roos vis!

Uit de ruim 450 inzendingen kwamen de vol-
gende prijswinnaars:
Een gratis dagdeel opvang bij Spring kinder-

opvang of Kids Castle voor: Jay Winckens, 
Martijn Stel, Suze Jaspers, Sam Dielemans, 
Tim Klokgieters en Daan Janssen.
Twee entreekaarten van het Prehistorisch 
dorp voor: Milo de Wolf, Avelon Akkermans, 
Lieve van Beuzekom en Sander de Boer.

Deze winnaars wensen we veel plezier met 
hun gewonnen prijs! •

Vroeger en zo…

Yvonne Tielemans, Marcel Wijgergangs

In een eerdere uitgave van de Brandevoorter Courant heeft u kunnen 
lezen wat er allemaal tijdens het thema ’Vroeger en zo’ op school en 
het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang 
werd gedaan. Op 24 april werd op grootse wijze het thema ‘Vroeger en 
zo’ afgesloten met een open avond. Het was enorm druk en samen 
met de vele belangstellenden hebben de kinderen teruggekeken op 
een fantastisch thema voor jong en oud!
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Paaseieren zoeken

Op zondag 31 maart was het zover, het jaar-
lijkse bezoekje van de paashaas aan Bran-
devoort. Het feest voor de kinderen zag er 
dit jaar iets anders uit. Normaliter worden de 
paaseieren verstopt in het Antoniusbosje, 
echter dit jaar was er nog weinig groen te 
zien en hierdoor waren er geen mogelijkhe-
den om de eieren goed te kunnen verstop-
pen. Toen het ook nog een koude zondag 
bleek te worden, heeft de organisatie be-
sloten het feest in ‘t BrandPunt te vieren. 
Voor de kinderen een zeer goed alternatief 
alhoewel ze zich wel even afvroegen waar de 

eieren dan verstopt zouden worden. Bij bin-
nenkomst waren ze dit snel vergeten. In de 
grote ruimte van ‘t BrandPunt waren allerlei 
leuke activiteiten opgezet. De kinderen wer-
den geschminkt en konden op de foto met 
de paashaas. Ook werden er weer allerlei 
mooie creaties gemaakt met ballonnen door 
Bollair. Er werd volop geknutseld door de 
kinderen en tussendoor konden de kinderen 
wat lekkers te drinken en te snoepen halen. 
Bij binnenkomst kreeg ieder kind een lootje 
zodat de ingekochte prijzen voor de zilveren 
eieren en het gouden ei alsnog verdeeld 

konden worden. Voordat het feest erop zat, 
werden de lootjes getrokken. De navolgende 
kinderen zijn in de prijzen gevallen: 
Oscar v Vugt, 4 jaar (gouden ei).
Zilveren eieren: Anna Maas (5 jaar), Casper 
Suselbeek (2 jaar), Nils Verberne (5 jaar), 
Tim Lijten (5 jaar), Maaike Soeters (7 jaar).

Met een voldaan gevoel gingen de kinderen 
naar huis. Toen ze bij de uitgang nog een ver-
rassing en een snoepzak kregen, was voor 
hen het feest compleet. Ondanks de alterna-
tieve locatie een zeer geslaagde activiteit. •

Elke Martinali
Foto:Jan Dijstelbloem
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nieuws van het

Carolus Borromeus College

Uitwisseling 
Twaalf leerlingen uit 4- en 5-havo/vwo vlo-
gen zondag 21 april naar Italië voor een 
uitwisseling met een middelbare school in 
Camposampiero. Vanuit dit stadje bezochten 
de leerlingen Venetië, Verona en Padua. Er 
werd samengewerkt met Italiaanse leeftijds-
genoten aan thema’s als mode, eten, tra-
dities, cultuur en architectuur. Ook werd er 
een eigen Facebookpagina samengesteld. 
De leerlingen verbleven bij gastgezinnen. 
Op deze wijze hebben de leerlingen op al-
lerlei manieren kennis kunnen maken met 
de Italiaanse cultuur. Van de invulling van het 
ontbijt, de vrijetijdsbesteding tot het avond-
eten. Op 26 april vloog de groep vol van alle 
indrukken in alle vroegte terug naar Neder-
land. Het is de bedoeling dat de Italianen ook 
een tegenbezoek brengen aan het Carolus.
Tegelijkertijd was een andere groep leerlin-
gen op uitwisseling in het Spaanse Irun. Voor 
deze leerlingen was het een tegenbezoek. 
De Spaanse leerlingen hadden een aantal 
weken geleden een bezoek aan Helmond 
gebracht en hadden bij onze leerlingen thuis  

gelogeerd. Ook onze leerlingen zijn vol met 
indrukken van het Baskische leven terug 
naar Nederland gekomen. 

Mission Olympic
Mission Olympic is de nationale scholen-
competitie waarin middelbare scholen in 
Nederland strijden om nationaal kampioen 
te worden in één van de achttien geselec-
teerde sporten. Dit in de vorm van toernooien 
en uiteindelijke de finale in Amsterdam waar 
de beste scholen bij elkaar komen.
Het Carolus richtte zijn pijlen dit jaar op het 
softbaltoernooi. Om de nationale finale in 
Amsterdam te halen, moesten er eerst re-
gionale voorrondes worden gespeeld. Deze 
werden georganiseerd door onze eigen 
sectie l.o. op de softbalvelden van Mulo. Na 
mooie en spannende wedstrijden op hoog 
niveau tegen maar liefst zeven andere scho-
len zijn we er in geslaagd om ons te kwali-
ficeren voor de finale in Amsterdam op vrij-
dag 31 mei! Jaron Aarts, Egon Couwenberg, 
Marc Koolen, Stefan Nguyen, Daan van den  

Hurk, Thijs Janssen, Twan Kandelaars, Jor-
dan Orgenia en Lars Vlaar gaan de eer hoog 
houden en proberen met de prestigieuze be-
ker thuis te komen.

Thom Koolen wint publieks-
prijs bij de Jacques Vriens 
Jeugd Cultuurprijs 
Op zondag 5 mei werden de Jacques Vriens 
Jeugd Cultuurprijzen uitgereikt. Deze wer-
den dit jaar voor het eerst toegekend. Kinde-
ren en jongeren van zeven tot en met zeven-
tien jaar konden in aanmerking komen als ze 
een bijzondere prestatie hadden verricht op 
cultureel gebied en een voorbeeld zijn voor 
leeftijdgenoten in Helmond. Er waren twee 
prijzen te winnen: een juryprijs en een pu-
blieksprijs. Thom Koolen, leerling 4vwo van 
het Carolus, mocht de publieksprijs in ont-
vangst nemen. Hij werd geroemd voor zijn 
voorbeeldfunctie. De prijs werd uitgereikt 
door Jacques Vriens zelf, ook een oud-leer-
ling van het Carolus Borromeus College. Dat 
maakte het voor onze school nog mooier. •

Nieuws van de Wijkraad

In de maand april is de Wijkraad twee maal 
bijeen geweest en wel op 2 april voor een 
vergadering met het Dagelijks Bestuur en op 
16 april met de Openbare Wijkraadsverga-
dering.
De financiële eindverantwoording over het 
jaar 2012 is door de penningmeester opge-
steld en door de vergadering goedgekeurd. 
Nu kan met de gemeente dit jaar worden 
afgesloten.
Voorts is gesproken over de behoefte om 
het Dagelijks Bestuur van de Wijkraad uit 
te breiden met twee personen. Aangezien 
het DB uitsluitend uit mannelijke perso-

nen bestaat, heeft uitbreiding met dames 
de voorkeur. Onder andere de functie van 
penningmeester behoeft ondersteuning, 
aangezien Jeroen door zijn dagelijkse 
werkzaamheden veel in beslag wordt ge-
nomen. Wie belangstelling heeft kan zich 
melden bij secretaris Adriaan van Veggel 
(wijkraad.secretaris@brandevoort.org).
Een aantal verkeersonveilige situaties zijn 
kort besproken en de secretaris zal hierover 
contact maken met de gemeente.
Op de openbare Wijkraadvergadering van 16 
april is door de aanwezige vertegenwoordi-
gers van de diverse stichtingen, aangesloten 

groeperingen en commissies verslag gedaan 
van de stand van zaken. Er is een toelichting 
gegeven op het fenomeen Brede Wijkraad. 
De projectmanager Brandevoort Jacqueline 
Klomp heeft een toelichting gegeven op de 
voortgang en ontwikkeling van de bouwplan-
nen in Brandevoort. De stand van zaken met 
betrekking tot het Sportpark en het Sport-
huis is door de betreffende commissie nader 
toegelicht. 
Wij maken u er op attent dat actuele nadere 
informatie vanuit de Wijkraad en de diverse 
aangesloten commissies te vinden is op de 
website: www.wijkraad.brandevoort.org. •

Holke Flapper
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De keuze voor Ride4kids was makkelijk. Leo 
en Pieter kwamen in aanraking met de stich-
ting via een vriend en tevens Brandevoorter 
Ricardo Scheerder. Ricardo en zijn vrouw 
verloren twee kinderen aan een energie-
stofwisselingsziekte. “Deze kinderen hebben 
simpel gezegd een ‘defecte batterij’. Deze 
laadt heel langzaam op, is maximaal halfvol, 
snel weer leeg en beschadigt het lichaam 
met afvalstoffen. Het merendeel van de kin-
deren zal nooit volwassen worden en meer 
dan de helft overlijdt voor zijn of haar tiende 
jaar. De farmaceutische industrie heeft wei-
nig aandacht voor deze ziekten en dus verza-
melen wij zoveel mogelijk geld bij elkaar via 
Ride4kids,” aldus Pieter.

12 tot en met 14 september pakt het team 
van Leo en Pieter de fiets en zullen ze in 

totaal ruim 5900 hoogtemeters, waarin ze 
onder andere de Col du Tourmalet, Col de 
Spandelles, Luz Ardiden, Col du Soulor en 
de Col d’Aubisque moeten bedwingen. “Vorig 
jaar werd er 150.000 euro opgehaald door 
Ride4Kids. Met dit geld wordt wetenschap-
pelijk onderzoek gefinancierd. De stichting 
heeft een anti-strijkstokbeleid, wat maakt 
dat onderzoeksvoorstellen zowel inhoudelijk 
als financiëel goed onderbouwd moeten zijn 
alvorens financiële ondersteuning mogelijk 
is. Naast wetenschappelijk onderzoek is dit 
jaar ook een financiële bijdrage geleverd aan 
een patiënten-magazine met de naam ‘Wis-
selstof’,” vertelt Leo.
Wie een steentje of twee wil bijdragen kan 
op vrijdag 7 juni en zaterdag 8 juni terecht in 
De Traverse in Helmond. Dynamic Orchestra, 
een band van 35 man met zangers, strijkers 

en blazers, en een dag later een interactieve 
amusementsavond met als thema Ik hou van 
Helmond à la Ik hou van Holland met Berry 
van Aerle, wethouder Yvonne van Mierlo, 
Wim Daniëls en Marlon Kicken. Tijdens deze 
avond proberen de mannen niet alleen zo-
veel mogelijk geld op te halen, maar hopen 
ze ook op een stukje bewustwording. Wat 
speelt er nu eigenlijk? Kijk voor meer infor-
matie op www.pyreneeenchallenge.nl.

Locatie: De Traverse, Steenweg 12 Hel-
mond, Grote zaal.
Aanvang: 20.00 uur. Prijs: e10,-. (Combina-
tiekaart voor 7 én 8 juni e17,50).
Kaarten zijn verkrijgbaar bij restaurant De 
Traverse of te bestellen bij info@aivgd.nl, na-
dat de betaling is gedaan worden de kaarten 
aan u toegezonden. •

Fietsen voor hun leven

Dagmar Steins
Foto: Vincent Knoops

Fietsen omdat het leuk is en tevens voor een goed doel: Ride4kids 
Pyreneeën Challenge. We spreken Leo Albers van der Linden en Bran-
devoorter Pieter Boesten over hun inzet.
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Het schoonheid ideaal van de 
Chinese vrouw 
De onderwerping van de vrouw in China 
begon al duizenden jaren geleden toen de 
Chinezen zich gingen toeleggen op de land-
bouw. Voor die tijd was de vrouw de spil van 
de familie geweest en liep ook de lijn van 
afstamming via haar. In de eerste eeuw voor 
onze jaartelling waren de gedragsregels voor 
de Chinese vrouw als volgt: onderworpen-
heid, bescheidenheid, terughoudendheid, 
kuisheid, vlijt en vredelievendheid. Volgens 
het confucianisme moesten vrouwen tijdens 
hun jeugd hun vader dienen, tijdens het hu-
welijk hun echtgenoot en nadat een vrouw 
weduwe was geworden, hun zoon. Hertrou-
wen werd als immoreel gezien. Hartstocht 
was strikt verboden en gematigdheid en 
zelfbeheersing vormden de regel. Vrouwen 
mochten niet meedoen aan feestjes, want 
hun plaats was thuis. Deze opvattingen 
werden verzekerd door het inbinden van de 
voeten. Over het hoe deze afschuwelijke ge-
woonte is ontstaan bestaan twee versies. 

De eerste opvatting is als volgt:
In het verre verleden was er een zeer popu-
laire dans waarbij de dames dansten op de 
patronen in tapijten. Deze patronen waren zo 
klein dat de dans alleen gedaan kon worden 
op de punten van de tenen. Vrouwen met van 
nature kleine voeten konden dit het beste. 
Dus er moest een manier gevonden worden 
om de damesvoetjes vooral zo klein moge-
lijk te krijgen. Men ontdekte dat dit bereikt 
kon worden door het inbinden van de voeten. 
Deze kleine vervormde voetjes werden lotus-
voetjes genoemd.
Als eerste werd dit toegepast aan het Kei-
zerlijk Hof maar werd later ook overgenomen 
door de lagere bevolkingsklassen. Moeders 
startten met deze behandelmethode als hun 
dochter een jaar of twee was en deze gin-
gen dit zelf doen als ze oud genoeg waren, 
meestal een jaar of vijf. De voetjes werden 
door lange bandages zo strak omwonden 

dat de tenen onder de voeten kwamen te lig-
gen en de botten hierdoor braken. Deze ban-
dages moesten dag en nacht blijven zitten 
en dit proces duurde jarenlang zolang het 
meisje in de groei was. Hierdoor ontstonden 
allerlei nare gevolgen, gepaard gaande met 
vreselijke ontstekingen en pijnen. U kunt zich 
voorstellen dat deze zeer pijnlijke marteling 
de oorzaak was van levenslange invaliditeit. 
De ideale damesvoet was in die tijd zo’n tien 
centimeter lang. Hoe kleiner de voeten, hoe 
aantrekkelijker een vrouw was voor de he-
ren. Deze zagen die minivoetjes als het top-
punt van schoonheid en erotiek. Dit schoon-
heidsritueel begon in de zevende eeuw en 
werd pas in het begin van de twintigste eeuw 
(in 1911) officieel verboden. Alleen al in de 
negentiende eeuw waren er miljoenen Chi-
nese vrouwen met ingebonden voeten. 

Tweede opvatting
Boze tongen beweren echter dat die inge-
bonden voetjes er tegelijkertijd ook voor 
zorgden dat vrouwen letterlijk niet weg kon-
den lopen, want hun voeten waren door het 
inbinden zo verminkt dat lopen een zeer pijn-
lijke kwestie was.
Een ander schoonheidsideaal in die cultuur 
was het hebben van zeer lange nagels. Daar-
om lieten adellijke dames en/of dames uit 
de hogere kringen hun nagels groeien. Dat 
kon natuurlijk omdat ze geen huishoudelijk 

werk deden, want daar hadden ze uiteraard 
personeel voor. Heel lange nagels golden 
dus als uiting van welvaart en status. Som-
migen lieten hun nagels groeien tot ze wel 
vjfentwintig centimeter lang waren. Om deze 
lange nagels tegen breken te beschermen 
werden er dan een soort kokertjes (doppen) 
over de vingertoppen geschoven. Al naar ge-
lang de welvaart van de bewuste dame wa-
ren deze kokertjes van goud en/of zilver met 
edelstenen en vaak kleurig geëmailleerd.

Make-up gewoonten
Chinese dames maakten gezichtspakkingen 
van thee, olie and rijstebloem als masker 
voor de nacht. Overdag werd het gezicht wit 
gemaakt met rijstpoeder. 
Ze maakten hun wangen, lippen, neusgaten 
en zelfs hun tongpunt rood met karmijn. Ver-
der gebruikten ze Schnouda, een kleurloze 
mix van jasmijn crème en benzoëzuur (ge-
maakt uit hars van verschillende boomsoor-
ten) dat de wangen een subtiele en door-
zichtige glans verleende. 
Het bovenstaande is maar één voorbeeld 
van vreemde gewoontes om te voldoen aan 
het schoonheidsideaal in die tijd. In de loop 
van de menselijke geschiedenis zijn er nog 
veel meer voorbeelden te geven van uiterst 
merkwaardige verschijnselen op dit gebied 
waarbij ook gewoontes in onze moderne tijd 
geen uitzondering zijn. •

Lijf & leven
Geschiedenis van make-up, deel III 

Marga Dobma

Zoals in deel I al beschreven is het ‘zich mooier maken’ iets van alle 
tijden. Dat sommige culturen er, om dat doel te bereiken, op zijn zachtst 
gezegd vreemde gebruiken op nahielden, wil ik u in deze aflevering 
graag wat meer vertellen. Als een voorbeeld van dit soort gebruiken wil 
ik u graag in deze aflevering iets vertellen over gewoontes in het oude 
China.
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Voor lichaam en geest: 
power yoga

Lid Cliëntenraad gezocht

Op maandag-, woensdag- en donderdag-
avond zijn er in ‘t BrandPunt power yoga-
lessen. Deze lessen worden verzorgd door 
Pure Silence.
Power yoga kenmerkt zich door het ach-
ter elkaar uitvoeren van een serie asana’s, 
oftewel yogahoudingen. Deze houdingen 
samen vormen een doorstromend geheel, 

flow in het Engels en vinyasa in het Sans-
kriet. Op elke beweging maak je een diepe 
ademhaling, de ujjayi-ademhaling. Power 
yoga versterkt zowel lichaam als geest. 
Daar met enige regelmaat aan power yoga 
te doen, merk je dat er al snel diverse 
verbeteringen optreden: je lichaam wordt 
leniger en krachtiger, je lichaamshouding 

verbetert en je krijgt meer energie. Daar-
naast ervaar je meer innerlijke rust en kun 
je beter om gaan met stress.
Meer informatie over de lessen of inschrij-
ven via www.puresilence.nl. •

Stichting Gezondheidscentrum 
Brandevoort (SGCB) zoekt een 
lid voor de Cliëntenraad (m/v)

De Cliëntenraad praat mee over de gang 
van zaken binnen de organisatie en behar-
tigt de belangen van cliënten. De Cliënten-
raad bestaat uit mensen met een brede 
belangstelling, die elkaar aanvullen. Wij 
zoeken een enthousiaste kandidaat met 

interesse in de gezondheidszorg en met 
affiniteit met de zorg binnen het Gezond-
heidscentrum Brandevoort. Een medische 
achtergrond is niet noodzakelijk. 
Wij bieden u de mogelijkheid om samen 
met de andere leden van de Cliëntenraad 
invloed uit te oefenen op ontwikkelingen 
binnen het Gezondheidscentrum in een 
positieve en betrokken sfeer. 
Met vragen kunt u terecht bij Merijn 

Mulders, voorzitter (06 421 379 64), 
of Maartje Kappen, lid Cliëntenraad 
(06 475 700 25). U kunt uiteraard ook 
een brief met motivatie mailen naar: 
clientenraad@sgcb.nl. Via dit e-mailadres 
kunt u ook een informatiepakket opvragen. 

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 
veertien dagen na plaatsing van deze op-
roep. •
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We stellen vast dat er steeds meer aan-
dacht is voor de consequenties van het 
regeringsbeleid voor senioren. Met name 
KBO Brabant is actief. Daarnaast wordt 
geprobeerd een alles overkoepelende Se-
niorenraad te formeren. We wensen hen 
veel sterkte en succes.
Er zijn diverse rapporten verschenen, on-
der andere een door Nyfer opgesteld 
verslag over de koopkrachteffecten van 
het kabinetsbeleid voor 65-plussers. Een 
exemplaar is ter inzage beschikbaar.
We hebben het plan opgevat om in samen-
werking met andere ouderenorganisaties 
in Helmond een bijeenkomst te organise-
ren waar politieke partijen, die mee gaan 
doen aan de komende gemeenteraads-
verkiezingen, hun standpunten en plan-
nen met betrekking tot senioren en zorg 

kenbaar kunnen maken en antwoord zullen 
geven op gestelde vragen. In de komende 
bijeenkomsten van het convent zullen we 
dit nader uitwerken.
Vervolgens hebben we gesproken over het 
Gezondheidscentrum en de kwaliteit van 
de dienstverlening. Alle aanwezigen had-
den, hetzij zelf dan wel via mededelingen 
van derden, positieve ervaringen opge-
daan. Los van de bereikbaarheid, waaraan 
nog wordt gewerkt via de Wijkraad, is men 
zeer tevreden over de locatie, de voorzie-
ningen en de kwaliteit van de geboden 
diensten. Het lijkt ons goed daar dan ook 
maar eens melding van te maken. 

Voorts is gesproken over het bestaande 
winkelaanbod en de zorg die men heeft 
over de leegstand en verschraling van het 

aanbod. Het vlaggenvraagstuk, waar eer-
der melding van is gemaakt, ligt nu bij de 
gemeente. 
De aankleding van De Veste en het leven-
diger maken van De Plaetse is een aan-
dachtspunt. Op de laatste openbare wijk-
raadvergadering heeft Jacqueline Klomp 
een uiteenzetting gegeven over de onder 
handen zijnde bouwactiviteiten. 

De computerclub Brandevoort is bereid 
senioren met een aantal eenvoudige in-
structies op weg te helpen; dus geen 
ingewikkelde computercursus. Wie be-
langstelling heeft, kan zich aanmelden op 
onderstaande adressen. Wie verder iets 
aan te brengen of op te merken heeft, is 
welkom (seniorenconvent@brandevoort.
org of holkeflapper@gmail.com). •

Vanuit het Seniorenconvent

Holke Flapper

KoBra treedt op
Het concert vindt plaats op zondag 9 juni 
van 13.00 tot 14.00 uur in ´t Caratpaviljoen 
in Stadswandelpark de Warande te Hel-
mond. Dit concert is gratis.
Enkele songs die KobBra ten gehore zal 
brengen zijn: Higher and Higher, Fragile, 
The Rhytm of Life en Englishman in New 
York. We hopen natuurlijk op veel enthousi-
aste toeschouwers! •

Kindcentrum Hoevestein 
wordt Kids Castle

Per 1 juni hebben ouders in Brandevoort 
nog meer te kiezen als het gaat om kin-
deropvang. Kindcentrum Hoevestein van 
Spring Kinderopvang gaat dan namelijk 
verder als Kids Castle. Kids Castle heeft 
momenteel locaties in Eindhoven en Roer-
mond. Per 1 juni komt daar Brandevoort bij. 

Kids Castle staat voor gedegen kinder-
opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 
Kids Castle is een zelfstandige stichting, 

maar werkt intensief samen met Spring 
Kinderopvang. Yvonne Tielemans, nu nog 
manager van Hoevestein, licht toe: “Spring 
en Kids Castle bieden gezamenlijk een ge-
varieerd dienstenpakket met bijbehorende 
voorwaarden. We denken hiermee beter in 
te kunnen spelen op de verschillende wen-
sen van ouders.”
Kids Castle (gelegen aan Hulshoeve 4, sa-
men met de dependance van OBS Bran-
devoort) heeft drie verticale groepen dag-

opvang (0 tot 4 jaar) en vier horizontale 
groepen BSO (oplopende leeftijdsgroe-
pen). Kids Castle zet de bestaande samen-
werking met de partnerscholen gewoon 
voort (OBS Brandevoort en De Vendelier). 
Voor meer informatie over Kids Castle kun-
nen geïnteresseerden contact opnemen 
met de Klantenservice van Kids Castle, 
via 088 - 2088480 (‘s ochtends bereik-
baar) of een kijkje nemen op de website 
www.kidscastle.nl. •
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Het betreft de Great Tour Devide die ver-
loopt van Banff in de buurt van Calgary in 
Canada naar Antelope Wells in Mexico. Een 
meerdaagse mountainbikemarathon van 
ruim 4200 kilometer - als er tenminste niet 
verkeerd wordt gereden.
De route is niet uitgepijld en niet voorzien 
van GPS en de deelnemers dienen zelf te 
navigeren met landkaarten en andere hulp-
middelen. 
Omdat ik niet bij het ‘grote vertrek’ op 15 juni 
kan aansluiten, ga ik op 30 juni de individue-
le time trial versie, de ITT, doen. Via een track 
and trace-optie op een GPS-apparaat dat 
regelmatig naar de satelliet zendt waar ik me 
bevind, kan de organisatie zien of ik als indi-
viduele deelnemer het juiste parcours volg.

Vanwege de beschikbare vakantiedagen en 
het vliegticket moet ik binnen dertig dagen 
finishen en dus ruim 140 kilometer per dag 
afleggen om op tijd in Mexico te zijn. Voor 
overnachtingen en voeding moet zelf ge-
zorgd worden en er is verder geen bivak ge-
regeld of enige andere assistentie vanuit de 
organisatie beschikbaar.
Fiets, kleding, apparatuur, reserve-uitrusting, 
tent en toebehoren mogen bij elkaar maxi-
maal drieëntwintig kilo wegen en moeten in 
een fietsdoos passen. Aan persoonlijke ba-
gage is dan nog maximaal tien kilo haalbaar, 
want je kunt natuurlijk geen koffer meene-
men onderweg en je vertrekt van een andere 
luchthaven (El Paso) dan waar je arriveert 
(Calgary).

De eerste paar dagen worden erg spannend 
vanwege het feit dat je daar over de Bear 
Highway fietst met een nagenoeg honderd 
procent kans op het treffen van beren. Hard 

wegfietsen of in en boom klimmen heeft dan 
geen zin, want ze kunnen harder rennen dan 
een paard en ook erg goed klimmen.
Er zit ook een stuk bij van een paar dagen 
waar je geen water kunt vinden, dus dat 
moet je van te voren extra hamsteren voor 
onderweg; extra gewicht om vervelende ver-
rassingen te voorkomen.

Het hoogste punt tijdens de tocht is de In-
dian Pass in Colorado met 3630 hoogteme-
ters. Andere wetenswaardigheden zijn onder 
andere de uitgestrekte Canadese bossen, 
de Rocky Mountains, de Grote Meren, Yel-
low Stone Park, de Chihuahuawoestijn, en-
zovoort. In mei en juni kan er nog sneeuw op 
de passen liggen. 

Heel houden en doseren is natuurlijk een 
belangrijk devies en verder niet al te veel ‘be-
ren op de weg zien’. Uiteraard kan ‘de huid 
van de beer niet verkocht worden voordat 
deze geschoten is’, maar ik heb er erg veel 
zin in en ik ga er vanuit dat ik dit parcours ‘ijs 
en weder dienende’ binnen de beschikbare 
tijd af kan leggen. 

Naast de sportieve uitdaging in de fraaie 
natuur en de beantwoording van de vraag 
hoe ver je de eigen individuele grenzen kunt 
blijven verleggen, wil ik deze prestatie ook 
weer graag inzetten voor het goede doel. 
Zuid-Afrika heeft volop in de belangstelling 
gestaan door het WK-voetbal, maar ook door 
de armoede in de townships. Iedereen heeft 
kunnen zien dat Zuid-Afrika een ongelofe-
lijk mooi land is. Toeristisch gezien heeft het 
vele mogelijkheden met de kust, de natuur, 
het klimaat en de cultuur. Maar buiten al dit 
moois heerst er ook veel armoede. 

Veel kinderen leven echter in een armoede 
die wij ons zelf niet eens kunnen voorstel-
len. Deze kinderen wonen in krottenwijken 
(townships) en hebben daar geen voorzie-
ningen zoals speel- of voetbalveldjes. 
De JAG Sports and Education Foundation 
zorgt door middel van betere sportfaciliteiten 
en beter onderwijs dat kinderen in Zuid-Afri-
ka een kans krijgen op een betere toekomst. 
Sportstimuleringsprojecten daar zoals bij ons 
via Jibb en in Eindhoven via de Sportformule, 
geeft deze kinderen een doel in het leven en 
sporten leert je dat doelen haalbaar zijn als 
je jezelf er voor inzet. Op deze manier blijven 
kinderen ook uit de problemen.

Een tweede goede doel, maar dan veel dich-
ter bij huis, is de Helmondse Voedselbank. 
Helaas zijn er veel gezinnen ook in uw directe 
omgeving en daarbinnen dus ook kinderen 
onbedoeld en veelal buiten hun schuld de 
dupe van de gevolgen van de recessie met 
alle schadelijke gevolgen van dien. De Voed-
selbank doet hiervoor goed werk en derhalve 
is deze organisatie dit jaar het tweede goede 
doel. De sponsorbijdrage wordt gelijkmatig 
verdeeld over beide doelen.
Elk bedrag, hoe groot of klein, is daarom 
harte welkom om deze goede doelen te 
ondersteunen. Op de onderste website en 
via Facebook worden mijn verrichtingen be-
schreven.

Wilt u iets doneren, maak een donatie over op:
Rabobank Helmond / Rekening 14 57 91 
866 t.n.v. Dhr. J. Walraven o.v.v. Donatie Goe-
de doelen GTD 2013. 
www.adventurecycling.org, www.tourdivide.
com, www.jagfoundation.org.za, www.bike-
senservices.nl •

4200 kilometer op de fiets

Johan Walraven

Zoals jullie vermoedelijk al hadden verwacht, ga ik na het avontuur in 
Mongolië tijdens de Mongolian Bike Challenge van zomer 2012, op-
nieuw een MTB-avontuur aan voor het goede doel, maar nu op een 
heel ander continent.
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Osteopathie Maartje Baur

Maartje is geboren op 23 juni 1978 in Pos-
terholt. In een gezin dat bestaat uit vader, 
moeder en een oudere zus. Haar vader is 
fysiotherapeut met een eigen praktijk in 
ditzelfde dorp en haar moeder zorgt in die 
eerste jaren met kleine kinderen voor haar 
gezin. Als die wat groter zijn, gaat ze weer 
werken als verpleegkundige in het zieken-
huis in Roermond.

Maartje gaat naar de basisschool in Pos-
terholt en aansluitend naar de havo in 
Roermond. Haar hart gaat, al vanaf jonge 
leeftijd, uit naar klassiek ballet en daarin 
krijgt ze ook les aan de balletacademie 
in Roermond, waar ze altijd enthousiast 
meedoet aan het geven van allerlei uitvoe-
ringen. Als ze een jaar of vijftien is, helpt 
ze haar vader, daar waar mogelijk, mee in 
zijn praktijk. Vanuit dat perspectief groeit 
ze eigenlijk, bijna als vanzelf, naar ditzelfde 
beroep. 

Na het behalen in 1996 van het havodi-
ploma gaat ze naar Eindhoven op kamers 
en start de studie fysiotherapie aan de 
Fontys hogeschool. Hier beleeft ze een 
leuke studententijd en behaalt na vier jaar, 
in 2001, cum laude haar diploma. Tijdens 
deze studie trekt ze in haar eigen apparte-
ment in dezelfde stad en ze zoekt en vindt 
een baan als fysiotherapeut in Valkens-
waard.
Eenmaal aan het werk, begint het bij haar 
weer te kriebelen om zich verder te ont-
wikkelen en besluit ze osteopathie te gaan 
studeren aan de Internationale Academie 
voor Osteopathie te Gent. Osteopathie is 

een manuele geneeswijze, waarbij de oor-
zaak van de klacht wordt gezocht in bewe-
gingsverlies van gewrichten, organen en 
delen van de schedel. De behandeling be-
staat uit het herstellen van de beweeglijk-
heid van deze structuren, waarmee de os-
teopaat ook het zelfcorrigerend vermogen 
van het lichaam stimuleert. Er wordt hierbij 
niet alleen gekeken naar het gebied waar 
de klacht zich openbaart, maar naar het 
functioneren van het hele lichaam. 
Ook deze studie doet ze met passie en 
ondertussen werkt ze als fysiotherapeut in 
verschillende praktijken, waarvan de laat-
ste vijf jaar bij fysiotherapie Coevering in 
Geldrop. Na zes jaar (in 2008) behaalt ze 
het diploma osteopathie.

Al in 2006 leert ze in het centrum van 
Eindhoven Bas Kappen kennen en ze krij-
gen een relatie. Om elkaar nog beter te 
leren kennen maken ze samen veel mooie 
reizen onder andere naar Zuid Amerika, 
Indonesië, de Verenigde Staten, enzovoort. 
Ze besluiten (eveneens in 2008) samen 
een huis te gaan kopen. Aangezien ze in 
Eindhoven niets naar hun zin kunnen vin-
den, gaan ze zich oriënteren en zo komen 
ze terecht in Brandevoort. Ze kopen een 
bestaande woning die ze vervolgens vol-
ledig naar hun eigen smaak verbouwen.
In 2010 wordt hun zoontje Freek en in 
2012 dochter Floor geboren. 
Na de geboorte van Freek stopt Maartje 
haar werk als fysiotherapeute en schakelt 
helemaal over naar osteopathie.

In 2012 trouwen Bas en Maartje en ma-

ken hiervan een prachtige en persoonlijke 
dag. Na een aantal jaren in loondienst als 
osteopaat in Oirschot, besluit Maartje zelf 
een praktijk osteopathie te gaan beginnen. 
Ze start hiermee officieel op 1 maart 2013 
in de fysiotherapie praktijk Coevering (ge-
zondheidscentrum Coevering) waar ze 
haar eigen praktijkruimte huurt. Vanaf 1 
mei is ze met een tweede locatie gestart in 
de praktijk van fysiotherapie Jeurissen en 
van den Ingh in Mierlo. 
Beide praktijken kunt u vinden via www.
osteopathiemaartjebaur.nl, info@osteopa-
thiemaartjebaur.nl of via 06 528 885 34.
Maartje is zeer geïnteresseerd in de ge-
zondheidszorg in het algemeen en is druk 
werkzaam in verschillende commissies en 
raden. 

In september 2013 start ze met een twee-
jarige opleiding osteopathie voor kinderen 
in Hoeven. 
Het liefst wil Maartje een praktijk opbou-
wen waarin ze graag wil samenwerken met 
verschillende disciplines zoals bijvoorbeeld 
huisarts, fysiotherapie en podotherapie. 
Om op deze manier de cliënt/patiënt een 
zo goed mogelijke behandeling te kunnen 
bieden, waarbij persoonlijke benadering en 
kwaliteit voorop staat. 

Zowel Bas als Maartje hebben het erg goed 
naar hun zin in Brandevoort. Ze zijn blij met 
hun huis in een kindvriendelijke omgeving. 
Wel zouden ze het leuk vinden als er nog 
wat meer gezellige ontmoetingsplaatsen 
bij zouden komen zoals terrasjes, kroegjes, 
restaurantjes of lunchroom. •

Marga Dobma
foto: Rianne van Lierop
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Brandevoort is een mooie wijk. Maar het kan 
nog mooier en groener. Er zijn namelijk veel 
mogelijkheden om hier met stadslandbouw 
aan de gang te gaan. Stadslandbouw is een 
veelomvattend begrip. Zo valt het zelf telen 
in de buurt of straat van groenten, fruit en 
kruiden eronder. Want wat is er leuker dan 
samen met andere mensen in de omgeving 
je eigen voedsel te laten groeien en oogs-
ten. Maar ook het groener maken van de 
straat met extra (sier)planten en bomen of 
de teelt op daken of aan muren zijn vormen 
van stadslandbouw. Schooltuinen waar kin-
deren zelf voedsel telen, vallen er ook on-
der. En in sommige steden zijn er projecten 

waar door middel van stadslandbouw men-
sen weer re-integreren in het arbeidsproces. 
Of waar voedsel geteeld wordt dat aan de 
voedselbank ter beschikking wordt gesteld. 
Verder kunnen, en dat speelt zeker ook in 
Brandevoort, tijdelijk braakliggende percelen 
gebruikt worden om gewassen op te telen 
of om bloemen op te zaaien waar bijen op 
vliegen en die ook geplukt mogen worden. 
En zo zijn er nog wel meer mogelijkheden om 
op een of andere manier met stadslandbouw 
aan de slag te gaan. 
De gemeente voert nog een terughoudend 
beleid als het gaat om stadslandbouw. Men 
wacht op initiatieven van bewoners of onder-

nemers. Daarom herhaal ik hier de oproep 
die ik al eerder tijdens de laatste openbare 
vergadering van de Wijkraad heb gedaan: la-
ten we als Brandevoorters aan de slag gaan 
met stadslandbouw!

Wie doet er mee? Wie heeft een leuk idee, 
of heeft behoefte aan meewerkers of aan 
vakinhoudelijke support? Laten die mensen 
zich melden zodat we kunnen komen tot een 
werkgroep Stadslandbouw Brandevoort die 
initiatieven helpt ontplooien en ondersteuning 
biedt. Neem contact op met ondergeteken-
de, Christ Tielemans, Broederwal 21. E-mail 
christ.tielemans@utweb.nl, tel.: 76 90 41. •

Christ Tielemans

Stadslandbouw 
Wie doet er mee?
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Natuurmarkt
In stadswandelpark de Warande is het altijd 
goed toeven, maar op zondag 2 juni is het 
extra leuk om er naartoe te gaan. Dan vindt 
hier van 12.00 tot 17.00 uur de jaarlijkse 
Natuurmarkt Helmond plaats. In bijna vijftig 
kramen geven organisaties en verenigingen 
demonstraties en voorlichting op het gebied 
van natuur, milieu en duurzaamheid, gericht 
op het hele gezin! Deze markt, met ieder jaar 
vertrouwde en nieuwe deelnemers, biedt de 
nodige doeactiviteiten en interactie met het 
publiek, zodat je je geen moment hoeft te 
vervelen. De Natuurmarkt met zijn gevarieer-
de activiteiten is niet-commercieel van opzet 
en daarmee uniek in haar opzet.

Locatie
De Natuurmarkt wordt gehouden in en 
rondom De Bijenhal in stadswandelpark De 
Warande. (GPS-adres is Kluis 1, 5707 GP 
Helmond). De ingang tot de markt bevindt 
zich aan de Aarle-Rixtelseweg.
De Natuurmarkt is ook heel goed te combi-
neren met een bezoek aan een gratis con-
cert in het Carat-muziekpaviljoen van 12.00 
tot 14.00 uur, het slaan van een balletje op 
de midgetgolfbaan, of met een bezoekje aan 
het dierenpark. Ook is er in de Warande een 
gezellig restaurant gevestigd. Al met al vol-
doende mogelijkheden om er een compleet 
dagje uit van te maken!

Wilt u een indruk krijgen van eerder gehouden 
Natuurmarkten in Helmond, dan kan dat via 
de website www.imkersvereniginghelmond.nl.

HMC ontmoet Jazz in Catstown 
Op 1 en 2 juni vindt het traditionele jazzfesti-
val weer plaats in Helmond. Dit jaar verleent 
Helmonds Muziek Corps zijn medewerking 
aan dit evenement onder de titel HMC ont-
moet….Jazz in Catstown. Tijdens dit swin-
gende muziekevenement zullen vier orkesten 
van HMC optredens verzorgen op verschil-
lende locaties in de stad. Het Opleidingsor-
kest en het Jeugdensemble Slagwerk (JES) 
brengen op zondagmiddag op de kop van de 
Markt een interactief kinderconcert waarbij 
stilstaan nauwelijks mogelijk zal zijn. Het 
harmonieorkest en het slagwerkensemble 
(SWE) spelen op zaterdagavond en zondag-
middag in het Speelhuis. Alle programma’s 
zijn volledig aangepast aan de stijl van het 
jazzfestival in Helmond en er wordt wederom 
samengewerkt met diverse solisten. 
Zaterdag 1 juni, het Speelhuis: aanvang 20.15 
uur, zaal open vanaf 20.00 uur, zondag 2 juni, 
Markt: aanvang 13.00 uur, zondag 2 juni, het 
Speelhuis: aanvang 16.00 uur. Alle concerten 
zijn gratis toegankelijk en ook in het Speel-
huis is een vrije in- en uitloop mogelijk.

Open tuinen dag Groei & Bloei
Groei & Bloei houdt zondag 9 juni haar jaar-

lijkse open tuinen dag. De vijftien tuinen in 
Aarle-Rixtel, Bakel, Helmond en Mierlo bie-
den een boeiende afwisseling in grootte en 
beplanting. Belangstellenden zijn van harte 
welkom tussen 11.00 en 16.00 uur op de 
volgende adressen:
1. 5735 PN  Aarle-Rixtel, Clovishof 30
2. 5761 CB  Bakel, Gemertseweg 16
3. 5761 PV  Bakel, Aarle-Rixtelseweg 10
4. 5709 JB  Helmond Dierdonk, Braakse- 
 straat (VELT Volkstuinen)
5. 5709 JB Helmond Dierdonk, Braakse- 
 straat 7 
6. 5707 DD Helmond Mierlo-Hout, Mede- 
 voort 9a
7. 5706 LB  Helmond Brandevoort, Ste- 
 pekolksehoeve 15
8. 5731 HG Mierlo, Brugstraat 77
9. 5731 VL  Mierlo, Loeswijk 32
10. 5731 LX Mierlo, Burg. Keunenstraat 4
11. 5731 PK Mierlo, Kasteelweg 30
12. 5731 ML Mierlo, Nederhuizinge 8
13. 5731 CK Mierlo, Hr. Dickbierweg 63
14. 5731 SH Mierlo, Oudvensestraat 4
15. 5731 JA Mierlo, Ellenaar 22

De tuinen zijn gratis toegankelijk. Wij hopen 
dat dit jaar het weer meewerkt en iedereen 
volop kan genieten. Voor meer informatie, fo-
to’s en een routebeschrijving kunt u de web-
site van Groei & Bloei afdeling Helmond en 
omstreken bekijken: www.helmond.groei.nl. •
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Ik ben op zoek naar iemand die naailes 
geeft in Brandevoort (of daar dichtbij). Graag 
reacties op mijn mail: pioniers8@gmail.com. 

Volleyballers gezocht. Wij zoeken voor 

het seizoen 2013-2014 nieuwe leden (man/
vrouw). Alle niveaus. Graag aanmelden bij: 
marsmulders@hotmail.nl. Het betreft de 
dinsdagavonden vanaf eind augustus in sport-
zaal De Veste bij ‘t BrandPunt.

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.

Mei puzzel

De april puzzel is gewonnen door L. v.d. Kerkhof. Gefeliciteerd! De oplossing is: kaars & kiosk

Deze maand een nieuwe puzzel. Let op: welk woord kunt u niet wegstrepen in de woordzoeker. 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 9 juni. Succes!
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Bijzondere dinerervaring

Vier keer per jaar kan men in ‘t BrandPunt via 
een veiling deelnemen aan een unieke dine-
rervaring. Voor minimaal E50,- per persoon 
kan men hierop inschrijven. De groep moet 
minimaal twaalf en maximaal zestien perso-
nen groot zijn. Voor meer informatie kun je 
naar de site brandpunt.info. Onder de acti-
viteitenkalender vind je de culinaire veiling. 
Googlen op ‘culinaire veiling BrandPunt’ kan 
natuurlijk ook.

Als je gewend bent om te eten in een mi-
nimaal tweesterrenrestaurant, dan kun je 
nu je ervaring vergroten door mee te doen 
aan deze dinerveiling: dineren op driester-
renniveau in een gemoedelijke familiaire 
sfeer met professionele bediening. Echt al-
les is perfect: de gerechten, de bediening, de 
voortreffelijk bijpassende wijnen, de omge-
ving, de sfeer, kortom alles is grandioos. Je 

wordt als groep vijf uur in de watten gelegd 
en culinair groots verwend. Wij hadden op 19 
april deze unieke ervaring. De groep was sa-
mengesteld uit bekenden uit een kookclub 
en mensen die een seizoenkaart hebben 
bij PSV. Vooral de laatsten konden wel een 
culinaire opkikker gebruiken! De tafel was 
gedekt als een schilderij: bloemstukken in 
rood-wit, gelardeerd met bestek. Ook lagen 
er PSV-shirts op tafel. De menukaart was in 
stijl opgemaakt en bevatte negen gangen. 
Om de drie gangen mochten we naar de 
‘reservebank’. De dinertafel werd dan weer 
opnieuw gedekt voor de volgende drie gan-
gen. De bediening was ontzettend professi-
oneel, vriendelijk, voorkomend, niet opdrin-
gerig. Je zou willen dat je in alle restaurants 
zo bediend werd. Het feit dat ‘t BrandPunt 
openbaar is en iedereen kan binnenlopen 
is helemaal geen bezwaar. Het versterkt de 

gemoedelijke sfeer en als groep heb je er 
helemaal geen last van. 

De mensen die dit voortreffelijks allemaal 
verzorgen doen dit tegen kostprijs. Wat er 
overblijft, in ons geval ongeveer E260,- gaat 
naar een goed doel, deze keer Scouting 
Brandevoort. Daarom is het een veiling: ze 
hopen dat er zo veel mogelijk geboden wordt 
voor het goede doel. Ik raad iedereen aan 
een keer deze ervaring mee te maken. Trom-
mel familie, vrienden, clubleden en dergelijke 
op om met genoeg mensen in te schrijven en 
te genieten van een unieke diner experience!

Ik wil nog van de gelegenheid gebruik ma-
ken om nogmaals de vrijwilligers hartelijk te 
bedanken. Mary-Ann, Marja, Ankie, Mia en 
Fons heel hartelijk dank voor deze avond. Hij 
zal niet gauw vergeten worden. •

Wil Fabrie
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U kent ze allemaal, de clichés: ‘het 
witte goud’, de ‘koningin van de 
groente’ en de ‘parel van het land’. 
Het klinkt allemaal wat overdreven, 
maar ze zijn erg lekker. Omdat het 
groeiseizoen maar zo kort is, wor-
den ze nog specialer, want er is 
maar kort tijd om van ze te genie-
ten..

aspergesalade

INGREDIëNTEN:

500 gram witte asperges
250 gram krieltjes
4 hardgekookte eieren
2 a 3 eetlepels mayonaise
2 a 3 eetlepels volle yoghurt
ong 15 sprietjes bieslook
peper en zout

BEREIDINGSWIJZE:

Schil de asperges ‘plat op de plank’ en haal het 
houterige stukje aan de onderkant eraf. Kook 
ze in wat water met wat zout beetgaar. Snij ze 
in stukjes. Kook de geschilde krieltjes gaar. 
Halveer de eieren en haal de dooiers eruit. 
Snij het eiwit in stukjes. Maak van de dooiers, 
mayonaise, yoghurt, peper en zout een gladde 
dressing. Knip de bieslook in fijne stukjes en 
meng dit door de dressing. Voeg alle ingredi-
enten bij elkaar en vermeng alles goed.
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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 9 juni 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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a
 van brandevoort

Dit zijn de uitslagen van de kleurwed-
strijd waar jullie weer enorm je best op 
hebben gedaan. De 3 winnaars van de 

prijzen in willekuerige volgorde zijn:
 

Mabel van den Broek 10 jaar
Anke Marais 9 jaar

Alycha de Groot 5 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 JUNI NUMMER
7 juni

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

 
 
Juni  
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
04 juni Comp. Club Cursus Picasa 20 – 22.00 uur 't BrandPunt   432013 
07 juni Brand. Courant Inleveren kopij nr. 6 Voor 18.00 uur C. Brouwer   663650 
08 juni SBIA Dansschool Friends  't BrandPunt   432013 
19 juni SBIA Informatieavond KVW  't BrandPunt   432013 
21 juni SBIA Single Café  't BrandPunt   432013 
23 juni Werkgroep F Fierljeppen 13 – 17.30 uur   
28 juni Brand. Courant Distributie nr. 6  P. Princen   665781 
30 juni SBIA Gitaarochtend, E. v. OS  't BrandPunt   432013 
 
Juli  
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
06/07 juli SBIA Doorkomst Kennedymars  't BrandPunt   432013 
08 juli SBIA Dansschool Friends  't BrandPunt   432013 
 
Augustus 
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
24/25 aug SV Brandevoort Opening Sportpark  SV Brandevoort 
30/31/1  Wijkraad Brandhout  't BrandPunt   432013 
 
September 
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
06 sept Brand. Courant Inleveren kopij nr. 7 Voor 18.00 uur C. Brouwer   663650 
27 sept Brand. Courant Distributie nr . 7 P. Princen 665781 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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
  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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