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Agendapunten
11-04-2011 
Bekerfinale vrouwen zaal
Braakhuizen Dames 1 – SV Valken-
swaard/Alwako Dames 1
In sporthal Heiberg 3 te Veldhoven, aan-
vang 21:05 uur.

23-04-2011 
Paaseieren zoeken Jeugd

14-05-2011 
E1 op toernooi bij s.v. Boxtel

15-05-2011 
F5 op toernooi  
bij Bergeijk  
F2 en F3 op toernooi  
bij Spoordonkse Boys

21-05-2011 
C1, C2 en C3 op toernooi  
bij Spoordonkse Boys
F1, F4 en F5 op toernooi  
bij ASV

22-05-2011 
Mini s, F2, F3 en E2 op toernooi  
bij S.V.S.H. 
E4 op toernooi  
bij ASV

27-05-2011 
Veiling van de Stichting Vrienden 
van s.v. Braakhuizen
De stichting Vrienden van s.v.Braakhuzen 
zal in samenwerking met het bestuur en 

enkele leden van onze vereniging op 27 
mei a.s. een grootse veiling organiseren. 
De opbrengsten worden gereserveerd 
voor alle leden. In dit magazine vind je 
meer informatie over de veiling

28-05-2011 
Braakhuizen E en F jeugdtoernooi 
(voor alle E en F elftallen)
C2 op toernooi
bij T.S.V. Gudok

29-05-2011 
C1 op toernooi 
bij ASV 
D3 op toernooi 
bij NWC Asten

02-06-2011 
D2 en D3 op toernooi 
bij s.v. Budel

05-06-2011
Vereningingsdag
Op 5 juni vindt wederom onze jaarlijkse 
verenigingsdag plaats. Voor de heren, 
dames en veteranen staat er een 7x7 
voetbaltoernooi op het programma. 
De jeugd- en de G-afdeling hebben een 
programma, waarover de komende tijd 
meer bekend zal worden.
Hierna is iedereen uitgenodigd voor een 
grandioze barbecue. De kosten hiervan 
zijn € 10,- per persoon. U kunt zich bij 
uw eigen leider opgeven tot uiterlijk 
zondag 15 mei. 
   

De redactie

De werkgroep communicatie 
is naast de website verant-
woordelijk voor de opzet van dit 
magazine. In dit blad willen wij u 
op de hoogte houden van nieuwe 
ontwikkelingen binnen Braakhui-
zen.

De werkgroep bestaat uit Dennis 
van de Rijt, Randy Jagroep,  Mar-
jolein Brouwers, Susanne Beliën, 
Twan Moors, Rinie van Bragt, Jan 
Wolters en Gert Smit.

Wilt u ook deel uitmaken van 
deze werkgroep omdat het u 
leuk lijkt of omdat u goed bent 
in het schrijven van artikelen, het 
geven van interviews, het maken 
van foto’s of al het andere dat te 
maken heeft met het opzetten 
van een magazine. Dan bent u 
meer dan welkom.

Wilt u geen deel uitmaken van de 
werkgroep maar toch graag iets 
toevoegen aan het magazine dan 
kan dit natuurlijk ook. Alle op- of 
aanmerkingen, vragen. en ideeën 
kunt u sturen naar redactie@
braakhuizen.eu.

Inbreng van leden

Bijdrages voor dit magazine 
ontvangen wij graag op tijd. Op 
de website zullen de deadlines 
voor het aanleveren van artikelen 
bekend worden gemaakt.

Let erop dat wij alleen foto’s 
kunnen plaatsen met de juiste 
kwaliteit. Het liefst ontvangen wij 
de originele digitale bestanden.

Voor de aanlevering van adver-
tenties van sponsoren kunt u con-
tact opnemen met Bas de Bruin. 
sponsor@braakhuizen.eu . Ook 
als u nog geen advertentie hebt 
maar deze wel graag wilt kunt u 
mailen met hetzelfde adres.
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Een vereniging als Braakhuizen kan 
bestaan dankzij enthousiaste vrijwil-
ligers. Het is lang niet iedereen zich-
tbaar hoeveel werk er verzet wordt 
door deze mensen en hoe belangrijk 
dit is voor Braakhuizen. Daarom 
willen wij daar aandacht aan best-
eden middels een vaste rubriek in dit 
magazine. Deze keer aandacht voor 
‘De Maandagochtendploeg’.

Iedere maandagochtend is een 
groep vrijwillgers bij Braakhuizen 
actief om schoonmaakwerkzaam-
heden en klusjes uit te voeren. Deze 
groep bestaat uit: Kees Winters, Ad 
Jansen, Corrie Jansen, Frans van den 
Heuvel, Jan Brouwers, Jo van Hout, 
Buddy de Haas, René Vermeltfoort, 
Tom Claes, John Heeren en Marina 
Harskamp. Samen aan de koffie 
wordt over ‘De Maandagochtend-
ploeg’ gesproken.

Kees: “Veertien jaar geleden zijn we 
gestart met de Maandagochtend-
ploeg. Die bestond toen naast Frans 
van den Heuvel en mijzelf uit Cor 
Schönhoff, Fer du Floo en Frans van 
Vijfeijken.” Inmiddels zijn ze uitge-
groeid tot 11 enthousiastelingen.

Hoe ziet zo’n maandagoch-
tend eruit?

“Om half acht starten we met het 
opruimen van de vuilniszakken en 
het schoonmaken van de bestu-
urskamer en de toiletten. Buddy 
maakt dan de kantine schoon. Om 
half negen gaan we met z’n allen aan 
de koffie en maken we afspraken wat 
we gaan doen.” Jan: “Sinds kort ligt 
er een agenda in de kast van de grote 
bestuurskamer, waarin bestuurs-
leden kunnen aangeven wat er moet 
gebeuren.” Frans: “Daarnaast werkt 
het in de praktijk ook vaak zo dat ik 
wordt aangesproken als ik toch hier 
ben.” 

En daarnaast zijn er de vaste 
werkzaamheden. Kees: “Bijvoor-
beeld het ophangen en weghalen 
van reclameborden, het repareren 
van goaltjes en andere reparaties, het 
verlenen van hand- en spandiensten 
rondom de nieuwbouw, het bi-
jhouden van de standenborden in de 
kantine en het opruimen van losse 
rommel die op het terrein ligt. Dat 
doen Frans en Jo meestal. Je wil niet 
weten hoeveel rommel die hier van 
het terrein halen. Het zou fijn zijn 
als mensen hun rommel voortaan 
gewoon in de vuilnisbak gooien.” 
Sinds dit seizoen zijn ook John 

Heeren en Tom Claes actief op de maan-
dagochtend. Tom: “Wij verwerken de 
uitslagen van het afgelopen weekeinde 
op de website en op het TV scherm in de 
kantine. Daarnaast vullen we het wedstri-
jdprogramma voor de komende week. Om 
dat te kunnen doen hebben we wel de in-
formatie van alle wedstrijdsecretarissen en 
elftallen nodig. Soms ontbreekt er wel eens 
wat. Het zou fijn zijn als alle informatie 
op maandagochtend voor ons klaar ligt.” 
John en Tom werken vooral in de kleine 
bestuurskamer achter de computer. Tom: 
“Het is wel eens jammer dat we apart zit-
ten.” Volgens Jan heeft het echter ook zo 
zijn voordelen: “Zo ziet niemand dat ze de 
hele dag koffie zitten te drinken.

Marina zorgt voor koffie, ruimt de bar 
op en zorgt voor de lunch. Marina: “Ik 
ben heel tevreden over de mannen. Ze 
passen zich netjes aan.” Kees: “We werken 
meestal door tot rond half twaalf. Het is 
dan fijn als we hard gewerkt hebben, dat er 
soep en een broodje klaar staan.”

Hoe verloopt de samenwerking?

De meeste vrijwilligers zijn inmiddels 
aangeschoven, behalve Ad. Jan: “Adje wil 
iedereen doen geloven dat hij de enige is 
die hier werkt. Dan komt ie dadelijk bin-
nen en zegt dat wij maar zitten te praten.” 
Op dat moment schuift Ad aan: “Dat zeg 
ik niet, maar dat denk ik wel.” Ad is zo’n 
beetje de zelfbenoemd directeur van het 
stel. Hij is streng bij de selectie van nieuwe 
vrijwilligers. Ad: “Je kan niet iedereen 
zomaar toelaten. Ik hanteer een strenge se-
lectieprocedure. Daarbij selecteer ik alleen 
op kwaliteit. Jan zit nog in zijn proeftijd 
en ik heb al twee zware gesprekken met 
hem gehad.” Jan: “Ik ben benieuwd of ik 
er doorheen kom.” 

Kees waarschuwt: “Je moet Ad niet teveel 
ophemelen. Daar kan ie niet goed mee 
omgaan. Het mooie van onze groep is dat 
niemand hier de baas is. Ook Adje niet.” 
Ad verlegt vervolgens de aandacht naar 
Frans en zijn diepe zakken. Er schijnen 
foto’s op de website te circuleren, waarbij 
Frans van de 18 foto’s waar hij op staat bij 
17 foto’s met zijn handen in zijn zakken 

staat. “Dat is een beetje zijn vaste werk-
houding”, is het commentaar.

Rene Vermeltfoort zorgt waar nodig voor 
het contact met het bestuur en andere 
mensen binnen Braakhuizen, zoals bi-
jvoorbeeld de Bouwcommissie. Aangezien 
René de hele week door behoorlijk veel 
bij Braakhuizen werkzaam is, heeft hij het 
meeste overzicht over alles wat er speelt.

Waarom zetten jullie je zo in 
voor Braakhuizen?

Kees: “Omdat er bij Braakhuizen veel fijne 
mensen rondlopen, waar wij veel voor over 
hebben.” Jan: “Het is gewoon gezellig. 
Ik kijk elke keer weer uit naar de maan-
dagochtend. Gezellig een beetje werken, 
ouwehoeren en koffie drinken. Het is pure 
ontspanning voor mij.” Er wordt instem-
mend geknikt. Frans: “Zo kom ik nog ‘ns 
bij Braakhuizen. Daar ben ik verder bijna 
nooit…”.

Jo is een relatieve nieuwkomer in het 
gezelschap. “Het bevalt me goed. Als ik 
maar buiten kan zijn, want ik heb een 
hekel aan binnen zitten.” Dat brengt het 
gesprek op de binnen- en de buitenploeg. 
Volgens Ad is er een groot verschil tussen 
die twee ploegen. Dat blijkt bij nader 
inzien wel mee te vallen: “Bij goed weer 
werkt de binnenploeg zoveel mogelijk 
buiten en bij slecht weer werkt de buiten-
ploeg zoveel mogelijk binnen.”

“We doen het in ieder geval niet voor het 
geld,” geeft Kees aan. “Er is ons wel eens 
gevraagd of wij een vergoeding willen, 
maar dat hebben we meteen van de hand 
gewezen. We doen het voor Braakhuizen.” 
Ad is het daar wel mee eens. “Wat ik wel 
jammer vind, is dat als er dan op de web-
site staat dat het dinsdagavond ‘Uitbetalen 
van de vrijwilligers’ is, dat er dan raar 
wordt opgekeken als ik me kom melden.”

Het is duidelijk dat de sfeer binnen de 
groep heel goed is. Braakhuizen mag heel 
blij zijn met zo’n gezellige en actieve groep 
vrijwilligers. 

Wat doet eigenlijk........ De maandagochtendploeg
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Team : Braakhuizen Dames1

Klasse : 2de klasse 

Spelers : Janine Albers, Susanne 
Beliën, Sanne van Blerk, Marjolein 
Brouwers, Tessa van Dijck, Lian 
Driessen, Ilona den Dunnen, Noortje 
Gielissen, Dorieke Heimans, Leonie 
Jansen, Sylvie Klijs, Biance van Meer-
endonk, Kelly Pielage, Jantiene van 
Poppel, Annouk Smeets, Inge van 
Son, Els  Tielemans, Joyce Verberne, 
Petra Wierda Trainers/Leiders : Jan 
Scheepers, Theo Voesten, Marloes 
Kluitmans, Ellen van Moorsel

Vraag 1 : Wat maakt het dames 
voetbal zo bijzonder? 
Het bijzondere aan het dames 
voetbal is natuurlijk de dames in 
voetbal kleren voor een trainer. 
Maar vooral de onderlinge gezel-
ligheid en het respect voor elkaar. 

Vraag 2 : Hoe is de relatie tussen 
braakhuizen en jullie team? 
De relatie en samenwerking is goed 
er is voldoende ondersteuning 
vanuit het bestuur. Misschien dat er 
iets meer promotie rond het dames 
voetbal gemaakt kan worden in 
de omgeving zodat er meer dames 
komen voetballen.  

Vraag 3 : Wat zijn jullie leukste 
of mooiste gebeurtenissen en/of 
herinneringen? 
De mooiste gebeurtenis was toch 
wel dat we kampioen werden samen 
met het derde elftal dit was een 
groot feest en het was super gezellig. 
We zijn ook regelmatig samen met 
een groot deel van het team op 
vakantie geweest in Lloret dit was 
ook super gezellig altijd.

Vraag 4 : Wat zijn de sterke punten 
van jullie team ? 
We zijn altijd de knapste team van 
het veld. En we drinken de mannen-
teams onder de tafel.Onze inzet is 
(bijna) altijd goed en we werken hard 
op het veld.

Vraag 5 : En wat zijn dan de minder 
sterke punten? 
We hebben wel eens problemen met 
het op tijd op het veld staan.  Ook 
zijn we redelijk eigenwijs en weten 
we het altijd zelf beter.

 Vraag 6 : Als je aan braakhuizen 
denk dan denk je aan ? 
De altijd gezellige kantine en de 
goede sfeer binnen de club met 
natuurlijk de gezellige feestjes die 
er altijd zijn. Helaas ook de schrale 
knieën van het kunstgras veld.

Vraag 7 : Als jullie moeten kiezen 
gaan jullie dan voor winnen of de 
gezelligheid? 
Wij gaan voor beide daarbij moeten 
we er natuurlijk wel zin in hebben 
en met een complete veldbezetting, 

Een elftal vragen
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Wanneer we toch een keuze moeten 
maken dan kiezen we dit seizoen 
voor de gezelligheid. Winnen is dit 
jaar niet onze sterkste punt helaas.

Vraag 8 : Wat is jullie doel voor dit 
seizoen en in de toekomst? 
Dit seizoen is er niet echt een 
bepaalde doel of streven het is 
belangrijk dat we met zoveel 
mogelijk dames blijven voetballen 
waarbij we een goed elftal kunnen 
neerzetten. Wanneer dit is gelukt 
kunnen we weer verder omhoog 

kijken en bepaalde doelen gaan 
stellen.

Vraag 9 : Hoe is de sfeer met elkaar 
en begeleiding? 
In het veld wil het nog wel eens 
botsen onderling dit komt door 
onze fanatiekheid waardoor we het 
hoofd niet altijd koel kunnen houden. 
Na de wedstrijd is dit natuurlijk 
altijd weer vergeten en vergeven. 
Natuurlijk zijn we het niet altijd met 
elkaar eens maar daar zijn we ook 
vrouwen voor.

Vraag 10 : Vraag voor de trainer: 
Wat is het mooie aan de dames te 
trainen? 
Het is moeilijk om mee te kunnen 
trainen met deze dames. Deze 
dames zijn te goed en ik loop dan 
ook altijd achter de feiten aan. 
Natuurlijk is het heel leuk en gezellig 
om de dames training te geven.(Het 
antwoord op deze vraag is door de 
dames zelf gegeven) 

Vraag 11 : Willen jullie nog iets 
kwijt in het algemeen? 
Op deze vraag kwamen heel veel 
antwoorden zoals 3m2 Cellulitis, 
Bikini maatje 32, een ongebruikte 
trouwjurk en een judopak.  Hiermee 
wilden de dames aangeven 
dat ze verder niks speciaals te 
melden hadden.  En elke elftal van 
braakhuizen succes willen wensen 
met het voetballen.

Wij bedanken de Dames voor dit 
interview.

In het volgende magazine komt 
een ander team aan de beurt. Wil 
je graag met jouw team in het 
magazine, laat dit dan weten aan 
redactie@braakhuizen.eu

Een elftal vragen
Braakhuizen Dames 1 
zoeken speelsters en trainer

De damesafdeling van 
Braakhuizen is voor het seizoen 
2011/2012 op zoek naar 
een nieuwe trainer en naar 
speelsters. Heb je interesse of 
weet je iemand die hiervoor in 
aanmerking komt, geef het dan 
door via info@braakhuizen.eu 
of neem contact op met Theo 
Voesten via 06-25064349.
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KOM JIJ ONZE REDACTIE 
VERSTERKEN?!

De redactie heeft hard gewerkt aan de 

eerste editie van het BRKHZ magazine. 

Wij zijn dringend op zoek naar leden 

die de redactie komen versterken om 

ook een tweede editie uit te kunnen 

brengen.

Meldt  je aan via 

redactie@braakhuizen.eu 

of via één van onze redactieleden. Wij 

zullen dan in overleg met jou bekijken 

tot een nadere invulling komen. 
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 “Clinics E en F jeugd in het kader van het Jeugdplan zijn een groot succes gebleken.”

Zie voor meer informatie www.braakhuizen.eu

Eerst wil ik even kwijt dat ik vind dat er 
andere leden veel geschikter zijn voor 
dit interview. Ik had helaas de pech dat 
ik naast William zat toen zijn inter-
view werd afgenomen de vorige keer. 
Er zijn mensen die langer rondlopen bij 
Braakhuizen en er veel meer voor doen.  

Naam Kees Brouwers  

Woonplaats  Geldrop  

Geboren Geldrop, 10 Juli 1958  

Lid van braakhuizen sinds Ik ben een 
paar jaar  functionaris geweest toen ik 
trainer was van de dames, dat is zo’n 
10 jaar geleden, denk ik. Daarna heb ik 
een jaartje in de kantine achter de bar 
gestaan. En dit is mijn derde seizoen dat 
ik voetbal bij de veteranen A. Naja voet-
ballen.. Het is meer meehobbelen.. En 
dit jaar ben ik ook lijder/leider van het 
eerste elftal.  

Beroep Ik doe ‘vrijwilligerswerk’ in 
een horecagelegenheid vlakbij de voet-
balvelden van Braakhuizen.  

Partner  Ik ben bijna 29 jaar getrouwd 
met Yvonne, maar niet heel de dag. 
Tappen is makkelijker dan getrouwd 
zijn… Verder ben ik vader van 3 kinderen 
waarvan 2 gepland.  

Kinderen Marjolein (28), Yvonne (25) 
en Tom (21). Trotse opa van Jayden.  

Zelf gevoetbald Tot mijn 23ste bij 
Geldrop. En tot mijn 40ste bij EMK 
waarvan 14 jaar in het eerste elftal.  

Club Nederland Ajax. Vanwege de 

historie en de branie..  

Speler Nederland Beste Nederlander 
op dit moment: van der Vaart.  

Club buitenland Barcelona  

Speler Buitenland Messi. Steekt ver 
boven iedereen uit. Niet qua lente maar 
qua stijl.  

Mooiste wedstrijd Ajax - Inter Milan. 
Werd gespeeld in de Kuip. Het was de 
tweede europacup -1-finale die Ajax 
won (van het totaal 4).  

Mooiste doelpunt  en het belangri-
jkste doelpunt: de volley van Marco van 
Basten in 1988.  

Jeugdidool Cordillo, linkshalf bij 
Madrid in de jaren ‘70.  

TV  Ik kan nooit tv kijken en als ik het 
kan dan lig ik te slapen op de bank... 

Radio/ Muziek Ik luister niet veel radio. 
Hou van vele soorten muziek. Rowwen 
Heze is mijn favoriet.  

Boek/ tijdschrift Heb alle boeken van 
Toon Kortooms maar lees eigenlijk nooit 
meer. ‘s Morgens lees ik wel de krant (ED 
en Telegraaf) en ben lid van VI.   

Waarom Braakhuizen  Het verschil 
tussen Geldrop en Braakhuizen is de 
gemoedelijkheid. In de kantine kan 
je met iedereen buurten terwijl er bij 
Geldrop veel onbekenden rondlopen. 

Selectie Best een leuke groep. Het grote 
mankement is,dat er nog te veel jongens 

tussen lopen die hun eigen beperkingen 
niet kennen. Acceptatie vermogen moet 
verbeterd worden. Ze moeten blind voor 
elkaar door het vuur gaan ongeacht wat 
de opstelling is.  

Verwachtingen rest van het seizoen  
Zal heel moeilijk worden maar als de 
inzet 100% is en de mentaliteit blijft 
goed zullen we ons handhaven.  

Hecht team Een hecht team is een 
team dat binnen de lijnen onvoor-
waardelijk voor elkaar gaat en hoeft 
daarvoor niet perse buiten het veld 
vrienden te zijn.   

3e Helft is belangrijk al is het fijner een 
pilsje te pakken na een overwinning.    

Damesvoetbal Ik heb altijd graag naar 
mijn dochter gekeken.  

Roken in de kantine Geef ik geen 
oordeel over.  

Kampioen 2010/2011 ben ik bang dat 
dat PSV wordt, Ajax komt op dit moment 
nog net wat te kort en Fc Twente gaat 
nog meer punten verliezen. PSV is 
stabieler.  
Ondanks het verlies van Nieuw Woensel 
tegen Boxtel denk ik toch dat Nieuw 
Woensel Kampioen wordt.  

Degradatiekandidaat DBS en LEW 

Aan wie geef je dit interview door? 
Peer Peeters 

Interview met... 
Kees Brouwers
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In navolging van enkele andere verenig-
ingen organiseert ook de s.v. Braakhuizen 
dit jaar een veiling. Deze wordt op 27 mei 
2011 gehouden in de kantine van onze 
vereniging.

Inmiddels is afgesproken dat de bestuurs-
leden van de stichting “vrienden van s.v. 
Braakhuizen” de veiling feitelijk organ-
iseren. Uiteraard kunnen zij dat niet 
alleen en hebben zich gelukkig al diverse 
vrijwilligers bij hen aangemeld. De opzet 
van de avond is het volgende.

Van tevoren kopen mensen een tafel. 
Dat kost ze € 180,- en dan mag men met 
6 personen komen. Voor dat geld krijgt 
men drankjes, hapjes (verzorgt door chef 
vetklep Tiny Haans) en kan men geni-
eten van het optreden van zanger Carlos 
Donkers (zie www.carlosdonkers.nl). We 
denken dat er in totaal 25 staantafels 
geplaatst kunnen worden. De kopers 
van een staantafel dienen een lijstje met 
gegevens in te vullen van de mensen die 
ze meenemen. Dat is om de uiteindelijke 
administratieve verwerking te kunnen 
doen als men iets koopt op de bewuste 
avond.

Diverse mensen stellen een item ter 
beschikking om te veilen; dat kunnen 
voorwerpen zijn, een reis of bijvoorbeeld 
een dienst. We hopen tussen de 50 en 70 
items te kunnen veilen; na de veiling zelf 
neemt de zanger het over en hopen we de 
avond gezellig te kunnen afsluiten. 

De opbrengsten van de veiling worden via 
de stichting ter beschikking gesteld voor 
allerlei initiatieven binnen de vereniging. 
Één van de doelen is het nieuwe Jeug-
dplan van de s.v. Braakhuizen, de stich-
ting heeft toegezegd dat de komende 4 
jaren financieel te ondersteunen.

Kort voordat we dit stukje schrijven is 
er een bestuursvergadering geweest van 
de stichting. Daarbij is besloten dat eerst 

de vaste sponsoren van de stichting 
benaderd zullen worden om een tafel te 
kunnen kopen. Dat resulteerde er in dat 
al in de eerste dagen, nadat bij die spon-
soren doel en opzet van de avond bekend 
werden, de staantafels er uit vlogen. 
Waarschijnlijk houden we uiteindelijk 
nog maar enkele plaatsen over voor een 
losse verkoop. U wordt daarover via de 
website nog geïnformeerd. Vanaf medio 
april 2011 hopen we ook de catalogus 
(van de te veilen items) te kunnen public-
eren. In ieder geval hebben we al diverse 
mooie artikelen (o.a. fiets, tuinset, een 
feest voor 40 mensen, (voetbal)reizen, 
ballonvluchten, diners, etcetera.). Langs 
deze weg willen we de mensen bedanken 
die al iets ter beschikking hebben gesteld. 
Een mooi voorbeeld daarvoor is Frans 
van Kemenade. Hij spendeert al vele 
uren voor de vereniging doch gaat voor 

Veiling bij s.v. Braakhuizen op 27 mei 2011

worden voor het onderhoud en opdraaien 
voor de kosten daarvan. Des te meer 
reden om straks netjes om te gaan met 
deze nieuwe voorziening.

Bij de nieuwbouw wordt ook een nieuwe, 
verbeterde rookruimte ingericht. Uit de 
recente poll op onze website is gebleken 
dat de meerderheid van onze leden de 
rokers gescheiden wil zien van de niet 
rokers. Door een geschikte voorziening 
voor rokers te maken, denken we zowel 
de rokers als de niet-rokers tegemoet te 
kunnen komen. 

Uitvoering van de nieuwbouw vindt 
plaats door bouwbedrijf van Gerven uit 
Mierlo. Vanuit Braakhuizen wordt de 
nieuwbouw begeleidt door een Bouwcom-
missie. Deze bestaat uit ‘bouwpastoor’ 
Ad van Gerven, Toon Adriaens, Martien 
Geeven, Richard van de Rijt, Jan Wolters 
en Tom van Hoof. Bij vragen over de 
nieuwbouw kunnen jullie bij één van hen 
terecht

In februari is de sloop en nieuwbouw van 
de kleedlokalen gestart. Dit is een maand 
later dan gepland, waardoor de planning 
voor de afronding van de werkzaamheden 
is opgeschoven naar begin oktober 2011. 
Gedurende de nieuwbouw maken we 
gebruik van de ‘oude’ kleedlokalen van 
v.v. Geldrop. 
 
De nieuwbouw wordt mogelijk gemaakt 
door een subsidie van de gemeente 
Geldrop. De kleedlokalen worden 
eigendom van s.v. Braakhuizen. Dit 
betekent dat we ook zelf verantwoordelijk 

de veiling een volledige dag lang bij de 
hoogste bieder in diens tuin werken. Het 
5e laat zien ook mee te willen denken. 
Zo mag de hoogste bieder bij hen “pupil 
van de week zijn”. Enige voorwaarde is 
dat hij/zij 18+ moet zijn. Betrokkene mag 
dan een zondag mee. Dat wil zeggen: 
omkleden met ‘t 5e, de aftrap doen, de 
wedstrijd bijwonen, douchen (ingezeept 
worden zelfs), de 3e helft, nog mee 
naar Schonmoeder en uiteindelijk naar 
de shoarma…..Heeft u nog een leuk 
idee voor een onderwerp, een dienst of 
wat dan ook; neem contact op met de 
stichting!

Dat kan via awavandijk@onsbrabantnet.
nl .

 
 Tot 27 mei! Toon van Dijk

Nieuwbouw kleedlokalen 

Met 18 punten uit 6 wedstrijden wist 
ons jeugdige en uiterst talentvolle 6e 
elftal ook de 2e periodetitel glansrijk 
te winnen. Daar zij echter ook de 1e 
periode reeds gewonnen hebben, 
gaat deze titel nu naar de nummer 2 
op de ranglijst: ons 5e elftal, dat net 

PERIODEKAMPIOEN de eindstand
1.  Braakhuizen 6     6-18 
2.  Braakhuizen 5      6-15 
3.  Braakhuizen 7     6-13 
4.  Braakhuizen 2     6-10 
5.  Braakhuizen 4      6-10 
6.  Braakhuizen 3     6-10 
7.  Veteranen A     6-6 
8.  Veteranen B     6-5 
9.  Dames 1       6-3 
10. Braakhuizen 1      6-2

als in de vorige reeks slechts eenmaal 
verloor en 5 keer tot winst kwam. 
Beide teams zitten hierdoor ook nog 
volop in de race voor een eventueel 
kampioenschap in hun klasse. Iedereen 
alvast veel succes toegewenst in de 3e 
en laatste periode.
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oorden: 1. tak van boom
  2. raam

  3. zon  4. schoorsteen  5. w
olk  

6. pluk haar jongen rechts  7. pluk haar jongen links  8. nop voetbalschoen  
9. voetbalsok  10. streep shirt  11. strepen voetbalbroekje  12. w

enkbrauw
  

13. m
ond jongen rechts  14. grasspriet bij boom

  15. rand gebouw

Braakhuizen 
inderhoeK k
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