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Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

http://www.rabobank.nl/helmond

Naast bankzaken regelen, kun je meer met de Rabo apps. Als particuliere klant, maar

ook als ondernemer. Rabobank deelt bijvoorbeeld sectorkennis via de Rabo Kennis

app. Bankieren op het moment dat het jou uitkomt, waar je maar wilt.

Bankieren én op de hoogte blijven via de Rabo apps

Met de apps
van de
Rabobank.

Naast
bankieren ook

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

Inhoud

Wie is er niet gefascineerd door een  
bijenvolk? Tijdens mijn voorlichtingen in 
de Bijenhal, het ‘clubhuis’ van de Imkers-
vereniging Helmond e.o. in De Warande, 
zie ik het bij jong en oud. Drie jaar geleden, 
gegrepen door het bijenvirus, ontbrak het 
mij aan een plekje om een bijenstand op 
te zetten. Natasja Verdaasdonk vertelt 
over haar passie.

Het begon toen we op school een folder kregen van de wed-
strijd Jouw Slimste Idee voor de Koning. Een uitvindwed-
strijd van elf gemeentes in de regio Eindhoven. De volgende 
woensdag ging ik naar de plusklas en kwam erachter dat 
Denise ook een folder had gekregen. Dus besloten we dat 
we mee zouden doen.

Op 17 augustus vindt het grote zomerse 
zaterdagavondfeest van Brandevoort 
plaats: de Foute Dance Classics Party. 
Op deze avond wordt de Markthal omge-
toverd tot een ware jaren ’80 discotheek, 
inclusief verlichte dansvloer. Het zomer-
festival in Brandevoort is in aantocht!

Inmiddels zijn we een maand verder met 
de voorbereidingen voor de opening van 
het Sportpark Brandevoort. De meeste 
sportactiviteiten, demonstraties en clinics 
zijn inmiddels bevestigd en het gaat leuk 
worden! Hier leest u alvast over enkele 
elementen uit het weekend, die u zeker 
niet mag missen. 

We hopen dat de zomervakantie start met 
prachtig weer, want wij hebben er weer zin
in! De kindervakantieweek 2013 start 
maandag 1 juli. Wie een keertje wil komen 
kijken, is van harte welkom Een beknopt 
programma leest u in deze courant.
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Redactioneel 
juni 2013

De redactie

Met het fierljeppen van vorige week als eer-
ste ‘mooi-weer-evenement’ is de zomer in 
Brandevoort definitief ingeluid. Het stokje 
wordt maandag overgenomen door de Kin-
dervakantieweek, waar hopelijk veel kinde-
ren en begeleiders een heleboel plezier aan 
zullen beleven. Het wordt een speciale editie, 
want het evenement viert zijn eerste lustrum. 
En natuurlijk beleven we in augustus weer 
het Zonnebrandfestival en zal het knallen bij 
de opening van het sportpark.

De afgelopen weken kregen we eindelijk 
weer eens wat goed nieuws van het win-
kelfront: er is weer een leeg pand ‘bewoond’ 
en we zijn een horecagelegenheid rijker. Het 
is te hopen dat ook andere ondernemers de 
sprong zullen wagen en ons winkelcentrum 
willen komen bevolken. En natuurlijk is het 
belangrijk dat wij, buurtgenoten, lekker gaan 
en blijven winkelen bij onze ‘eigen’ winkeliers.

Helaas was er ook minder prettig nieuws de 

afgelopen maand: er werd weer eens een 
wietplantage opgerold en er blijkt het een en 
ander te worden gestolen van de binnenter-
reinen in de De Veste. Buurtbrigadier Patrick 
de Vogel geeft tips hoe schade te voorkomen.

Zoals u weet, komt de Brandevoorter Cou-
rant in de zomer niet uit. In september hopen 
we verslag uit te kunnen brengen van wat de 
wijk in de zomer allemaal beleefd heeft. Wij 
wensen u een fijne vakantie! •
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Maandag 1 tot en met vrijdag 5 
juli - Kindervakantieweek
In de eerste week van de zomervakantie 
vindt in Brandevoort de Kindervakantieweek 
plaats. Veel vrijwilligers bezorgen een heel 
groot aantal kinderen een mooie week met 
veel activiteiten. ’t BrandPunt is deze week 
beschikbaar voor dit grootse evenement. 
Om die reden zijn de openingstijden voor de 
reguliere activiteiten gewijzigd. Voor actuele 
informatie verwijs ik u naar de website van  
‘t Brandpunt. 

Zaterdag 6 op zondag 7 juli - 
Kennedymars 
Zaterdag 6 juli om 22.00 uur wordt in Some-
ren voor de eenenvijftigste keer het startsein 
gegeven voor de Kennedymars. Een wandel-
tocht van maar liefst tachtig kilometer. Deze 
mars gaat door Brandevoorten ’t Brand-
Punt is weer een post. Vanaf middernacht is  
’t BrandPunt in verband met deze leuke, zwa-

re, maar ook zeer gezellige activiteit open. 
Verzorgers, familie, vrienden en belangstel-
lenden welkom om in de nachtelijke uren 
deze enorme doorzetters een extra steuntje 
in de rug te geven.
Vanaf maandag 8 juli tot en met zondag 
4 augustus is ’t BrandPunt gesloten van-
wege vakantie. Maandag 5 augustus bent 
u weer van harte welkom.

Zaterdag 24 en zondag 25 au-
gustus - Opening Sportpark
In het weekend van 24 en 25 augustus 
wordt het Sportpark officieel geopend 
met allerlei sporten en activiteiten. Een 
groot aantal vrijwilligers die u gewoonlijk in 
’t BrandPunt treft, zullen dit weekend op het 
Sportpark actief zijn. Mogelijk dat dit op de 
zaterdag voor ’t BrandPunt gevolgen heeft. 
Volg voor de actuele informatie de website 
van ‘t Brandpunt. 

Vrijdag 30 augustus - Senio-
renconvent
Het seniorenconvent staat iedere laatste vrij-
dag van de maand op de agenda.

Wat er te gebeuren staat
September - Toneelclub Kunstkwartier
In september zal het Kunstkwartier in  
’t BrandPunt met een toneelclub starten.  
Zodra hierover meer bekend is zullen we het 
op de website vermelden.
Vrijdag 6 september - Single Café 
Vrijdag 27 september - Seniorenconvent

Verkiezing Brandevoorter van 
het jaar
De verkiezing van de Brandevoorter van het 
jaar komt weer naderbij. Mogelijk dat nieuwe 
richtlijnen van kracht worden om een per-
soon of een groep aan te melden voor Bran-
devoorter van het jaar. Volg het nieuws via 
de website van SBIA. www.brandpunt.info •

Wijkhuis ‘t BrandPunt
nieuws

Paul Stege

Culinaire dag
Onze wijkvereniging De Hoeves Organi-
seert een culinaire dag en wel op zondag 22 
september aan de Ecozone Emontshoeve. 
Wij willen ondernemers met een culinaire 

achtergrond uit Brandevoort voorrang ge-
ven om een stand te plaatsen. Bij te wei-
nig aanmeldingen zoeken we ondernemers 
van buiten de wijk. Verder zoeken we voor 

deze dag zangeressen, zangers of groe-
pen die ’n stukje willen opdragen tijdens dit 
evenement. Meld u voor 1 augustus aan op 
info@dehoeves.nl. •
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Patricia Goudswaard
kandidaat makelaar

Patricia Goudswaard is geboren op 9 sep-
tember 1984 in Dirksland (Zuid-Holland). 
Het ouderlijk gezin bestaat uit vader, moeder 
en een oudere broer. Ze groeit op in Roc-
kanje en gaat daar ook naar de basisschool. 
Als ze in groep 7 zit, verhuist het gezin naar 
Helmond. Nadat ze de basisschool hier heeft 
afgemaakt, gaat ze naar het Carolus Borro-
meus College in Helmond en kiest voor de 
havo. In deze tijd leert ze, via gezamenlijke 
vrienden, haar medescholier en huidige part-
ner Ruud kennen en ze trekken samen re-
gelmatig op. Al snel slaat de vonk tussen hen 
beiden over en krijgen ze een relatie. 

In 2002 rondt ze de havo af met een di-
ploma. Daarna verhuist Patricia naar Breda 
waar ze op kamers gaat om hier te beginnen 
aan een opleiding aan de NHTV (Nationale 
School voor Toerisme). Nadat ze het eerste 
jaar achter zich heeft, komt ze tot de con-
clusie dat dit toch eigenlijk niet de richting is 
waarin ze verder wil. 
Ze gaat terug naar huis in Helmond en 
maakt een nieuwe start met een opleiding 
bedrijfskader aan de Fontys Hogescholen in 
Eindhoven. Deze opleiding duurt normaliter 
vier jaar maar Patricia heeft het diploma al na 
twee jaar, in 2005, in haar zak.
Als ze hiermee klaar is, weet ze eigenlijk niet 
precies wat ze nu beroepsmatig wil gaan 
doen. Van haar moeder, die altijd de stille 
wens heeft gehad makelaar te worden - wat 
er jammer genoeg nooit van is gekomen - 
krijgt Patricia het advies om een stap in deze 
vakrichting te gaan doen. Dat lijkt haar wel 
wat en ze gaat hiervoor stage lopen bij Ma-
kelaardij Meeùs in Helmond. De keuze voor 
de makelaardij bevalt haar uitstekend en 

ze rondt de stage naar wens af. Na afloop 
van deze halfjarige stageduur krijgt ze door 
Meeùs een contract als binnendienstmede-
werker aangeboden.

In 2006 kopen Ruud en zij hun eerste eigen 
huis aan de Posteleinserf in Brandevoort. 
Patricia werkt bij Meeùs van 2005 tot 2007 
en maakt kennis met alle kanten van het ma-
kelaarsvak. In combinatie met deze fulltime 
baan begint ze aan een avondopleiding van 
twee jaar bij de NVM (Nederlandse Vererni-
ging van Makelaars) om de benodigde pa-
pieren te halen.
Op een gegeven moment wil ze graag groei-
en binnen de makelaardij en ze solliciteert 
bij AB makelaars in Eindhoven/Nuenen. Ze 
wordt aangenomen in Nuenen. In eerste 
instantie als assistentmakelaar, een func-
tie die later overgaat (en tot op dit moment 
duurt) als kandidaatmakelaar. Na hier drie 
jaar gewerkt te hebben, komt ze, vanwege 
de uitbraak van de crisis in 2010, zonder 
werk te zitten. Het geluk is met haar, want 
binnen een week wordt ze gebeld door vb&t 
makelaars met de vraag of ze in Helmond 
wil komen werken als (kandidaat-)makelaar 
in loondienst. 

Op 1 januari 2012 start Patricia, maar nu als 
zelfstandig ondernemer (ofwel makelaar), 
bij Era Makelaardij Plus (vb&t makelaars en 
ERA Ed Willems). Het zelfstandig onderne-
merschap bevalt Patricia prima. Vooral omdat 
ze haar passie: voor mensen een passend 
huis vinden dat helemaal voldoet aan de 
door hen gestelde eisen, probeert te reali-
seren. Dit laatste aspect is in deze tijd heel 
belangrijk, zeker voor mensen met restschul-

den; een situatie die vaak gepaard gaat met 
hoog oplopende emoties. Haar vrouwelijke 
eigenschappen onder andere wat betreft 
empathie kan in dit soort zaken een beslis-
sende en beduidende rol spelen. 
In de naaste toekomst wil Patricia zichzelf 
ontwikkelen in het makelaarsvak onder an-
dere door het begeleiden van expats naar 
onze regio. Een vraag die veel voorkomt op 
dit moment, zeker in de regio Eindhoven-
Helmond. Ze is van plan zich in de komende 
jaren meer en meer te gaan verdiepen in alle 
voorkomende aspecten van de makelaardij 
en vastgoedbeheer.
In september hoopt ze haar laatste prak-
tijkexamen makelaardij met goed gevolg 
te kunnen afronden, waarna ze zich re-
gistermakelaar mag noemen. Patricia 
is bij Era Makelaardij Plus te bereiken 
www.eramakelaardijplus.nl.
Eind 2010 zien Ruud en Patricia een interes-
sant nieuwbouwplan in Brandevoort voorbij 
komen en ze besluiten voor een bouwkavel 
te gaan. Hierdoor kunnen ze hun ideale huis 
realiseren waar ze in juni 2012 intrekken. 
De wens is er om in de toekomst in eigen 
beheer een woning te gaan bouwen, maar 
eerst maar eens genieten van hun gloed-
nieuwe woning en zich te richten op hun car-
rière. 

Het bevalt Ruud en Patricia heel goed in 
Brandevoort dat voor hen alle faciliteiten 
biedt die zij nodig hebben. Voor hen heeft 
Brandevoort de charme van een apart dorp 
in een stad met in de directe nabijheid ook 
de in deze stressvolle tijd broodnodige groe-
ne zones om de ontspanning te krijgen die 
iedereen nodig heeft. •

Marga Dobma
foto: Vincent Knoops
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Nieuws van de Wijkraad

Brede Wijkraad
Alle verenigingen en organisaties die in Bran-
devoort actief zijn, kunnen middels de Brede 
Wijkraad de krachten bundelen en onderling 
afstemmen. In de BC van april is het visie-
document 2030 aangekaart. De Brede Wijk-
raad is hiermee aan de slag en de bedoeling 
is een voorstelling te maken van hoe onze 
wijk er in 2030 uit komt te zien en hoe dat 
gerealiseerd kan worden. Het Seniorencon-
vent neemt het hoofdstuk senioren voor zijn 
rekening. Een aantal zaken staan nog open 
zoals wonen, vrije tijd, zorg, ondernemen en 
bereikbaarheid. Wie is bereid aan een van 
deze onderwerpen aandacht te besteden? 
Meld u aan bij de secretaris van de Wijkraad 
(wijkraad.secretaris@brandevoort.org).

In mei zijn twee vergaderingen geweest van 
het Dagelijks Bestuur. Hierbij een kort ver-
slag. Wijkwethouder Margreet de Leeuw-
Jongejans is 15 mei op bezoek geweest 
voor een kennismakingsgesprek. Het DB 
heeft besloten alle vergaderingen in principe 
openbaar te maken met uitzondering van za-
ken die gaan over personen en onderwer-
pen die onder embargo vallen. De vergade-
ringen van het DB beginnen om 19.30 uur 
met een inloopuur. Iedereen kan hier gebruik  

van maken en heeft de mogelijkheid om in 
dat uur zijn of haar voorstellen, suggesties 
of zienswijze kenbaar te maken. Na dit uur 
blijft de vergadering openbaar, maar heeft de 
bezoeker geen spreekrecht. Ook de Brede 
Wijkraadvergadering is openbaar, maar daar 
hebben alleen de leden van de vergadering 
spreekrecht. Eventuele vragen en opmerkin-
gen kunnen bij het DB worden aangemeld. 
Deze kunnen dan in een volgende vergade-
ring behandeld worden. 

De BMX-baan is in aanleg en voor de 
skatebaan is een tweede aanbesteding 
gedaan waardoor de oplevering wat ver-
traagd zal zijn. Meer informatie vindt u op 
www.sportparkbrandevoort.nl.

De bijenstal is inmiddels een feit, door geza-
menlijke inspanning van de gemeente, Ra-
bobank en Wijkraad en de enthousiaste inzet 
van de initiatiefneemster Natasja Verdaas-
donk. In de Ecozone vlak langs het Eind-
hovens Kanaal staat een fraai bouwwerk 
waarin momenteel een aantal kassen zijn 
geplaatst en dit wordt mogelijk uitgebreid 
tot acht kassen. De officiële ingebruikname 
vindt later in het jaar plaats. Meer op pag. 15.

De Wijkraad is op verzoek van de ge-
meente en politie, op zoek naar de con-
tactadressen van VVE’s in Brandevoort. 
Dit is van belang voor het bevorderen van 
de communicatie en ondersteuning met 
betrekking tot de leefbaarheid in de wijk. 
Wij verzoeken VVE’s zich kenbaar te ma-
ken aan het secretariaat van de Wijkraad 
(wijkraad.secretaris@brandevoort.org). 

Het Dagelijks Bestuur van de Wijkraad is op 
zoek naar versterking. Onze belangstelling 
gaat uit naar twee dames die een gedeelte 
van de werkzaamheden op zich willen ne-
men.

De Wijkraad steunt het stadslandbouwinitia-
tief van Christ Tielemans (zie vorige BC) en 
roept u op hieraan deel te nemen. We heb-
ben ook met de winkeliersvereniging over-
legd over mogelijkheden het centrum van De 
Veste verder te verfraaien, bijvoorbeeld door 
het aanbrengen van losse bloembakken of 
hanging baskets. We zijn in overleg met di-
verse partijen om de haalbaarheid vast te 
stellen. Wie nog ideeën of suggesties heeft, 
is van harte welkom. •

Holke Flapper

Op 16 april vond de openbare vergadering van de Wijkraad plaats. 
Jacqueline Klomp gaf een overzicht van de status van de bouwacti-
viteiten. Twee bouwblokken in De Veste (Blok 21 en Blok 27) en start 
verkoop woningen aan de Stepekolk (Blok 20). Als de verkooop po-
sitief verloopt, bouwt Stam & de Koning verder. Voor meer informa-
tie verwijzen we u naar de notulen die te vinden zijn op de website: 
www.wijkraad.brandevoort.org.
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Ontstaan Kindervakantiweek
De Kindervakantieweek in Brandevoort is 
een initiatief om kinderen met elkaar in 
contact te brengen en zodoende de saam-
horigheid in de wijk te bevorderen. Het is 
een week met sport, spel, creativiteit maar 
vooral veel plezier. In 2009 is de Kinderva-
kantieweek voor de eerste keer van start 
gegaan. Dat betekent dus, dat dit jaar - 
2013 - een jubileumjaar is!

Wie is bij de organisatie be-
trokken?
De organisatie is in handen van een groep 
van dertig vrijwilligers, verdeeld over ver-
schillende commissies. Zo is er een com-
missie Sport en spel, Transport en uitjes, 
Sponsoring en PR, Catering, Midzomer-
avond en Rode draad. Nieuw is de com-
missie Innovatie, om vooruit te blijven 
kijken. De organisatie is er een van samen-
werking, durf en enthousiasme.

Wat is het doel en hoe wordt dit 
bereikt?
Het hoofddoel is alle kinderen een fantas-
tische week te bezorgen. Het kind staat 
op één! De Kindervakantieweek bestaat 
vóór en dóór kinderen. Er wordt vanuit een 
standaardconcept per leeftijdscategorie 
een gevarieerd programma op maat aan-
geboden. Vanaf september wordt begon-
nen met de evaluatie van de afgelopen 
Kindervakantieweek en met vooruitblikken 
naar de toekomstige Kindervakantieweek.

Hoe vaak komen jullie bij el-
kaar?
De Kindervakantieweek vindt één keer  

per jaar plaats in de eerste week van de 
zomervakantie. De voorbereidingen begin-
nen echter al in september. Het bestuur 
komt gemiddeld één maal per maand bij 
elkaar. Richting de Kindervakantieweek 
week loopt de frequentie op, ook voor de 
afzonderlijke commissies. Ook vinden er 
een  paar keer per jaar groepsvergaderin-
gen plaats, zodat de hele groep verbonden 
blijft.

Hoogtepunten?
Elk jaar opnieuw is toch de start op maan-
dagmorgen het hoogtepunt van de week; 
al die kinderen die staan te trappelen 
om te beginnen. Ook het wereldrecord 
koekhappen dat tijdens de week in 2011 
plaatsvond was een geweldige mijlpaal.

Wat zou er verbeterd kunnen 
worden?
Door de groei van het aantal kinderen 
moeten er dingen aangepast worden, zo-
als het aantal sponsors, het aantal vrijwil-
ligers, de catering, het vervoer maar ook de 
locaties. Iedere dag van de week worden 
evaluatieformulieren ingevuld door de vrij-
willigers en de groepsleiding van die week. 
Aan de hand van de ingevulde formulieren 
wordt gekeken wat er beter kan. Dat doen 
we elke dag in de week en elk jaar weer.

Waar zijn jullie te vinden?
Mensen kunnen ons vinden via onze 
website www.kvwbrandevoort.nl, mond-
tot-mondreclame, sociale media als Fa-
cebook en Twitter en persoonlijk contact. 
Waar kunnen mensen terecht met vragen? 

 
Vragen kunnen via het contactformulier op 
de website gesteld worden, via Twitter en 
Facebook en natuurlijk persoonlijk.

Toekomstplannen?
Doorgroeien naar een stuk continuïteit van 
het initiatief. Wij staan voor plezier, respect 
en verbinden in de breedste zin van het 
woord. We willen de kinderen een positief 
gevoel en een stukje ervaring meegeven; 
ze beter in hun vel laten zitten.

Wensen voor de toekomst?
Het vonkje van inspiratie moet blijven 
gloeien voor het verspreiden van het ge-
dachtegoed. Onze wens is dat ouders 
meer betrokken zijn en hun kinderen zien 
genieten van deze fantastische week en 
daardoor gestimuleerd worden zelf vrijwil-
liger te worden. 

Wij wensen natuurlijk ook dat de kinderen 
blijven komen. In 2034 willen we het vijf-
entwintigjarig jubileum vieren met bevlo-
gen vrijwilligers, waarbij de kinderen van 
nu doorstromen naar leiding. Het zou mooi 
zijn als ze dan terugdenken aan die fantas-
tische week, de vriendschap en het plezier 
dat ze toen zelf hebben ervaren.
De kinderen bepalen wat een leuke week 
is. Er zouden brainstormsessies moeten 
komen met input van de kinderen.

Dank je wel voor dit verhelderende ge-
sprek. In de volgende editie Computerclub 
Brandevoort. •

In gesprek met…
Kindervakantieweek

Annelies Hoolmans
foto: Jan Dijstelbloem
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Drie jaar geleden, gegrepen door het bij-
envirus, ontbrak het mij aan een plekje om 
een bijenstand (een aantal bijenkasten bij 
elkaar) op te zetten. Onze nieuwbouwwo-
ning heeft slechts een tuintje van 60m2 
en met het oog op de vier aangrenzende 
buurtuinen week ik al snel uit naar het 
balkon aan de voorkant. Ideaal, op zeven 
meter hoogte had niemand last van mijn 
bijen. Helaas in het algemeen is één bijen-
kast na het seizoen uitgegroeid naar twee 
bijenkasten en daar was het balkon toch 
echt te klein voor. Al heel snel had ik dus 
dringend behoefte aan meer ruimte. Bran-
devoort met zijn kleurrijke wilde bloemen-
bermen en mooi aangelegde Ecozone en 
honderden stadstuintjes is een bee para-
dise! Als ik met de hond wandelde, liep ik 
vaak langs het kanaal en keek ik rond of ik 
niet een geschikt plekje zag waar niemand 
last zou hebben van mijn bijen.
Al googelend kwam ik erachter dat op de 
plaats van het huidige tarweveld tussen 

het kanaal en Stepekolk, naast de Eco-
zone een hondenuitloopzone was gepro-
jecteerd. Perfect, ik heb immers niet veel 
plaats nodig, dus misschien was er ook 
ruimte voor mij om een bijenstalletje op te 
zetten. Ik stuurde de Wijkraad een e-mail 
met mijn verzoek. 

Het balletje ging aan het rollen. Voor ik het 
wist, zat ik om de tafel met Suzanne Mes-
man van de afdeling openbaar groen van 
de gemeente Helmond, de Wiljo Stiekwold 
van de wijkraad en collega-imkers van de 
imkervereniging Helmond e.o. Een bijen-
stal kan zoveel meer betekenen dan alleen 
bijen houden. Educatie voor fietsers en 
wandelaars, voor scholen in Brandevoort 
en de omgeving en voor de bewoners zelf. 
Ik schreef een projectvoorstel en diende 
het verzoek bij de Wijkraad in.

Eind 2012 kreeg ik het bericht dat mijn 
projectvoorstel was aangenomen. Dankzij 

bijdragen van de Wijkraad, de Rabobank 
en de gemeente kon de bijenstal gereali-
seerd gaan worden. Een intensieve samen-
werking met Wiljo Striekwold en Suzanne 
Mesman volgde om de nodige vergunnin-
gen in orde te krijgen. In maart van dit jaar 
is de stal gebouwd en al heel snel verhuis-
den we de eerste bijenvolken ernaartoe.

Iedereen die graag een kijkje wil komen 
nemen in de bijenstal of meer wil weten 
over bijen en/of bijen houden kan contact 
met mij opnemen op 06 511 977 61 voor 
een afspraak. Ik heb inmiddels ook een 
blog geopend waarin ik praat over het da-
gelijkse wel en wee van mijn bijenvolkjes 
in Brandevoort (http://thehoneyfactory.
wordpress.com).

Ik ben iedereen die meegewerkt heeft aan 
dit project erg dankbaar. Ik hoop dat ik sa-
men met mijn bijen kan bijdragen aan een 
betere wereld. Happy pollination! •

Bestuiven maar!

Natasja Verdaasdonk
foto: Vincent Knoops

Wie is er niet gefascineerd door een bijenvolk? Tijdens mijn voorlichtin-
gen in de Bijenhal, het ‘clubhuis’ van de Imkersvereniging Helmond e.o. 
in De Warande, zie ik het bij jong en oud: fascinatie en nieuwsgierigheid, 
bewondering, soms vermengd met angst. Bijen is de amberkleurige 
stroperige zoetheid, bijen is ijverigheid, bestuiving en bijen is soms au, 
een steek.
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Rik van der Loo is als zevenjarige jongen 
bij de Welpen begonnen. Hij woonde toen 
in Mierlo-Hout en heeft daar tot zijn twin-
tigste levensjaar deelgenomen aan Scou-
ting. “Mijn belangrijkste vrienden heb ik 
bij de vereniging ontmoet. Ik heb ook nog 
wel contact met oude studiegenoten, maar 
omdat ik mijn vrienden van Scouting al zo 
lang ken, geeft dat wel een speciale band.” 
Hij heeft bij Scouting Mierlo-Hout alle 
groepen doorlopen en heeft er geweldige 
herinneringen aan. Toen hij ging studeren 
is hij gestopt. “Dat sociale bij Scouting 
is juist zo belangrijk, iedereen kan eraan 
deelnemen. Het is heel toegankelijk en 
goedkoop. We willen het voor iedereen 
leuk maken.” 
“Ongeveer vier jaar geleden ben ik door 
een vriend benaderd met de vraag of ik het 
leidingteam zou willen versterken. Er werd 
nog leiding gezocht. Omdat ik zelf een fijne 
tijd beleefd heb bij Scouting, vond ik het 
wel leuk juist de kinderen deze mogelijk-
heid ook te kunnen bieden.”
Rik is nu leider van de Gidsen. Dit is een 
groep meiden van tien tot veertien jaar. 
“Best een groot verschil in leeftijd, want er 
zijn nog meisjes, maar er zijn ook meiden 
bij die aan het puberen zijn. Het is een uit-
daging hiervoor een passend programma 
aan te bieden.” Elke week worden er an-
dere activiteiten aangeboden. Van bowlen, 
make-upmiddagen tot excursies. “We mer-
ken dat de tijden veranderen. Wij moeten 
met de tijd mee, want het moet vooral leuk 
zijn voor de kinderen. Daar doen we het 
voor. Tussendoor proberen we de kinderen 
wat kennis mee te geven. Zelf heb ik stie-
kem toch wel wat praktische ervaring op-
gedaan, waar ik dagelijks nog plezier van 
heb. We ervaren dat kinderen een andere 
mentaliteit hebben dan vroeger en soci-
ale media zijn natuurlijk erg belangrijk. We 
houden daar wel rekening mee. Maar, we 
vinden we het zeker belangrijk dat tijdens 
de twee uur met de groep er aandacht is 

voor elkaar en de activiteit. We vragen dan 
bijvoorbeeld de telefoons uit te zetten. Die 
telefoon komt daarna wel weer. Ik merk dat 
tijdens een activiteit in de groep, zonder 
afleiding van telefoons en sociale media, 
een puber zich weer kind kan voelen. Dan 
hoeven ze niet stoer te doen of zich groot 
te houden. Dat is mooi om te zien.”

“Jaarlijks gaan alle groepen een week op 
zomerkamp. Dit is altijd op een andere lo-
catie. Ze logeren dan bij een scoutingver-
eniging in de omgeving. Dan zijn er diverse 
activiteiten. Het is een week vol activiteiten 
en gezelligheid. Voor de jongens zijn het 
activiteiten zoals looptochten, kaartlezen, 
karten, touwknopen… De jongere kinde-
ren doen vaak knutselactiviteiten en sport 
en spel. De groepen bouwen een eigen 
keuken. We proberen zo veel mogelijk bui-
ten te zijn.” Er gaan veel begeleiders mee. 
Om mee te helpen bij de activiteiten maar 
ook om te koken. Het is een grote orga-
nisatie. 
Iedereen vanaf vijf jaar kan deelnemen aan 
Scouting. Beginnend bij de gemixte groep, 
de Bevers, voor jongens en meisje van vijf 
tot zeven jaar. Daarna de jongensgroep, de 
Welpen, of de meisjesgroep, de Kabouters, 
voor kinderen van zeven tot tien jaar. De 
Verkenners, de Gidsen, de Rowans, de 
Sherpa’s en vanaf achttien jaar is er de 
Stam

Rik zet zich ook in als bestuurslid van de 
vereniging. ”Ik ben secretaris. In het be-
stuur kan ik tevens mijn bijdrage leveren 
aan het beleid van de vereniging. Ik vind het 
belangrijk dat er gekeken wordt naar wat 
de wensen zijn van de kinderen en wat we 
als vereniging kunnen bieden. Soms is het 
nodig dingen te veranderen of anders aan 
te pakken.” Sommige tradities moeten in 
stand blijven; daar kunnen ze niet omheen. 
Het dragen van de welbekende blouse en 
shawl is verplicht. Maar het heitje voor een 

karweitje wordt niet meer gedaan. Er zijn 
nieuwe acties bedacht om geld te verdie-
nen voor de vereniging. Zo organiseert Rik 
met een aantal andere bestuursleden jaar-
lijks een grote tweedehandsmarkt in Mier-
lo-Hout. “Dit is een succes! We halen spul-
len op bij mensen thuis. Dit jaar hebben we 
al honderd aanmeldingen. Dan zijn we één 
of twee dagen bezig om alle spullen op te 
halen en gereed te maken op het terrein.” 
Het kost veel tijd om dit te organiseren, 
maar omdat het een groot succes is, vindt 
Rik het zeker de moeite waard er zoveel 
tijd voor vrij te maken. “Het is daarnaast 
vooral een heel gezellig weekend”.
Scouting Mierlo-Hout heeft 120 jeugdle-
den, met dertig actieve leiders. Per groep 
zijn er vier of vijf leiders. Volgend jaar be-
staat de vereniging zeventig jaar en is het 
feest. “Alle kinderen gaan dan een dagje 
op pad.” De jeugdboerderij van de vereni-
ging bevindt zich aan de Koeveldstraat in 
Mierlo-Hout.
Jaarlijks zijn er regionale scoutingwedstrij-
den in de Stiphoutse bossen waar Scouting 
Mierlo-Hout aan deelneemt. Deze worden 
georganiseerd door Scouting regio Hel-
mond. Er zijn meer regionale activiteiten 
zoals bijvoorbeeld een vossenjacht of een 
zwerftocht. Voor ondersteuning en voor het 
lenen van materialen kan de vereniging te-
recht bij de Scouting regio Helmond. Zo 
kan de vereniging nog beter functioneren. 
Er worden cursussen aangeboden voor de 
leiding om de groep nog beter te kunnen 
begeleiden. Er is een spelvisie passend 
bij het niveau en de leeftijd van de kinde-
ren. Op die manier groeien deze kinderen 
in hun persoonlijke ontwikkeling. “Tegen-
woordig kan men niet zomaar met kinde-
ren gaan werken. De leiding is verplicht 
een cursus te volgen en een VOG-verkla-
ring af te geven. We vragen ook naar de 
EHBO-vaardigheden. De regio Helmond 
coördineert de verenging hierin.” •

De hobby

Ilse Hommering
foto: Rianne van Lierop

“Scouting heeft een redelijk slecht imago. Vaak denkt men dat het ou-
derwets en saai is. Spelen en verkennen in het bos. Maar dat klopt niet 
met de werkelijkheid. Scouting gaat ook mee met de tijd en heeft een 
modern programma. Het belangrijkste doel van de vereniging is dat de 
jeugd een fijne vrijetijdsbesteding ervaart met vrienden en vriendinnen.” 
Brandevoorter Rik van der Loo vertelt over zijn hobby bij Scouting.



nummer 6 •  jun i  2013

19

Ongeveer een jaar geleden vertelde één van 
de gebroeders Van Dongen, eigenaren van 
Cafetaria Brandevoort, dat het zuidelijk deel 
van het Einzelhaus te huur was. De gebroe-
ders Van Dongen zijn de eigenaren van de 
hele verdieping van het Einzelhaus, nadat zij 
zelf voor die tijd ook huurder zijn geweest.
Toen de mogelijkheid zich voordeed om de 
benedenverdieping te kopen van de inves-
teerder, hebben zij deze kans benut. Naast 
de ruimte van de Cafetaria Brandevoort, 
hebben zij ook het aansluitende deel naast 

de gracht gekocht. Met het oogmerk dit deel 
te verhuren, zijn ze er in geslaagd een huur-
der te vinden. Voortaan heeft Domino’s Pizza 
zich in deze ruimte gevestigd. Ze bieden een 
ruime keuze, maar ook kip nuggets, choco-
cakes en kaneelbroodjes. 
Domino’s Pizza is van oorsprong een Ameri-
kaanse keten met vestigingen over de hele 
wereld. Momenteel (juni 2013) zijn er in Ne-
derland 134 vestigingen. Begin juni is de piz-
zeria officieel geopend. De bedrijfsleider, de 
heer Klein, woont in Brandevoort. 

Het is niet de bedoeling om in het pand zelf 
de pizza’s te nuttigen. Men kan ze afhalen of 
laten bezorgen door een pizzakoerier. Deze 
koeriers zijn parttime medewerkers, bijvoor-
beeld scholieren of studenten.
Op de vraag of Domino’s Pizzeria geen con-
current is van de grillroom annex pizzeria van 
de heer Altun, antwoordt de heer Meijers dat 
Domino’s Pizza alleen pizza’s verkoopt terwijl 
Pizzeria-Grillroom Aspendos Brandevoort ge-
grilde producten, broodjes kebab enzovoort 
verkoopt en een eigen restaurant bezit. •

Winkelkroniek Brandevoort
Deel XXII

Wim Dobma
foto: Vincent Knoops



www.brandevoortercourant .n l

20 Foto: Bart de Jong20

Graaf mee aan de nieuwe 
BMX-baan
Flame Trails, beter bekend als de BMX-
baan Brandevoort, is de stek van een hech-
te groep BMX-vrienden. Een openbare plek 
waar jongeren zich lekker kunnen uitleven. 
Vanwege de wijzigingen in de aanleg van 
de hoogspanningsmasten moest de groep 
op zoek naar een nieuwe locatie. Samen 
met de gemeente en Stuurgroep Jeugd, 
Spelen en Groen is ze daarin geslaagd. In 
het weekend van 24 augustus wordt met 
de Flame Trails Jam 2013 de nieuwe baan 

aan de Kaldersedijk geopend (tegenover de 
voetbalvelden en naast de nieuwe skate-
baan). De groep Flame Trails is nu op zoek 
naar vrijwilligers die in de zomervakantie de 
handen uit de mouwen willen steken om 
deze nieuwe spectaculaire BMX-baan aan 
te leggen. Help jij mee met graven/schep-
pen?! Meld je aan via info@flametrails.nl.
Flame Trails is destijds door de BMX-vrien-
den zelf ontworpen en aangelegd. Ook bij 
de nieuwe baan hebben ze wederom een 

grote inbreng gekregen. Deze nieuwe baan 
wordt nog speelser en spectaculairder. 
Door bijvoorbeeld zand over een container 
te scheppen, komt er een enorme startbult. 
Ook is er een waterput om te sproeien en 
zijn er bankjes, zodat ouders en geïnteres-
seerden kunnen genieten van de acrobati-
sche kunsten van de crossers. De baan is 
alleen geschikt voor fietsen. Wil je meer in-
formatie, kijk dan ook eens op www.flame-
trails.nl. •

www.brandevoortercourant .n l
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Voorkom diefstal
uit uw berging!

Afgelopen periode is er door meerdere be-
woners van De Veste aangifte gedaan van 
diefstal van een fiets uit hun berging. Daar-
om heeft de politie controles uitgevoerd 
rondom diverse binnenplaatsen in De Veste. 
Daaruit bleek dat deze binnenplaatsen voor 
ongenode gasten erg gemakkelijk te betre-
den zijn. Dit door simpelweg ‘mee te liften’ 
met bewoners die hun auto’s op de bin-

nenplaatsen parkeren. Eenmaal op de bin-
nenplaats kan degene die een diefstal wil 
plegen, eenvoudig bij de bergingen van de 
woningen komen om deze vervolgens te be-
kijken op waardevolle goederen.
Als die bergingen niet afgesloten zijn, geeft 
u degene die een diefstal wil plegen alle 
ruimte om dat ook daadwerkelijk te doen!

Een tweetal tips:  
- Zorg er voor dat u uw berging afsluit en  
 plaats waardevolle spullen zoveel mogelijk  
 uit het zicht. 

- Weest u zich bewust dat het afgesloten  
 hekwerk zeker enige veiligheid biedt,  
 maar ongenode gasten dus niet altijd bui- 
 ten houdt! •

Patrick de Vogel, buurtbrigadier

Extra handen nodig!

Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel mensen 
denken aan een rolstoel en een spierziekte. 
De chronische ziekte, die het zenuwstelsel 
aantast, komt maar moeilijk van vooroorde-
len af. Tijd voor actie, besloten Sonja Sol 
(43) en Theo de Haas (54) uit Helmond. In 
november organiseren zij in Helmond de MS 
Collecte met achtentwintig collectanten. 

“Wij zijn tot veel meer in staat 
dan mensen denken.” 
Sonja hoorde negen jaar geleden dat zij MS 
heeft en Theo hoorde dat elf jaar geleden. 
“Als je de diagnose MS krijgt, ben je in het 
begin vooral bang. De toekomst is onzeker 
en veel mensen denken dat je doodgaat 

aan MS. De meest voorkomende vorm van 
MS is relapsing remitting, wat betekent dat 
er wel periodes zijn waarin je minder kunt, 
maar dat dat ook weer verbetert.” Sonja heeft 
vooral last van uitval van het rechterbeen, 
vermoeidheid en een verminderd gevoel in 
de huid. Theo heeft de primair progressieve 
vorm die wordt gekenmerkt door een achter-
uitgang vanaf het begin van de ziekte. Er is 
geen sprake van aanval- en herstelmomen-
ten. Ongeveer tien procent van alle mensen 
met MS heeft deze vorm.”

Sonja en Theo zijn heel blij dat zij op deze 
manier een steentje kunnen bijdragen. “De 
oorzaak van MS is nog steeds een myste-

rie. Geld voor voorlichting, ondersteuning van 
mensen met MS en onderzoek is zo ontzet-
tend belangrijk.”

Extra handen gezocht
“Wij zoeken nog ruim 300 collectanten, zodat 
we in Helmond bij alle voordeuren aan kun-
nen bellen.” Collectanten uit heel Helmond 
zijn welkom, maar vooral in de wijken Rijpel-
berg, Dierdonk, Helmond-Noord, Helmond-
Oost, Centrum en Noord-West worden extra 
collectanten gezocht. Aanmelden kan bij het 
Nationaal MS Fonds, 010 591 983 9 of via 
info@nationaalmsfonds.nl. Voor meer infor-
matie: www.nationaalmsfonds.nl. De collec-
teweek is van 18 tot 23 november. •

Oprichting blaaskapel

In Brandevoort zijn in de loop der jaren al 
veel muziekgezelschappen opgericht. Zij 
zorgen voor een gevarieerd muziekaanbod 
in onze mooie wijk. Denk hierbij aan de ver-
schillende zanggroepen en de sambaband 
De Brandeleros. Toch willen wij er nog een 
nieuw element aan toevoegen.

Een blaaskapel ofwel een bla-
zersensemble
Waarom nog een muziekgroep erbij, zult u 
misschien denken. Een blaaskapel zorgt voor 
een heel eigen geluid en sfeer en brengt de 
muziek op een bijzondere manier tot leven. 

Blaaskapellen worden ingezet op veel gele-
genheden. Voor Brandevoort denken we in 
eerste instantie aan het spelen op bijvoor-
beeld Het Zonnebrandfestival.
Wanneer u op internet zoekt naar ‘blaas-
kapel’ of ‘blaasensemble’, ziet u dat er heel 
veel manieren zijn om invulling te geven 
aan zo’n muziekgezelschap. De muziek-
keuze varieert van klassieke tot carnavals-
muziek of popmuziek en ook de bezetting 
van een blaaskapel kan binnen bepaalde 
grenzen, vrij ingevuld worden. Er is geen 
ideale bezetting, maar de volgende instru-
menten mogen niet ontbreken: trompet, 

trombone, klarinet, slagwerk, saxofoon en 
bariton. 

Wie zoeken wij?
Mensen die plezier hebben in het maken 
van muziek en die graag aan de basis wil-
len staan van de oprichting van een nieuwe 
blaaskapel. Aangezien we nog in de begin-
fase zijn, kunnen we gezamenlijk bepalen 
welke weg we inslaan met het ensemble en 
daar een mooie vorm aan geven.
Voor meer inlichtingen en aanmelding kunt 
u contact opnemen met Marjo Tielemans via 
e-mailadres: Marjo.tielemans@upcmail.nl. •

Marjo Tielemans
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We hopen dat de zomervakantie start met 
prachtig weer, want wij hebben er weer zin 
in! Voor wie een keertje wil komen kijken: 
maandag beginnen we om 9.30 uur bij het 
Palladium en om 15.30 uur sluiten we de dag 
af. Dinsdag zijn de kinderen van de groepen 
100 van 9.45 uur tot 13.00 uur in Speeltuin 
Helmond West. De overige groepen zijn van 
10.00 tot 15.30 uur in de Stiphoutse bossen. 
Op woensdag is ons uitje, we verzamelen om 
8.45 uur en zijn weer terug om 17.00 uur. 

Op donderdag doen de groepen 100 spel-
letjes bij de Brandevoortse Hoeve van 09.45 
uur tot 13.00 uur. De overige groepen ver-
zamelen om 9.45 uur bij het Palladium en 
sluiten daar om 13.00 uur ook weer af. Dan 
moet alles klaargezet worden voor onze Mid-
zomeravond. Deze bijzondere avond is van 
17.00 tot 20.00 uur. Kinderen kunnen zich 
laten schminken, er zijn springkussens, spel-
letjes en als afsluiting een loterij met hele 
mooie prijzen. Ook als je niet meedoet aan 

de KVW, ben je van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen. Op vrijdag beginnen 
we om 10.00 uur. We lunchen met zijn allen 
op het Palladium van 12.15 tot 13.15 uur. 
Daarna moet het Palladium heel snel worden 
leeggemaakt voor onze feestelijke afsluiting. 
Extra handen zijn op dat moment heel erg 
welkom! Hierna gaan we opruimen en dan 
zit het er voor dit jaar weer op. KVW Brande-
voort wenst iedereen een heerlijke, vrolijke 
en zonnige zomervakantie! •

Kindervakantieweek
Mariëlle Terwisse

Lopersgroep Brandevoort bestaat op 15 mei 
precies één jaar. 
De grondlegger van het in in 2012 gestarte 
hardloopvereniging is Willem Hendriks. De 
door de wol geverfde looptrainer, werd bij de 
oprichting gesteund door Stichting Sporten 
en Bewegen in Brandevoort (SSBB) en hij 
verzamelde een groep enthousiaste mede-
standers om zich heen.   

Binnen twee maanden stond de teller al op 
zo’n tachtig leden. 

“De lopersgroep is blij met het grote aantal 
leden, maar hecht waarde aan kwaliteit en 
professionaliteit. Of het nu gaat om het ni-
veau van de trainers of om de uitstraling van 
de website, kwaliteit zorgt voor een solide 
basis voor blijvend succes,” aldus voorzitter 

Hendriks.  Een jaar later telt de club zo’n 
125 leden. En dat hebben ze met een gezel-
lig feest, in de ‘loods’, gevierd. 
 
Na de zomervakantie hebben ze weer 
iets te vieren, dan nemen ze hun intrek 
in het nieuwe Sportpark Brandevoort. Zie 
www.lopersgroepbrandevoort.nl voor het 
laatste nieuws. •

Lopersgroep Brandevoort 
één jaar!  

Trudy van Horne
foto: Lopersgroep Brandevoort

KBO gaat op stap
17 juli 09.30 uur Lange tocht van de fietsclub naar De Hut van Mie Pils / Vertrek vanaf De Geseldonk
14 augustus 09.30 uur Lange tocht van de fietsclub naar de Malpie / Vertrek vanaf De Geseldonk
27 Augustus   Gratis excursie naar Yakult in Almere. / Aanmelden bij Riky van Vegchel (52 59 89)
18 september 14.00 uur Rondje Helmond met de bus
19 september 09.30 uur Lange tocht van de fietsclub naar St Oedenrode
24 september 13.30 uur Afsluiting Jeu de Boulesseizoen 
25 september 14.00 uur Rondje Helmond met de bus
25 september 13.30 uur Afsluiting fietsseizoen
25 september 18.00 uur Extra etentje buiten de deur in Woonzorgcentrum Alphonsus waar ook de inschrijving is.
  Inschrijven woensdag 11 september 10.30-11.30 en donderdag 11 september 13.30-14.30 uur. •
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nieuws van het

Carolus Borromeus College

Hoogste punt bereikt
Het kan niemand meer ontgaan. De nieuw-
bouw van het Carolus Borromeus College 
vordert gestaag. Bij het binnenrijden van 
Brandevoort staat links de Brandevoortse 
Hoeve en nu aan de rechterzijde het nieu-
we schoolgebouw. Als u dit artikel leest, 
heeft de viering van het hoogste punt reeds 
plaatsgevonden. De handeling werd op 14 
juni verricht door mevrouw Margreet de 
Leeuw-Jongejans, wethouder van de ge-
meente Helmond, en de heer Willy van der 
Heijden, begeleider nieuwbouw vanuit de 
school. Middels het hijsen van de vlaggen 
van het Carolus Borromeus College en OMO 
Scholengroep Helmond naar het hoogste 
punt van het schoolgebouw werd dit gesym-
boliseerd.
De meest opvallende zaken aan het nieuwe 
schoolgebouw zijn (nog) niet te zien. Na het 
plaatsen van de prefab binnenwanden kon 
men beginnen met de buitenwanden. Naast 
het traditionele metselwerk wordt een groot 
deel bekleed met verticale dakpannen; een 
van de elementen uit de Amsterdamse 
school. Dit geldt ook voor de wisselende 
hoogtes van de dakgoten. Aan de achterzij-
de worden nog vier gymzalen geplaatst. De 
vloer is reeds gestort. De opbouw volgt later. 

Zodra je straks het gebouw binnenkomt, zie 
je de aula meteen voor je. De aula krijgt de 
vorm van een atrium. Je kijkt tegen het dak 
aan. Een zeer indrukwekkend gezicht. Wat 
ook meteen opvalt, is het grote podium aan 
de achterzijde van het atrium. Een podium dat 
straks niet alleen gebruikt zal worden door de 
school, maar ook beschikbaar wordt gesteld 
voor externen. Een uitvoering van de toneel-
vereniging, een koor of muziekvereniging. Het 
is allemaal mogelijk. We willen niet alleen een 
school in de wijk zijn, maar ook een school 
voor de wijk. Zo kan er ook gebruik gemaakt 
worden van de collegezaal of van één van de 
gymzalen. Hoewel het gebouw pas in augus-
tus 2014 in gebruik wordt genomen, zijn de 
eerste afspraken hiervoor al gemaakt. 

Het meest unieke aan het gebouw zit straks 
in de grond en verborgen achter de plafonds. 
Er gaat gebruik gemaakt worden van een 
WKO-systeem. WKO staat voor Warmte-
Koudeopslag. ’s Zomers wordt het teveel 
aan warmte opgeslagen in de grond. In de 
winter wordt deze warmte opgepompt en ge-
bruikte voor de verwarming van het gebouw. 
Verwarmingselementen zul je niet veel zien. 
Er wordt namelijk gewerkt met vloerverwar- 

ming. En deze leidingen worden natuurlijk in 
de zomer gebruikt voor het koelen. Op deze 
wijze is er in het gehele gebouw sprake van 
een constante temperatuur. Een uitzonde-
ring hierop zijn de gymzalen. Hier zal gezorgd 
worden voor een aan het sporten aangepas-
te temperatuur. 

Als je nu door het gebouw loopt, zie je dat 
er een heel buizensysteem wordt opgehan-
gen aan de betonnen plafonds. Allemaal 
uitkomend op centrale luchtbehandeling-
kasten. Dit alles wordt CO2-gestuurd. Een 
zeer ingenieus systeem. In elke ruimte wordt 
constant de hoeveelheid CO2 gemeten. Af-
hankelijk van de hoeveelheid wordt er frisse 
lucht in de ruimte gepompt. Als er vijfentwin-
tig leerlingen in een lokaal zitten, wordt er 
meer lucht ververst dan op het moment dat 
het lokaal niet wordt gebruikt. Deze manier 
van werken heeft bewezen dat dit prestatie-
verhogend werkt. Daarnaast is het net zoals 
WKO energiebesparend. Ook bij de keuze 
van de verlichting en installaties wordt ge-
tracht het verbruik van energie tot een mini-
mum te beperken. U kunt zich voorstellen dat 
iedereen uitkijkt naar het moment dat we het 
nieuwe schoolgebouw kunnen betrekken. •

Foto: Gijs van Wijlen
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Gala-avond
Op zaterdag 5 oktober vindt er in wijkhuis 
‘t BrandPunt een gala-avond plaats waar-
bij feestelijke kleding gewenst is. U kunt 
op deze avond genieten van een walking 
dinner; lekker drinken en een live cover 
band. Een entreekaartje kost e60.-, en een 
gedeelte hiervan wordt aan een goed doel 
geschonken, namelijk het sporthuis in Bran-
devoort.
De zaal is open vanaf 19.30 aanvang van 
de avond is 20.00. Deze avond is toe-
gankelijk voor iedereen vanaf achttien 
jaar. De voorverkoop voor deze activi-
teit zal vijf achtereenvolgende dinsdag-
avonden plaatsvinden: van 13 augustus 
tot en met 10 september van 19.30 tot 
20.30 uur in de ontmoetingsruimte van 
‘t BrandPunt. Houd onze site in de gaten 
voor meer informatie over deze activiteit 
(www.brandeliers.com). •

31 Mei gaf Wil Fabrie uitleg over een Excel-
programma waarmee mensen hun inkom-
sten en uitgaven overzichtelijk in beeld kun-
nen brengen. Gezien de noodzaak voor velen 
om de uitgaven in de hand te houden, een 
goede zaak. Ook houdt het convent zich bezig 
met de gevolgen van de regeringsbesluiten 
voor de senioren. Om de leden te informeren 
wordt overwogen om een bijeenkomst met 
politieke partijen in het licht van de komende 

gemeenteraadsverkiezingen te organiseren. 
In de Visie op Brandevoort 2030 zal vanuit 
het convent een bijdrage worden geleverd 
op Hoofdstuk 5 betreffende senioren. Di-
verse leden hebben zich hiertoe bereid ver-
klaard. Het wordt van groot belang geacht 
dat, gelet op het aantal senioren in onze wijk 
momenteel ongeveer 1500, hier op diverse 
terreinen rekening mee wordt gehouden. 
Graag horen we van generatiegenoten of zij 

ook een inbreng willen leveren. We hebben 
besloten tot een opdeling in thema’s: inko-
men en werk-gezondheid, zorg en welzijn-
wonen en mobiliteit-participatie. Mocht u op 
een van deze terreinen een bijdrage willen 
leveren, bent u van harte welkom.

Actuele informatie over activiteiten is te vin-
den op wijkraad.brandevoort.org onder com-
missie-seniorenconvent. •

Vanuit het Seniorenconvent

Holke Flapper

Crazy Brandevoort

Op 6 juli zal de eenenvijftigste editie van 
de Kennedymars van start gaan. Ook dit 
jaar zal de wandeltocht onze wijk aandoen. 
Bistro Ter Plaetse grijpt deze gebeurtenis 
wederom aan om een feestelijk tintje aan 
de doortocht te geven. 
Voorgaande jaren werd het festijn onder 
de Markthal gehouden. Ditmaal zullen de 

activiteiten een intiemer karakter krijgen.
 
Bistro Ter Plaetse zal vanaf 21.30 uur  
’s avonds omgetoverd worden in het Crazy 
Piano’s-café! Een band inclusief pianist zal 
op geheel eigen wijze verzoeknummers 
spelen. Er kan naar harte lust gedanst wor-
den. Aan de bistro zal een tent bevestigd 

worden, zodat er voldoende ruimte is voor 
een mooi feest. Het belooft een zeer ge-
zellige avond te worden. Natuurlijk kunt u 
op deze avond ook terecht voor een heerlijk 
diner bij ons binnen of buiten op het terras. 
Om verzekerd te zijn van een tafeltje, raden 
wij u aan om te reserveren. U bent van harte 
welkom! De entree is gratis. •

Eelco van der Tuin
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Fierljeppen 2013

Foto: Rianne van Lierop30

www.brandevoortercourant .n l
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Back 2 School Party
Op vrijdagavond 16 augustus kan iedereen 
van groep 8 tot en met 15 jaar genieten van 
de supergezellige en coole Back 2 School 
Party. Van 19.00 tot 23.00 uur staat de 
Markthal volledig in het teken van gave mu-
ziek en een prachtige lichtshow. DJ Martin 
zorgt met zijn house en Top 40-beats dat het 
dak eraf knalt. Tevens zijn er op deze avond 
live-optredens van Sherman Doesburg & 
Friends.
Op deze avond zal de Markthal volle-
dig worden afgesloten; dit om te voorko-
men dat tijdens deze festiviteit de jeugd 
op eigen houtje door de wijk gaat lopen. 
(www.back2schoolparty.nl). De entreeprijs 
bedraagt E3,- (inclusief twee consumpties).

Foute Dance Classics Avond
Op 17 augustus vindt het grote zomerse za-
terdagavondfeest van Brandevoort plaats: de 
Foute Dance Classics Party. Op deze avond 
wordt de Markthal omgetoverd tot een ware 
jaren ‘80 discotheek, inclusief verlichte dans-
vloer. Op deze avond kunt u van 20.00 tot 
1.00 uur genieten van de bekende discoklan-
ken uit de 70’s en 80’s, waarbij we merken 
dat steeds meer bezoekers zich kleden in 
deze discostijl (www.zonnebrandfestival.com).

Zeskamp
Vorig jaar is gestart met een zeskamp op 
de Zonnebrand-zondag. De reacties op dit 
zeskamp waren zeer positief, waardoor de 
organisatie C.S. De Brandeliers, ook dit jaar  
 

weer graag een zeskamp voor de wijkbewo-
ners wil organiseren. Het weekend na het 
Zonnebrandfestival vindt in Brandevoort de 
feestelijke opening van Sportpark Brande-
voort plaats en de organisatie heeft samen 
met Sportpark Brandevoort de handen in-
eengeslagen. Op zondagmiddag 25 augus-
tus, een week na het Zonnebrandfestival, 
zal de Brandevoorter zeskamp plaatsvinden 
met sportieve, maar vooral ludieke spellen! 
Teams van het afgelopen seizoen worden 
hierover op de hoogte gesteld, maar u kunt 
natuurlijk ook een nieuw team samenstellen 
en zich aanmelden. Wees wel op tijd, want: 
vol is vol. Aanmelden kan per e-mail via 
zeskampbrandevoort@gmail.com. Hier kunt 
u ook terecht voor eventuele vragen. •

Zonnebrandfestival 2013Fierljeppen 2013

Luc Sleegers
Foto: Jan Dijstelbloem

Het zomerfestival in Brandevoort is in aantocht! De Back 2 School Par-
ty, Foute Dance Classics Avond en de zeskamp gaan voor het nodige 
zomerse vertier zorgen.
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Middeleeuwen (400-1555)
Na allerlei epidemieën waaronder de pest, 
waardoor, als ze het al overleefden, veel 
mensen over hun gehele lichaam vol zaten 
met lelijke littekens, ook in het gezicht. Dat 
was niet fraai en men probeerde deze litte-
kens te camoufleren. Dat deed men, zoals 
ook al gebruikelijk in de daaraan vooraf-
gaande eeuwen, door gebruik te maken van 
een dikke laag zeer giftig loodwit.
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 in onze huidige geëmancipeerde ogen 
soms beledigende opmerkingen die dichters 
hierover nalieten in verzen en gedichten.
In hogere Europese kringen wilden dames 
er vrijwel zonder uitzondering blanker uitzien 
dan ze van nature waren. Diegenen die van 
nature een bleke teint hadden, gebruikten 
niets en anderen die een gezond kleurtje 

hadden maakten zich bleek, bijvoorbeeld 
door het reeds genoemde loodwit. 
Dames die in steden of dorpen woonden, 
betrokken hun cosmetische producten van 
lokale mensen. Plattelandsvrouwen kochten 
hun make-upspulletjes vaak bij rondtrekken-
de kooplieden. Zo’n koopman verkocht van 
alles bijvoorbeeld: scheerspulletjes, mesjes, 
spiegeltjes, kammen, krulijzers voor het haar, 
borsteltjes en puntige stokjes om de tanden 
schoon te maken, als men die althans nog be-
zat, haarbanden, haarspelden en lappen van 
katoen voor het opbrengen van rouge en wit-
te glazuur voor het gezicht. Maar hij of zij deed  

ook behandelingen zoals het trekken van 
tanden en kiezen, het genezen van ziektes 
door de verkoop van allerlei, meestal zelfge-
maakte, kruidenmiddeltjes.
Naast loodwit werd ook een, in water oplos-
bare verf gebruikt voor het lichter maken van 
de huid en om de huid te verzachten.
In de elfde eeuw werd make-up alleen ge-
bruikt door de hoertjes die er daardoor blan-
ker uit wilden zien. Hun natuurlijke huids-
kleur was roze, maar ze wilden wel eens wat 
anders. 
In de vijftiende eeuw gebruikten dames uit 
de hogere kringen in Frankrijk om het ge-
zicht op te maken een witte, in water oplos-
bare pasta, die soms ook vleeskleurig kon 
zijn. Voor het gebruiksklaar maken van deze 
pasta ging men als volgt te werk:

doe wat droge piment (kleurstof) in een 
platte schaal en voeg hieraan toe: asperge-
wortels, wilde anijs, bollen van witte leliën sa-
men met ezelinnen- en geitenmelk. Laat dit 
mengsel een tijdje staan in warme paarden-
stront waarna het door een vilten lap wordt 
gefilterd. 

De betreffende dame smeert daarna haar 
gezicht in met stukjes witbrood gedoopt in 
bovenstaand mengsel en aangeraden werd 

hier zo lang mee door te gaan als de tijd die 
nodig is om drie maal twaalf keer de tien ge-
boden op te zeggen. Nog een ander leuk re-
cept voor een cosmetisch lotionnetje gehaald 
uit een oud Frans parfumboek met de titel 
Les secrèts de Maître Alexys de Piedontois: 

Haal uit een nest een jonge raaf. Voed het 
diertje gedurende veertien dagen met hard-
gekookte eieren en dood het daarna. Distil-
leer vervolgens het kookvocht in mirteblaad-
jes, talk en amandelolie.

In het Spanje van de zestiende eeuw waren 
het ook weer prostituees die hun gezicht 
roze maakten. De eerbare dames hielden 
zich alleen aan wit poeder. Pas zo’n driehon-
derd jaar later werd er ook in Duitsland een 
roze kleur gebruikt als make-up voor het ge-
zicht. Maar ook hier alleen door de dames 
van lichte zeden. Vanwege de ligging van 
Duitsland ten opzichte van Nederland kun-
nen we er wel van uitgaan dat dit ook de ge-
woonte was in ons land, alhoewel daar geen 
gegevens over te vinden zijn. Dit is alleen af 
te leiden uit geschilderde portretten die ge-
maakt zijn in deze tijd.

Alhoewel in de Middeleeuwen de dames hun 
gezichten en hun haren verfden, vonden de 
heren in die tijd het meestal mooier als de 
dames zich helemaal niet opmaakten. Ook 
de dichters en schrijvers (mannen uiteraard) 
uit die tijd waren het daarmee roerend eens. 
Maar zoals het altijd al gaat, hadden noch 
de heren der schepping noch de prostituees 
invloed op de make-upgewoonten van de 
dames. 
In een manuscript uit de veertiende eeuw 
staat een recept voor een crème gemaakt 
met een rode en witte kleurstof die dient als 
gezichtsmake-up. 
En een satiricus schrijft over de vrouw: “Ze 
zet vals haar op haar hoofd en verft zichzelf, 
om de wereld te plezieren!” •

Lijf & leven
Geschiedenis van make-up, deel IV 

Marga Dobma

In deel III van deze reeks heb ik u enige voorbeelden gegeven van de, 
op zijn zachtst gezegd, vreemde gewoontes met betrekking tot uiterlijk-
heden in de Chinese cultuur. In deze aflevering neem ik u graag mee 
naar de ‘uiterlijkheden’ in het Europa van de Middeleeuwen met de in 
onze ogen toch ook vaak vreemde bestanddelen waarvan make-up 
werd gemaakt.
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Het Circus komt naar 
Brandevoort

Brandoween is het jaarlijkse Halloween eve-
nement voor jong en oud. Meer dan 1500 
kinderen en ouders lopen door de mooi ver-
sierde straten en pleintjes van de wijk. Het is 
goed om te zien dat zo veel kinderen mooi 
verkleed en geschminkt zijn en dat steeds 
meer ouders zich griezelig uitdossen. 
Dit jaar is het centrale thema tijdens Hallo-
ween in Brandevoort Griezelcircus. Een grie-
zelig circus met clowns en artiesten. Wat er 
precies gaat gebeuren, verklapt de organisa-
tie nog niet, maar het belooft een spannend, 
maar gezellig evenement te worden. De dag 
bestaat uit vertrouwde programmaonderde-
len zoals de Kids Party & Workshop en de 

lampionnenoptocht door de wijk Schuts-
boom. De route loopt door dezelfde straten 
als vorig jaar. Op www.halloween.brande-
voort.org kunt u de route vinden. We vragen 
alle bewoners aan de route om alvast leuke 
ideeën te bedenken, om de huizen, straten 
en pleinen te versieren. 

Diegenen die vorig jaar de tocht hebben ge-
lopen, herinneren zich nog wel de centraal 
gelegen mooi versierde pleinen. Buffetta-
fels met heerlijke Halloweengerechten, een 
angstaanjagende Out of Space-dansshow, 
veel rook, flitsende lichten, projecties, mon-
sters en nog veel meer. De omwonenden 

hebben er veel werk van gemaakt, waarvoor 
wij hen nogmaals bedanken. Uiteraard ho-
pen we dat ook dit jaar weer enge ideeën 
worden uitgewerkt gewerkt tot mooie the-
matische acties.

Vindt u het leuk om mee te helpen tij-
dens de organisatie van deze dag of kent 
u iemand die het leuk vindt om clown 
of artiest te spelen? Laat het ons dan 
weten. U kunt een e-mail sturen naar 
halloween@brandevoort.org. Wij zijn blij met 
alle hulp!
Samen met de vele Brandevoorters wordt 
ook dit jaar een spannende Halloween. •

Marc Dekkers
Foto: Nicole Loeve

Het lijkt nog ver weg, maar alle kinderen en hun ouders kunnen zich 
alvast gaan voorbereiden, want op zaterdag 26 oktober wordt de vol-
gende editie van Halloween in Brandevoort gevierd. Brandoween, de 
spookstad van Brabant, wordt dit jaar omgetoverd tot een griezelcircus. 
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Officiële opening door de burgemeester, on-
der begeleiding van onze eigen Brandeleros.
Openingsdans verzorgd door Patrick Cuevas.

Een spectaculaire voetbalwedstrijd. Hoe 
spectaculaire, dat blijft nog even als een 
verrassing! Zeker ook gezien het feit dat SV 
Brandevoort het eerste lustrum viert, doen 
we er alles aan om op voetbalgebied een 
grootse start te maken. 

Dans- en sportactiviteiten waaronder voet-
bal, jeu-de-boules, beach voetbaltoernooi, 
yoga, korfbal, free running, basketbal, BMX, 
skaten, Pilates, hockey, kangoo en zumba.

Veiling en loterij met items zoals een volle-
dig gesigneerd Ajax shirt, een E-aanhanger 
rijbewijs aangeboden door Ad Versantvoort, 
of prijzen als een biertoer aangeboden door 
Bavaria en verschillende producten aange-
boden door Philips! En nog veel meer…

Vijfjarig bestaan SV Brandevoort wordt ge-
vierd tijdens de feestavond en met verschil-
lende toernooien en een clinic.

Feestavond op zaterdag met de band Out of 
Time.

Eerste Brandevoorter jeu-de-knikkerkampi-
oenschappen.

Verschillende kinderactiviteiten zoals knut-
selen, springkussens, cakejes bakken en 
schminken. 

De Wensschoen. Dien je wens in tegen een 
kleine vergoeding en op zondag maken we 

bekend welke bijzondere wens we gaan re-
aliseren.

Rondje Brandevoort. Deze loop is geïniti-
eerd door de Lopersgroep Brandevoort. Je 
kunt kiezen uit afstanden van tweeënhalve 
kilometer tot en met vijftien kilometer. Ook 
zullen er op zondag jeugdtrimlopen georga-
niseerd worden. Meer informatie staat op de 
website van de Lopersgroep Brandevoort 
(www.lopersgroepbrandevoort.nl). Inschrijven 
bij middels rondjebrandevoort@gmail.com.

De Brandevoorter zeskamp, georganiseerd 
door CV De Brandeliers (ook wel bekend 
van het Zonnebrandfestival). Meld je team 
aan via zeskampbrandevoort@gmail.com. 
Kijk op de website voor een sfeer impressie 
van vorig jaar (www.zeskampbrandevoort.nl).

Kortom, een weekend vol hoogtepunten, 
maar vooral om sportief bezig te zijn en ie-
dereen te laten kennismaken met de enorme 
mogelijkheden die dit prachtige sportpark 
biedt! 
Om alvast een gevoel te geven van de ‘nieu-
we’ sporten op het sportpark, geven we graag 
het woord aan twee toekomstige gebruikers. 
Uiteraard kun je tijdens het openingsweek-
end deze sporten zelf ook beleven.

Even voorstellen: Toermalijen 
en Polaris 
Mijn naam is Aukje van Dordrecht, eigena-
resse van Yoga Studio Toermalijn. Yoga Stu-
dio Toermalijn is sinds vijf jaar gevestigd in 
Brandevoort. Wekelijks staan er vijf lessen 
hatha-yoga op de planning en één les zwan-
gerschapsyoga. Er wordt op dit moment een 

nieuwe CarrYoga groep opgericht. Tijdens 
de opening zal Studio Toermalijn op zaterdag 
en zondag introductieworkshops yoga ver-
zorgen, ook zal er een informatiekraampje 
bemand worden.

Wij zijn de Volleybalclub Polaris en volgend 
jaar bestaan we alweer zestig jaar! Met de 
beachvolleybalbanen op het nieuwe Sport-
park Brandevoort, hopen wij een leuke club 
enthousiaste beachvolleyballers erbij te krij-
gen. Wij nodigen iedereen dan ook uit om 
zondag 25 augustus mee te doen aan een 
potje beachvolleybal dat wij voor iedere leef-
tijd organiseren. Met een clinic zodat ieder-
een meteen op de hoogte is van de beach-
regels.

Houd de website www.sportparkbrande-
voort.nl, Facebook en Twitter in de gaten 
voor recente info en de uiteindelijke tijden 
van het programma en de mogelijkheden om 
in te schrijven voor diverse clinics op sport-, 
bewegings- en dansgebied. 

Oproep
Om dit weekend tot een waar spektakel te 
maken zijn we nog steeds dringend op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die er plezier 
in hebben de handen uit de mouwen te ste-
ken. Meer informatie of opgeven via de e-
mail (opening@sportparkbrandevoort.nl).

Mochten er bedrijven zijn die zich willen lin-
ken middels sponsoring aan de Opening 
Sportpark Brandevoort, die kunnen zich mel-
den via opening@sportparkbrandevoort.nl. 
Graag leggen we dan de verschillende mo-
gelijkheden uit. •

Sportpark
Een spetterende opening 

Marieke van Ooyen

Inmiddels zijn we een maand verder met de voorbereidingen voor de 
opening van het Sportpark Brandevoort. De meeste sportactiviteiten, 
demonstraties en clinics zijn inmiddels bevestigd en het gaat leuk wor-
den! Hieronder alvast wat elementen uit het weekend, die je zeker niet 
mag missen.
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90 MINUTEN PURE BEAUTYVERWENNERIJ 

VOOR MAAR € 49,50.

KIJK OP INESSENSA.NL VOOR MEER INFO. 

Tierelayshoeve 17  Helmond  |  T 0492 - 66 77 18  |  info@inessensa.nl   

5 JAAR INESSENSA

S C H O O N H E I D S S A L O N

WWW.INESSENSA.NL

WIJ VIEREN ONS 5-JARIG BESTAAN MET EEN SPECIALE AANBIEDING!

jubileumaanbieding

Woesthoeve 1 | 5708 VN Helmond  |  Tel  0492-667379
Raiffeisenstraat 11  |  5611 CH  Eindhoven  |  Tel 040-2668580

info@vidasense.nl  |  www.vidasense.nl

Praktijk voor psychologische, pedagogische hulpverlening 
en coaching voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

...omdat ‘t gaat om mensen.

Businessclub Brandevoort is een gevarieerd 
gezelschap met circa vijftig ondernemers. 
Een aantal keren per jaar organiseren ze een 
gezellige bijeenkomst waaronder de Bizz-out 
die donderdag 13 juni heeft plaatsgevonden. 
Zij brachten een bezoek aan de Automotive-
Campus in Helmond. Daniel de Klein, Project 
Manager Automotive Cluster Development 
van de gemeente Helmond, vertelde de on-
dernemers over het ontstaan van de campus, 
welke bedrijvigheid er plaatsvindt en wat de 
toekomstplannen zijn.
Helaas kon de modernste crashbaan van 
Europa met een lengte van 200 meter en 
andere testruimten zoals de klimaatkamer 
voor testen in omstandigheden van -45 tot 
+ 55 graden niet worden bezocht. Maar de 
presentatie gaf een goede indruk wat op 
campus gebeurt.
Circa vijfentwintig bedrijven en organisaties 
zijn gevestigd op de campus, waaronder on-
derzoekinstellingen TNO en TÜV, Amsafe, 
wereldmarktleider van vliegtuiggordels en 
Benteler, producent van gepantserde on-
derdelen voor de BMW X5. In de nabije toe-
komst zal de AutomotiveCampus doorgroei-
en tot een volwaardige en complete campus. 
Een campus waar onderwijs, onderzoek en 
kennisuitwisseling samengaan met commer-
ciële activiteiten voor starters, doorgroeiers 
en topspelers. Binnenkort start de aanleg 
van een nieuwe ontsluiting. Deze kruising 
komt te liggen aan de Europaweg (N270) 
tussen de kruising bij UPC en de eerstvol-

gende kruising richting Deurne. Verder wordt 
in september een waterstoftankstation ge-
bouwd, waar bussen en vrachtwagens die op 
waterstof rijden, kunnen tanken. In januari 
2014 komt ook voor auto’s een waterstof-
tankstation. Uiteindelijk is het doel om tot en 
met 2025 een campus te ontwikkelen van 
twintig hectare groot.

Na de presentatie konden de ondernemer 
met een elektrische auto over het terrein rij-
den. Vol verbazing reageerde één van hen: 

“Die Nissan Leaf accelereert snel”, waarop 
een ander reageerde: “Pas maar op, want 
je hoort ze niet aankomen.” Ook kon in de 
tweezitter Renault Twizzy worden gereden. 
Dit is een kleine vierwieler, waarin je met 
twee personen achter elkaar kan zitten. 
Na het bezoek aan de campus ging ieder 
met eigen vervoer naar het restaurant Ter 
Plaetse, waar met veel gezelligheid en on-
der het genot van een drankje en een groot 
aantal verschillende gerechtjes de BIZZ-out 
werd afgesloten. •

Marc Dekkers
foto: Marc Dekkers

BusinessClub Brandevoort
bezoekt campus

Brandevoort bruist in alle opzichten met vele verenigingen, activiteiten, 
buurtfeesten en ondernemerschap. Onze wijk heeft ook zijn eigen on-
dernemersnetwerk genaamd, hoe kan het ook anders: Businessclub 
Brandevoort. 
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Kijkje thuis

Zo net voor de zomervakantie zijn we uit-
genodigd bij Frits (44) en Eefje (37) van 
der Linden. “We wonen al weer twaalf jaar 
in Brandevoort.” Samen met dochter Imke 
(9) en Tobias (7) zijn ze de eerste bewo-
ners van de twee-onder-een kapwoning op 
Landvoort 19 in het deel Schutsboom. Vijf 
jaar geleden hadden ze even de gedachten 
om te gaan verhuizen, maar de gezellige 
sfeer in de straat weerhield hen ervan. Ze 
hebben het na al die jaren nog steeds naar 
hun zin in de wijk.
Bij binnenkomst kom je van de hal in de 
grote L-vormige kamer die modern is inge-
richt. Je ruikt de lak nog van de vloer die 
door Frits grondig is aangepakt. Een mooi 
resultaat. Vanuit de eethoek kijk je in een 
groene tuin en de open keuken. Boven heb-
ben ze drie slaapkamers, een badkamer en 
toilet. De zolder bestaat uit twee kamers en 
een vliering. In de zomervakantie verhuist 
Imke naar de zolder en heeft ook Tobias 
een grote slaapkamer op de eerste verdie-
ping. Het klussen gaat dus nog even door.
Op de vraag hoe ze in Brandevoort zijn be-
land, krijgen we een inkijkje in hun leven. 

Frits, geboren en getogen in Amsterdam, 
kreeg op gegeven moment een baan aan-
geboden in Maastricht. “Mijn ouders hadden 
destijds een huis in Eindhoven, waar ik kon 
wonen, want mijn ouders verbleven in Zwit-
serland.” Niet veel later, al na twee weken, 
leerde hij Eefje kennen die met haar ne-
gentien jaar nog bij haar ouders in Nuenen 
woonde. Toen het ouderlijk huis in Eindho-
ven werd verkocht, vertrokken Frits en Eefje 
naar Nuenen. De wens om groter te wonen, 
kwam in vervulling in Brandevoort, waar ze 
al snel met Imke en Tobias een gezin vorm-
den.
Frits heeft jarenlang in het hele land tra-
ditioneel parket gelegd. Door een motor-
ongeluk kon hij dit werk helaas niet meer 
uitoefenen en kwam hij bij een groothan-
del in hout terecht. In die tijd gaf Eefje hem 
stiekem op voor het televisieprogramma 
Masterchef. En met gevolgen… Hier kwam 
een nieuwe passie naar boven drijven. Frits 
eindigde zelfs als tiende van de 3.000 
aanmeldingen. De stap naar zijn nieuwe 
bedrijf Keukenkunst (www.keukenkunst.
nu), gevestigd in Mierlo-Hout, werd al snel 

gemaakt. Hij geeft nu workshops waar je 
in een gezellige sfeer met een groep vrien-
den, familie et cetera kunt koken. Ook voor 
kinderfeestjes kun je hier terecht en heb je 
bij een feestje geen zin om te koken dan 
kan je Frits als thuiskok inschakelen. Eefje 
is zelfstandige en sinds een jaar fulltime 
werkzaam als gastouder. Door haar flexibi-
liteit, want ze kan alle dagen van de week 
oppassen, hebben veel ouders hun koters 
al aan haar toevertrouwd. 
Wat vind je minder aan Brandevoort? “Dat 
het winkelgedeelte van Brandevoort te duur 
is en dat er maar weinig middenstanders 
het aandurven om hier een winkel te star-
ten. De gezelligheid is er niet te vinden. Er 
gebeurt bijna niets bij de markthal.” Wel zijn 
ze zeer te spreken over de activiteiten die 
georganiseerd worden en de aanwezige 
sportvoorzieningen. Ze zijn zelf heel actief 
bij Stichting Jeugd Brandevoort en Flame 
Trails en helpen mee aan de realisatie van 
de nieuwe BMX-baan. “We zijn nog op zoek 
naar vrijwilligers die willen meehelpen om 
deze BMX-baan te realiseren. Wie graaft er 
mee?” •

Patricia Teuns
foto: Rianne van Lierop
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Het begon toen we op school een folder kre-
gen van de wedstrijd Jouw Slimste Idee voor 
de Koning. Een uitvindwedstrijd van elf ge-
meentes in de regio Eindhoven. De volgende 
woensdag ging ik naar de plusklas en kwam 
erachter dat Denise ook een folder had ge-
kregen. Dus besloten we dat we mee zouden 
doen. We begonnen te brainstormen over 
goede ideeën. Eerst kwamen we met dingen 
voor het milieu, maar toen bedachten we dat 
we iets aan de problemen bij 112 konden 
doen. Ik kwam met het idee van drie alarm-
knoppen voor in huis, één voor de politie, één 
voor de brandweer en één voor de ambulan-
ce. Dat vond Denise ook een goed idee dus 
zijn we daarop verdergegaan. We hebben 
besloten om dat idee te kiezen en zijn toen 
begonnen om het in Minecraft* uit te werken. 
Na een week was dit klaar en hebben we er 
een foto van gemaakt om op de site te zetten 
(www.jouwslimsteidee.nl). Het was de be-
doeling dat je zo veel mogelijk stemmen 
haalde om zo in de top tien van jouw ge-
meente te komen. Daarna ging je naar een 
jury die de beste uit die tien van jouw ge-

meente zou kiezen. Een paar dagen daarna 
kregen we te horen dat wij waren uitgekozen 
uit de tien van onze gemeente en dat bur-
gemeester Blanksma van Helmond ons zou 
gaan coachen. We waren erg blij en gingen 
gelijk aan de slag met onze PowerPoint. 

Twee weken later gingen we naar de burge-
meester, Elly Blanksma. We werden ontvan-
gen door Marieke, zij werkt bij de gemeente 
en is een kennis van de ouders van Denise. 
Met haar gingen we naar de vergaderzaal 
om onze PowerPoint klaar te zetten. Ook 
kwam er een bode langs om ons wat drin-
ken te geven. Toen de burgemeester binnen-
kwam, hebben we even kennisgemaakt en 
daarna hebben we twee keer onze presenta-
tie gedaan. Toen gingen Denise en ik met de 
burgemeester op de foto en toen zei de bur-
gemeester dat ze dan wel even haar ambts-
keten om moest doen. Dus liepen we nog 
verder naar boven en kwamen we bij haar 
kamer. Daar trok ze een la open en haalde 
ze haar keten tevoorschijn. Na met haar op 
de foto te zijn geweest gingen we weer naar 

huis. Toen de dag van de finale eindelijk was 
aangebroken, stonden Denise en ik alle-
bei te springen van de zenuwen. We waren 
als zesde en dus de eersten na de pauze. 
Toen we de eerste vijf presentaties gezien 
hadden, dachten we dat het nog steeds zou 
gaan lukken om te winnen, maar de vijf na 
ons waren toch ook wel goed! Toen ieder-
een geweest was, ging de jury in beraad wie 
er zou gaan winnen. Na een half uur waren 
ze klaar en kwamen ze het vertellen. Na een 
hoop gepraat zeiden ze eindelijk wie er had-
den gewonnen. En wat bleek: dat waren wij! 
We waren heel erg blij en vooral met onze 
iPad mini. Daarna bleek dat we ook nog de 
12e in het VIP-vak stonden als de koning in 
Den Bosch was. Later kregen we nog een 
mailtje of we op de 19e jury wilden zijn in een 
uitvindwedstrijd in Science Center NEMO in 
Amsterdam. 

*Noot van de redactie: Minecraft is een com-
puterspel, waarbij het de bedoeling is om 
objecten te bouwen met kubusvormige ma-
terialen en grondstoffen. •

Het slimste idee

Jasper Dooms
foto: Patrick Dooms
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De bouw van het Sporthuis verkeert in de 
opleveringsfase. Er is een vooropname uitge-
voerd waardoor het mogelijk is om de bar- en 
keukeninrichting en de vloer in de sportkan-
tine aan te brengen. Verder wordt er gewerkt 
aan het inregelen van de apparatuur voor de 
koude- en warmteopslag, enzovoort. Circa 
half juni zal dan de officiële oplevering kun-
nen plaatsvinden. Ook is definitief opdracht 
gegeven om het middenterrein in te richten. 
De planning is dat bij het verschijnen van 
deze Brandevoorter Courant het werk aan 
het binnenterrein is uitgevoerd. 
Er worden een achttal jeu-de-boulesbanen, 
vier beachvolleybalvelden en een geasfal-
teerd straatbasketbalveld aangebracht. Dit 
basketbalveld kan in de winter onder water 

worden gezet waardoor er ook geschaatst 
kan worden. Ook wordt er een grasveld ge-
maakt voor overige sporten.
Verder worden er uiteraard paden aangelegd 
met loopverlichting, een fietsenstalling en is 
er een ruimte gereserveerd om later fitnes-
stoestellen te kunnen plaatsen.

Een enthousiaste groep vrijwilligers timmert 
flink aan de weg om de opening van Sport-
park Brandevoort op 24 en 25 augustus tot 
een spetterend en onvergetelijk evenement 
te maken! Om dit waar te maken zijn we nog 
steeds dringend op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers oftewel betrokken Brandevoor-
ters die er plezier in hebben om de handen 
uit de mouwen te steken. Op die manier leert 

u uw buurtbewoners kennen en u weet het: 
beter een goeie buur dan een verre vriend!

Meer informatie of opgeven?
Mail of bel: 
Jan van Loon, voorzitter@sportparkbrande-
voort.nl, 06 511 471 83
Fons Bosman, secretaris@sportparkbrande-
voort.nl, 06 549 463 59

Na de zomervakantie valt het programma-
boekje van de opening bij u op de deurmat! 
Houdt daarom uw brievenbus goed in de 
gaten. Tot slot wensen wij iedereen een fan-
tastische zomervakantie en hopen we dat u 
terugkeert met héél veel sportieve voorne-
mens! •

Ineke van den Hurk
foto: Henk Noort

Sportpark  
zo goed als gereed



nummer 6 •  jun i  2013

43

Even de wijk uit
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Fiets4Daagse De Peel
Fiets4Daagse De Peel is een van de twee 
fietsvierdaagse-evenementen in Nederland 
waar men per dag kan kiezen uit meerdere 
startplaatsen (Deurne, Meijel, Stiphout en 
Weert) en uit meerdere afstanden (dertig, 
vijfenveertig of zestig kilometer). Met routes 
voor jong en oud, voor de sportieve fietser 
die snel wil doortrappen, voor recreanten, 
voor gezinnen met kinderen; ieder in zijn  
eigen tempo! Fietsliefhebbers, groot en 
klein, kunnen vanaf 2 juli van start gaan van-
uit Cafe-Zaal `t Aambeeld, Dorpsstraat 38  
Stiphout.
Dit jaar vindt de achtendertigste Fiets4daag-
se plaats van dinsdag 2 tot en met vrijdag  
5 juli. De werkgroep Stiphout heeft weer 
twaalf mooie fietsroutes uitgezet in fietslus-
sen rondom Stiphout. Deelnemers kunnen 
iedere dag kiezen uit de afstanden dertig, 
vijfenveertig of zestig kilometer. De kort-
ste route is extra aantrekkelijk voor gezin-
nen vanwege de kinderspelletjes langs de 
dagelijkse route. Ook is er iedere dag een 
traktatie op de route en is er op de geza-
menlijke controleplaats een muzikant aan-
wezig. Stiphoutse deelnemers kunnen 
ook op andere dagen starten vanuit Me-
ijel, Deurne of Weert. Uitgebreide informatie 
over routes en startplaatsen is te vinden op  
www.fiets4daagsedepeel.nl.

Deelname en inschrijving
Voor deelname aan Fiets4Daagse de Peel  
kan per dag of voor vier dagen tegelijk  

worden ingeschreven bij Cafe-Zaal `t Aam-
beeld, Dorpsstraat 38 te Stiphout. Inschrijven 
en betalen op de dag van vertrek is uiter-
aard mogelijk. We zijn blij te kunnen melden 
dat we dit jaar ook weer vanaf ‘t Aambeeld 
kunnen starten, want dit dorpse evenement 
hoort vanzelfsprekend ook thuis midden in 
het dorp. 

Coup de Chapeau
Bij Gemeentemuseum Helmond kun je in de 
zomermaanden ruim zeventig kunstwerken 
uit de bedrijfscollectie van Vescom bezich-
tigen, aangevuld met enkele werken uit de 
museumcollectie. De tentoonstelling Coup 
de Chapeau, een keuze uit een bedrijfscol-
lectie is te zien van 2 juli tot en met 8 sep-
tember in de Boscotondohal aan het F.J. van 
Thielpark 7. 
Vescom is een bedrijf uit Zuidoost-Brabant 
dat internationaal actief is in de innovatieve 
wand- en meubelbekleding en gordijnstoffen 
voor de projectmarkt. Het bedrijf bezit kunst-
werken van onder meer Marlene Dumas, 
Jimmie Durham, Thomas Struth en Andy 
Warhol. Een topstuk uit de bedrijfscollectie 
en bovendien titelgever van de tentoonstel-
ling, is Coup de Chapeau van Roy Lichten-
stein. Met zijn iconische stijl is het werk van 
Lichtenstein een beeldmerk van de pop-art. 

Passie voor kunst
Vescoms oprechte passie voor kunst speelt 
een grote rol in de totstandkoming van de  

bedrijfscollectie die bestaat uit abstracte en 
conceptuele kunst, fotografie en pop-art (of 
kunst die daaraan verwant is). Gemeentemu-
seum Helmond verzamelt beeldende kunst 
geïnspireerd door de populaire beeldcultuur 
en postindustriële samenleving. Kunst die 
opvalt door ironie, humor en relativering. En 
dat zijn eigenschappen die je ook terugziet in 
de bedrijfscollectie.

Te zien 
Coup de Chapeau toont werken van Wim 
Delvoye, Betty Beaumont en Julie Roberts. 
Zij reflecteren met hun werk op de maat-
schappij. Delvoye laat op humoristische wijze 
de grens tussen het persoonlijke en publieke 
vervagen. Roberts toont gedetailleerde klas-
sieke voorstellingen, in een hedendaagse 
stripboekachtige stijl. In de werken van Ray-
mond Pettibon, Andy Warhol, Marc Quinn en 
Roy Lichtenstein komt de popcultuur (televi-
sie, reclame, strips en film) tot leven. Pettibon 
maakt werken vol actie en voorziet deze van 
willekeurige teksten, waardoor een contrast 
ontstaat tussen beeld en tekst. Quinn is al 
jaren geïntrigeerd door model Kate Moss, 
en maakt regelmatig werken rondom haar 
persoon. In de tentoonstelling is verder werk 
te zien van Armando, Bernd en Hilla Becher, 
Joseph Beuys, Ger van Elk, Barbara Hep-
worth, Hans van Hoek, Damien Hirst, Jona-
than Meese, Julian Opie en Wilhelm Sasnal. 
De media zijn zeer divers: van schilderkunst 
tot installatiekunst. •
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Op 12 juni heeft onze dochter een fietssleu-
telbos gevonden op de Besselhoeve. Er zit 
een poppetje van dappere dodo’s aan, een plu-
chen egeltje, een doralampje en uiteraard een 
fietssleutel. Eelke van Griensven, 84 03 05. 

Is patchwork en quilten uw hobby en wilt 
u die graag uitoefenen met anderen? Kom 
dan eens op vrijdagochtend naar Wijkhuis de 

Fonkel. Wij zijn een gezellige groep dames, 
van jong tot oud en van beginner tot ervaren. 
U kunt dus ook uw kennis delen of nieuwe 
dingen leren. Zie www.sabineke.com voor 
meer info.

Wie heeft ons konijn Nijntje gezien of ge-
vonden? Nijntje is op woensdag 5 juni onder 
de schutting geglipt en niet meer teruggeko-

men, omgeving tennisbanen. Nijntje is klein 
met lichtbruin haar, en mogelijk zwanger. Bel 
voor meer informatie 84 16 36.

Ik ben waarschijnlijk op weg van De Laan Door 
De Veste naar het station mijn zilveren ket-
ting met hanger met halfedelsteen ver-
loren. Deze is mij zeer dierbaar. Marie-Louise 
Buffart, telefoon: 75 22 51.

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.

Juni puzzel

De meipuzzel is gewonnen door S. van der Burgt. Gefeliciteerd! De oplossing is: fietsmand.

Deze maand een nieuwe sudoku. De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daar-
mee 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 30 augustus. Succes!
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Antwoord is: A B C D E F
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Zeven dagen mountainbiken
voor Duchenne Heroes  

Zeven dagen lang rijden vierhonderd moun-
tainbikers honderd kilometer per dag over 
onverharde paden. De hele karavaan start 
op 15 september in België. Van zuid-België 
fietsen ze via Frankrijk naar de Belgische 
Ardennen. Daar rijden ze onder meer de 
beroemde tracks van Houffalize en La-Ro-
che-en-Ardenne. Vervolgens gaan ze via de 
Duits-Belgische grens, richting de finish en 
arriveren ze 21 september in Nijmegen.

Spierziekte 
Duchenne spierdystrofie is een wrede spier-
ziekte, waarbij door een genfout de spieren 

langzaam afbreken. De ziekte van Duchenne 
heeft impact op álles. Het komt vooral voor 
bij jongens. Als peuter kunnen zij fysiek niet 
meekomen. Ze vallen vaak, breken veel. 
Rond hun twaalfde kunnen ze vaak niet meer 
lopen. De spierkracht blijft afnemen tot de 
jongens niet meer zelfstandig kunnen eten, 
geen bladzijde meer kunnen omslaan, zich 
niet meer kunnen aankleden en ’s nachts tot 
wel acht keer omgedraaid moeten worden.
Elke biker werft minstens 2500 euro aan 
sponsorgeld voor Duchenne Parent Project. 
Deze organisatie is opgericht door ouders 
om het wetenschappelijk onderzoek naar 

een genezing of behandeling te versnellen. 
Er is eindelijk zicht op een medicijn. Maar het 
blijft een race tegen de klok: er moet nog 
veel werk gebeuren tot er een goedwerkend 
geneesmiddel is. 

“Het is een bijzondere ervaring,” aldus Marc. 
“De tocht is loodzwaar maar fantastisch. Ik 
krijg een brok in mijn keel als je bij de start 
en finish wordt aangemoedigd door de kin-
deren met Duchenne spierdystrofie.” Wil je 
er meer over weten dan kan je Marc altijd 
bellen op 06 310 430 04, of via de website 
www.comee-nl.tumblr.com/Duchenne-Heroes •

Na 2009 en 2010 neemt Marc Dekkers uit Brandevoort dit jaar voor 
de derde keer deel aan Duchenne Heroes. Duchenne Heroes is een 
loodzware zevendaagse mountainbiketocht van 700 kilometer door vier 
landen en voor één doel, namelijk geld inzamelen voor de strijd tegen 
de spierziekte van Duchenne.

Marc Dekkers
foto: Eppo Karsijns
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Deze maand een receptje met een 
Japanse inslag. De genoemde 
groenten kunnen natuurlijk goed 
vervangen worden door andere; ge-
bruik wat je lekker vindt.

RoeRgeBakkeN vaRkeNshaas
met gRoeNteN

INGREDIëNTEN:

1 varkenshaasje van ongeveer 350 gram, in 
dunne reepjes
5 eetlepels Japanse sojasaus
1 eetlepel sake
1 eetlepel sesamolie
1 eetlepel suiker
1 ui, in ringen
2 paprika’s in reepjes
200 gram spinazie
100 gram taugé
zonnebloemolie

BEREIDINGSWIJZE:

Meng de sojasaus met sake, sesamolie en sui-
ker. Laat het vlees hierin een uurtje marineren. 
Roerbak de groenten op hoog vuur in de zon-
nebloemolie tot ze bijna gaar zijn, doe dan het 
vlees en de marinade erbij en laat alles nog 
een minuut of 2 doorpruttelen.
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voornaam:.......................................................

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

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

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

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

Schrijfwedstrijd

Illustrator Piet Slegers maakte deze prachtige prent voor ons. Daar kun je een heel verhaal bij verzinnen, 
en dat is precies wat we van jullie vragen. Laat je fantasie eens de vrije loop en schrijf je verhaaltje op. Een 
gedicht mag natuurlijk ook. Stuur het voor 8 september in naar: redactie@brandevoortercourant.nl, onder 
vermelding van je naam, adres en leeftijd.
Het verhaal dat bij de redactie het meest in de smaak valt, publiceren we de volgende uitgave.
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Dit zijn de uitslagen van de kleurwed-
strijd waar jullie weer enorm je best op 
hebben gedaan. De 3 winnaars van de 

prijzen in willekeurige volgorde zijn:
 

Fee Janssen 9 jaar
Noémie Ito 5 jaar

Valerie van Gemert 7 jaar
 

De prijzen worden naar jullie 
huisadres opgestuurd. 

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

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

glitters en ander leuks (diks) op de 
kleurplaat.

De prijzen worden aangeboden door

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

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 Anouk Muntendam  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 
30 juni  SBIA Gitaarochtend, E. v. OS  ‘t BrandPunt   432013 
 
Juli  
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 

01 juli  Danss. Friends Break/Streetdance 16-20:15 uur Friends 
01/05  Werkgr. KVW Kindervakantieweek  ‘t BrandPunt   432013 
06/07  SBIA Doorkomst Kennedymars  ‘t BrandPunt   432013 

SBIA ’t BrandPunt gesloten  ’t BrandPunt   432013 
 
Augustus 
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 

16 aug  SBIA Back to school, markthal 19-23.00 uur ‘t BrandPunt   432013 
17 aug  SBIA Zomeravondfeest 20-01.00 uur ‘t BrandPunt   432013 
25 aug  SBIA Zeskamp  ‘t BrandPunt   432013 

  Opening Sportpark  SV Brandevoort 
30 aug  SBIA Seniorenconvent  Holke Flapper   432013 
30/31/1  Wijkraad Brandhout  ‘t BrandPunt   432013 

 
 
 
 
 
 

SV Brandevoort24/25 aug

8 juli-4 aug

juli
juli

24/25 aug

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. 
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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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