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Wijkhuis ’t BrandPunt is zo goed als klaar. Onder leiding van
de beheerder Rieny Peters, heeft een kleine club van enthousiaste vrijwilligers het bestek schoongemaakt, de kop en schotels
afgewassen en het servies op zijn plaats gezet. De bar is door
de interieurbouwer helemaal tip top afgeleverd en is nu keurig
ingericht. De drankjes worden gekoeld, de tap is aangesloten en
in de keuken werken de oven en de friteuse.
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Dickens op komst....
Pepernoten in de schappen, series op de
tv en boekwerken vol cadeaus in de brievenbus.....Nederland is in de ban van Sinterklaas, althans... zéker de kids! De commissie die het winters Dickens-sfeerfeest
in de wijk organiseert heeft de blik echter
al gericht op de kerstdagen.

34 -35
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Kunstkwartier is een multifunctioneel centrum toegankelijk
voor alle Helmonders en organiseert vele workshops, cursussen en opleidingen op het gebied van Beeldende Kunst,
Dans,Theater en Muziek. Naast de hoofdlocatie in het centrum, op de Kromme Steenweg 16, wordt in verschillende
wijken en omliggende gemeentes aanbod verzorgd, zo ook
in Brandevoort. Al een aantal jaren wordt blokfluitles gegeven op de Vendelier en een cursus kunstwerkplaats.

63

Zaterdag 28 oktober liepen zo’n 350 kinderen met ouders
en grootouders de Halloweenoptocht in Brandevoort. De
organisatie kan ook dit jaar weer terugkijken op een geslaagde avond. Hoewel het ’s ochtends nog regende was
het ’s avonds tijdens de tocht lekker weer. De regen en kou
waren verdwenen en alle kinderen konden met hun lampion
over straat. Veel buurtbewoners hadden hun huizen en tuinen weer prachtig versierd.

67
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Het Palladium bestaat in de toekomst uit 80 appartementen onderverdeeld in 58 huur- en 22 koopappartementen.
Sinds oktober 2006 is de verkoop van de appartementen
van start gegaan. Marko de Zwaan, Hoofd woningmakelaardij bij Clercx Liebau Woningmakelaardij B.V., begeleidt het
gehele verkooptraject. Hij informeert en adviseert geïnteresseerde kopers over de woningen en de bijzonderheden
van het complex en de omgeving.
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De indrukwekkende opkomst op het Dickensfeest op
10 december was groots. Of dit door de oplevering en
ingebruikname van het station kwam is moeilijk te zeggen. De professionele voorbereiding van het feest en de
uitbundige presentatie van de kleurrijke groepen en personen van het feest roepen misschien zoveel gevoelens
op dat die voldoende zijn om een groot publiek te trekken. Al met al een Brandevoorts feest dat zijn weerga
niet kent.
De uitnodiging voor het openingsfeest van het wijkcentrum en de andere instellingen belooft veel goeds. In
feite is vanaf 13 januari het sociale culturele centrum van
de wijk echt een feit. Van hieruit kunnen activiteiten en
ontmoetingen plaatsvinden die het sociale hart van de
wijk ongetwijfeld sneller zullen doen kloppen. Wij blijven
ruimte in de courant reserveren om het wijkcentrum
bij iedereen bekend te laten worden; een ruimte die een
verlengde woonkamer is.
Vlak na de opening zal in het wijkcentrum het eerste
studieuze moment plaatsvinden dat de wijk verder aan
het denken kan zetten. De studenten van het ROC hebben hun verslag af en komen de bevindingen aan de verantwoordelijke bestuurders voorleggen. Zij hebben het
zo georganiseerd dat deze bestuurders op de avond zelf
kunnen reageren. Daarnaast is het zo dat de bewoners,
die zelf mee hebben gedaan aan het onderzoek dit op
deze avond mee kunnen bespreken. Het zou mooi zijn
als er een permanente monitoring in de wijk is van de
leefbaarheid. Misschien een goede uitdaging voor deze
courant zelf om dit in leven te houden.
Tenslotte: de redactie bekent met veel deemoed haar
tekstfout op de voorpagina van het november nummer.
Uiteraard moet het woord bekend met een “t”!!!!
GP

redactioneel
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Met het oog op een gezond Nieuwjaar, is het goed dat
Brandevoort snel bouwt aan een sterk hart in het centrum. Van allerlei kanten zie je de contouren groeien in
De Veste. Niet alleen het winkelcentrum, maar ook de
recreatieve voorzieningen kondigen zich aan. Voor het
eind van het nieuwe jaar moeten deze voorzieningen
af zijn. Dat geldt ook voor het woon-zorgcomplex. Het
mooie is dan dat als bewoners niet vanuit zichzelf gezond
blijven, zij nog optimaal verzorging kunnen ontvangen in
het Palladium. Dit is dus de naam van het complex tegenover het multifunctionele centrum, dat al bijna helemaal
onder de kap zit. Het is het nieuwe instituut dat Brandevoort bijzonder maakt. Als wij zo door gaan dan is het
proces van voltooiing van Brandevoort indrukwekkend.
Het wijkcentrum met omliggende gebouwen en instellingen is niet meer weg te denken. Zij bepalen mede de
leefstijl van onze wijk. Dit gegeven is alleszins voldoende
reden om de klok of beter gezegd de bel te luiden. Het is
dan een Nieuwjaarsgeluid dat in heel 2007 zal gaan doorklinken. De redactie kiest er voor om met een stemmig
geluid het nieuwe jaar te beginnen en laat dit daarom op
de voorpagina tot uiting komen. Alvast een gelukkig en
gezond Nieuwjaar gewenst door de redactiegroep van
de Brandevoorter Courant.

de loopbrug

in het kwadraat
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Een uitgebreide, ambachtelijke voorbereiding van dagen
en weken lang zorgt ervoor dat op zaterdagmiddag 9 december de loopbrug van het Brandevoorter station met
de grootst mogelijke precisie geplaatst kan worden. Een
van de twee grootste kranen van Europa hebben ze naar
Brandevoort gehaald omdat geen enkele andere deze
140 ton kan tillen. 20 Opleggers waren er voor nodig om
dit gevaarte aan te voeren. Een paar dagen opbouwen en
zaterdag kan er aan de slag gegaan worden. ’s Morgens
leggen de werkers van ProRail en het uitvoeringsbedrijf
de loopbrug zo op zijn plaats, dat alle maten kloppen. Dit
wil zeggen dat de maat van de balkeinden van de brug
precies zo moeten zijn, dat zij passen in de steunen van
de betonnen palen van de grote stationtorens. Door een
diagonaal te spannen tussen de steunen van de brug is
het zeker dat de vorm goed overeenkomt met de maten van de betonnen palen van het station. Enkele uren
later levert de plaatsing het bewijs dat er goed is voorbereid. Precies op de centimeter nauwkeurig, belandt het
gevaarte van 140 ton op de steunen van de betonnen
poorten van het station. Ze dachten er ongeveer 2 tot 3
uur voor nodig te hebben maar in 5 kwartier was deze
hoogstaande klus gepiept. Maar nu moet de afwerking
nog komen. Dus de reizigers kunnen de brug nog niet
gebruiken. De treinen komen zondag echter al aan en de
dienstregeling gaat meteen in. Een provisorische schriele
noodloopbrug is gepland. Met veel minder zorgen is deze
loopbrug in gereedheid gebracht. Nog voordat het helemaal donker is, lopen de constructeurs over deze 2e brug
heen en weer om de afwerking af te ronden. Planken en
beveiliging zijn aangebracht. De komende vier maanden
moeten de Brandevoortse reizigers zich nog even behelpen met deze iets te steile loopbrug. Maar het is wel heel
bijzonder om naast een parmantig station nu ook nog
over 2 loopbruggen te beschikken.
Op zondag staat de mega kraan er desolaat bij. Vanaf
maandag rijden er weer 20 opleggers af en aan en de
kraan gaat volgens iemand van Structon naar Zuid Duitsland voor zijn volgende kunststukje. ■

dickensnight

D

DICKENSNIGHT OP ZONDAGMIDDAG 10 DECEMBER

2006
liseren in de wijk. De opening met prachtig weer gaat
snel over in een echt feest onder en in de buurt van de
markthal.
Met een beker warme chocolademelk in de hand, is het
goed vertoeven. De kinderen van de openbare basisschool brengen met hun hoofdmeester het ene na het
andere gezang ten gehore. Ergens verderop zingt een ander koor uit volle borst de kerstliederen van alle tijden.
De olie om de appelbeignets goudbruin te bakken is op
de juiste temperatuur. De markthal is glinsterend aangekleed. Hierdoor is het de centrale verwarmde ontmoetingsplaats van het hele Dickensfeest. Hoewel iets minder ingetogen dan vorig jaar. Dit jaar neemt de centrale
bar met drank iets te veel aandacht weg van de informele
muziekmakers die door een deel van de hal kunnen wandelen.
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De spanning is verdwenen. De loopbrug over het station
is met zoveel professionaliteit vastgeknoopt dat Brandevoort de komende 20 jaar met een gerust hart alle
richtingen van het land op kan reizen.
Door deze voorziening zijn de belangrijkste gasten van
het feest in staat gesteld om met een waardig en in de
stijl van Dickens passend vervoermiddel naar Brandevoort te komen.
Verschillende bestuurders leggen uit welke paden zijn gevolgd om dit station in deze Dickens entourage rond te
krijgen. Het is een station dat door stug doorzetten van
wethouder Van Heugten tot stand is gekomen. Het is een
mijlpaal die op de toekomst is berekend. Het zou immers
zo kunnen gaan dat de plannen voor een intensief en snel
openbaar vervoer structuur de komende jaren doorgang
vinden. En dan zou het mooi zijn dat er in Brandevoort
een druk komen en gaan van treinen zal zijn. In feite zou
heel Oost Brabant via een dicht en snel ov-netwerk met
elkaar verbonden zijn. Het is dan helemaal niet overdreven om vier station in een snel groeiende stad te hebben. Alleen de andere steden zullen zich dan nog moeten
aanpassen aan Helmond.
En dat was de moeite waard om met de Dickens groepen de formeel eerste trein in Brandevoort te ontvangen.
Uiteraard waren er al enkele treinen op het station gepasseerd, maar eentje die met Dickensmensen aankwam,
was wel heel bijzonder. Nog uitbundiger dan voorgaande
jaren, heeft de Dickens voorbereidingsgroep van Dickens
koren en echte Dickens individualisten weten te mobi-
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Meer dan 11.000 bezoekers zorgen voor een geslaagd
feest. De festiviteiten bij het einde van een kalenderjaar
horen gewoon bij de traditie van een Brandevoort jaar.
Af en toe is er een kritische noot te horen. Het lijkt wel
of Dickens door het grote succes zijn eigen intimiteit een
beetje heeft verloren. Door de grote stroom mensen is
het moeilijk om goed aandacht te schenken aan belangstellenden, die vragen hebben.
Misschien moet er een ander evenwicht gevonden worden tussen “grootgroeien” en het vasthouden van de eigen identiteit.
Zeker moet Dickens blijven in Brandevoort. Het is een
moment om bezinning op te doen, even bij te komen van
een leefjaar met stress van alle dag. Door te vieren dat
tradities bestaan en blijven bestaan in een veranderende
omgeving, dat geeft het gevoel dat structuur goed kan
zijn ... Volgend jaar mag het feest even uitbundig zijn als
dit jaar, maar dan met nog meer met aandacht voor de
betrokken mens. ■

brandevoort

BESTE BRANDEVOORTERS,
Als nieuwe voorzitter van de Activiteiten Commissie, wil
ik jullie graag de nieuwe opzet presenteren.
Een nieuwe opzet, die nodig is, omdat er veel zaken veranderd zijn. Onze voorzitter Marco Feijen is weg; onze
penningmeester Rianne van de Kimmenade is weg evenals een tal van vrijwilligers die een harde kern vormden. Dankzij deze mensen is het mogelijk geweest, om
een negental evenementen te organiseren. Te weten de
kerstboomverbranding, paaseieren zoeken, oranjefeest,
fierljeppen, motortoertocht, dropping, skeelertocht, halloween, speelgoedbeurs en de Sint intocht! Marco en
Rianne zijn mede de grondleggers geweest, die de Activiteiten Commissie in het leven hebben geroepen en hier
een kartrekkende functie in hebben gehad. Ik wil Marco,
Rianne en alle vrijwilligers van de afgelopen 6 jaar hartelijk bedanken voor hun inzet.
Maar nu verder! In de afgelopen tijd zijn er gelukkig ook
vrijwilligers bijgekomen. Helaas veel minder, dan dat er
weg zijn gegaan, maar wel positieve mensen. Dat is nodig,
want we zijn nog met “slechts” 20 gezellige vrijwilligers.
Veel te weinig, om een negental activiteiten te kunnen
draaien. We gaan dan ook verder in een sterk afgeslankte
vorm. Voor 2006 zal als vanouds de Sint zijn intrede doen
in Brandevoort. Voor 2007 zijn er de kerstboomverbran-

ding, paaseieren zoeken, fierljeppen, halloween en de Sint
intocht.
Het oranjefeest en de speelgoedbeurs vallen voortaan
buiten de Activiteiten Commissie.
We hebben dringend mensen nodig voor de kerstboomverbranding en fierljeppen. Zonder nieuw bloed in de
werkgroepen zullen ook deze twee evenementen het
niet redden. Fierljeppen heeft plaats gevonden in 2003 en
2004. De kerstboomverbranding in 2006. Beide evenementen hadden een zeer groot bezoekers aantal. Vertier
voor jong en oud. Het zou leuk zijn, als hier een continuiteit in zou zitten.
Heeft u vragen over de Activiteiten Commissie of
een van de evenementen? Bel mij, of stuur een mail,
06 - 54660506 of pieter@fdcnovasure.nl. Via de site
www.brandevoort.nu vervolgens op Activiteitencommissie, kunt u ook veel zien. Met name veel foto’s van de
evenementen.
Ik hoop u te mogen begroeten als actief lid of als bezoeker!
pieter jansen
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activiteitencommissie

BLING BLING AVOND
Vrijdag 24 november was er weer een Bling Bling avond
van 12+ Brandevoort. Er waren ook deze keer veel aanmeldingen, dus het was lekker druk. Het was ook de
eerste activiteit in de nieuwe ruimte en die werd dan
ook uitgebreid bewonderd. Later op de avond kwamen
er nog meer nieuwsgierige 12plussers om de ruimte
te inspecteren en ook zij hebben hem goedgekeurd en
sommigen wilden er eigenlijk wel gaan wonen, dus dat is
een goed teken!
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Maar goed, ff verder over de Bling Bling avond. Esther (zelf
een inmiddels oud- 12+er) had de avond, net als de vorige keer, georganiseerd, dus ze had voor flyers gezorgd,
bij De Greef Stoffen in Stiphout een enorme sponsoring
geregeld in de vorm van telefoonhangers, tassenspelden
en kralen en ze nam de instructie en begeleiding voor
haar rekening. Voor dat laatste had ze haar vriendin Nikita (ook oud 12+) meegenomen voor extra hulp.
Eerst werden de tangen en bling bling hangers verdeeld
en de kralen op de bar uitgestald, daarna volgde de uitleg
van Esther. Aangezien de meiden al ervaren blingers zijn,
ging iedereen snel aan de gang. Bij de bar werd het een
gezellige drukte, want er moest natuurlijk goed bekeken
worden welke kralen in welke kleur gebruikt zouden
worden, zodat het bij de kleur van de mobiel, tas en natuurlijk kleding zou passen. Aan inspiratie ontbrak het
niet!!!
Met de hulp van Esther, Nikita en de al wat oudere begeleidsters van 12+ hadden de meiden en 1 heer, die een
verjaardagscadeau voor zijn moeder kwam maken, de diverse technieken weer vlot onder de knie en ontstonden
er mooie en kleurrijke creaties, waar menig sieradenwinkel jaloers op zou zijn.
Dankzij De Greef Stoffen in Stiphout, Esther en Nikita
was het weer een superavond!!!!
cu@12plus.brandevoort.nu
ALOHA!!!
De nieuwe ruimte in het MFC is nu echt ingewijd met
een Hawaïparty!!! Het was superdruk en gezellig. De
jeugd kwam in zomerse stemming naar het MFC. Hawaïshirts, rieten rokjes, bloemkransen en zelfs palmbomen waren er genoeg, dus de sfeer was prima. Uiteraard werd er eerst uitgebreid de tijd genomen om de
nieuwe ruimte te bewonderen. Tijdens de avond konden
ze lekker smullen van pizza Hawaï en heerlijke cocktails
(non-alcoholisch uiteraard) met de meest rare namen
zoals: Safe sex on the beach, Sunny Swizzle, La Boom

en natuurlijk de 12+ Hawaïan special met cola, vanille-ijs
en slagroom. De bardames hebben zich flink uitgeleefd
met het mixen. Ook was er een echte Limbo-wedstrijd
waarmee een bioscoopbon gewonnen kon worden. Daar
werd enthousiast aan mee gedaan. Sommigen gingen er
supersoepel onderdoor, voor anderen kostte het wat
meer “rugbrekens”. Het was een hele leuke zomeravond,
zo in het late najaar.
P.S. de recepten voor de cocktails staan binnenkort op
onze website.
cu@12plus

nieuwsjaarwens

wijkraad
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Aan het eind van dit gedenkwaardige jaar, waarin de voltooiing van het Sociaal Cultureel Centrum en de aankomst van de eerste trein op het station Brandevoort
hoogtepunten waren, wil ik, namens de wijkraad, alle
bewoners een vreugdevol nieuw jaar toewensen.
De wijkraad spreekt de wens uit dat ook nieuwe bewoners, zich snel thuis zullen voelen.Wij wensen de
verschillende commissies inspiratie toe en werklust om
in het komende jaar weer activiteiten te organiseren
en op deze manier ook te bouwen aan een wijk waar
mensen zich verbonden voelen.
henk noort, voorzitter wijkraad

In januari gaat in samenwerking met het Kunstkwartier
Helmond een nieuw koor van start in de wijk Brandevoort
: KoBra, ofwel Koor Brandevoort. Vanaf 11 januari gaat
KoBra elke donderdag van 20.00 tot 22.00 uur repeteren
in de grote zaal van het nieuwe multifunctionele centrum
van Brandevoort. Dirigent is Adriaan van den Heuvel,
eveneens afkomstig uit de wijk, die momenteel koren in
Best en Deurne dirigeert. Voor het koor hebben zich tot
nu toe dertig zangliefhebbers gemeld. Het repertoire van
KoBra zal bestaan uit o.a. popsongs en musicalnummers.
Voor opgave of informatie: tel. 0492 – 541 590.

koor brandevoort

kobra

buurtpreventie en

vuurwerk

DAN NU EVEN WAT TIPS:
• Berg vuurwerk veilig op, op een droge koele plaats,
stop het nooit in uw broekzak.
• Lees de gebruiksaanwijzing ruim van tevoren als het
nog licht is.
• Blijf nuchter als u vuurwerk gaat afsteken en steek het
altijd buiten af.
• Draag geen synthetische kleding of kleding met een capuchon.
• Neem altijd een afstand van ongeveer 6 meter tussen u
en het vuurwerk.
• Steek maximaal 1 stuk vuurwerk tegelijkertijd af.
• Zet vuurwerk stevig en stabiel neer op een vlakke ondergrond.
• Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen 2 stenen.
• Zet vuurwerkpijlen altijd in een fles gevuld met water
of zand.
• Sla voor grote vuurwerkpijlen een pvc-buis in de grond,
doe dit wel als het nog licht is.
• Let op de windrichting en waar de omstanders staan.
• Houd rekening met mens en dier.
• Gooi geen vuurwerk naar dieren, mensen of in een
vreugdevuur.
• Bind geen verschillende stukken vuurwerk aan elkaar
vast.
• Steek vuurwerk aan met een lont of brandende sigaret.
• Houd brandend vuurwerk nooit in uw hand vast.
• Laat kinderen geen vuurwerk afsteken.
• Soms doet aangestoken vuurwerk het niet. Dit noemen
we weigeraars. Steek deze weigeraars nooit een twee
de keer aan want ze doen het vaak als u het niet verwacht, met alle gevolgen van dien.

Deze regels helpen overlast en letsel bij u en anderen te
voorkomen.
Vat toch iemand vlam? Ga niet rennen, rol over de grond
om de vlammen te doven. Is er een deken in de buurt,
gebruik die dan om iemand in te rollen. Zorg dat er altijd een emmer koud water klaar staat. Bij verbranding:
gebruik geen brandzalf, eerst water, de rest komt later.
Houd brandwonden minstens 15 minuten onder koel
zacht stromend water. Maak vuurwerkafval onschadelijk
door het in water onder te dompelen. Ruim na afloop
van het afsteken alle rommel meteen op, zo wordt voorkomen dat kinderen de volgende dag gaan proberen het
vuurwerk dat niet is afgegaan opnieuw aan te steken, bovendien ziet de buurt er natuurlijk een stuk netter uit.
Huisdieren hebben het niet zo op vuurwerk. Houd hier
dus rekening mee en laat ze niet alleen.
Dit is zomaar een greep uit de vele tips die er te vinden
zijn over vuurwerk. Toch zou iedereen bekend moeten
zijn met deze regels.
Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch iets
ernstigs gebeuren, bel dan de ambulance of indien mogelijk ga naar het ziekenhuis.
Wij wensen iedereen een prettige maar vooral veilige
jaarwisseling toe en hopen komend jaar de buurtpreventieprojecten in Brandevoort uit te breiden om de veiligheid en leefbaarheid nog verder te verhogen.
commissie buurtpreventie brandevoort
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Evenals de afgelopen jaren, willen we ook aan het einde van
dit jaar, vuurwerk weer onder de aandacht brengen. Iedereen ouder dan 16 jaar mag tijdens de laatste 3 werkdagen
van het jaar vuurwerk kopen. Het vuurwerk mag worden
afgestoken op oudjaarsdag tussen 10.00 uur en nieuwjaarsdag 02.00 uur. Kindervuurwerk bestaat niet .Ook zijn
de zogenaamde kinderpakketten of juniorpakketten niet
onschuldig en ze zijn zeker niet geschikt voor kinderen.
Het branden van sterretjes is niet verstandig zonder toezicht van een volwassene en dan alleen geschikt voor kinderen ouder dan 5 jaar. Wist u dat de temperatuur in een
sterretje kan oplopen tot 1500 graden Celsius!

kregen. Hij had ervoor kunnen kiezen om eens met een
arts te gaan praten, maar dat wilde hij niet, vertelde z’n
vrouw me al eens. Daardoor is het probleem in de loop
van de tijd hardnekkiger geworden, maar tegelijkertijd
is hij ook handiger geworden in, laat ik het maar netjes
zeggen, geluidloos ten toon spreiden van zijn probleem.
Keurig. En als iemand zegt “het stinkt hier”, is hij meestal
al lang uit de buurt.

vestiaanse associaties 25
Het stinkt.

Geen kerstverhaal, of toch wel?
Het was op een zonnige zondagochtend toen ik aan de
bar van onze nieuwe horecagelegenheid ‘t Brandpunt
zat en vanaf de barkruk een groepje mensen gadesloeg.
Sommige van de mensen kende ik en de andere kwamen
me vaag bekend voor. Ik denk dat ze wel uit Brandevoort
of uit de directe omgeving kwamen. Omdat zij het enige
gezelschap in de verder lege ruimte vormden, kon ik de
gehele conversatie goed volgen. Nou gaat dit verhaal niet
over wat er inhoudelijk werd besproken, maar wat er
zoal aan nonverbale zaken gebeurde.
De aangename sfeer van warme kleuren leek over te
slaan op de gasten en het ging er gemoedelijk aan toe.
Schijnbaar, want een van de gasten had een wat bedrukte
uitdrukking op z’n gezicht. Niemand had het in de gaten,
want ze waren te veel met andere zaken of met zichzelf bezig. En je moet er natuurlijk ook oog voor hebben. Welnu, na enkele seconden veranderde het gezicht
en stond het weer gewoon op ontspannen waarneming
afgestemd. Hij nam deel aan het gesprek en zo nu en
dan zag ik weer zo’n kleine vertrekking in z’n gezicht. Ik
kende deze meneer en z’n net zo aardige vrouw al wat
langer, en wist dat hij nogal eens heftig last had van z’n
darmen. Zo zeer dat hij er zelfs psychisch last van had ge-

Terug naar deze zonnige zondagochtend. Echter vandaag was het toch anders; meneer zat vlak tegenover de
hardloper. De hardloper was iemand die altijd “alles goed
doet”. Hij gaat op tijd naar bed, kiest z’n eten heel bewust en zorgt er gewoon voor dat z’n lijf altijd in tiptop
conditie is. Hij is scherp en weet verdraaid goed wat ie
doet. Op de een of andere manier is er een onaangename spanning tussen de hardloper en “meneer” ontstaan,
niemand weet waar of hoe of wanneer. Alleen mevrouw
schijnt het te weten.
“Het stinkt hier”, klonk het ineens vanaf de tafel. “Het
stinkt hier!”, herhaalde meneer nog eens wat duidelijker.
Terwijl hij opstond keek hij geërgerd naar de hardloper.
Met een ijskoude blik in z’n ogen zei hij: “Met hem kan ik
niet meer in één ruimte zijn”. Daarna liep hij weg.
Ik zag de barman de luchtverversing omhoog draaien.
“Zalig kerstfeest” zei hij, toen hij me nog een heerlijke
cappuccino onder de neus schoof.
JvZ
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“de kleine lettertjes”:
vestiaanse associaties is een column
waarin de grenzen van zin en onzin,
waarheid en fictie worden opgezocht,
met als rode draad: brandevoort.

verkeerscommissie
ACTIVITEITEN VAN DE VERKEERSCOMMISSIE
VANAF JUNI 2006.
De verkeerscommissie bestaat momenteel uit 6 personen die regelmatig bij elkaar komen om allerlei
zaken te bespreken. Dat de verkeerscommissie geaccepteerd is blijkt wel uit de deelname in het plan
Brandevoort II waarin wij vroegtijdig mee praten met de
gemeente Helmond over de ontwikkeling van deze wijk.
Om u een indruk te geven wat we allemaal doen volgt
hieronder een korte opsomming van een aantal activiteiten van de laatste maanden van het jaar.

Zo ziet u, we zitten niet stil.

Door de verdere uitbreiding van Stepekolk en Brandevoort II zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers om de
verkeerscommissie te versterken.
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- Deelname aan de Brandevoorterdag op 25 juni met de
inmiddels beroemde skelters.
- Gemeente attenderen op de slechte staat (scheef e.d. )
van vele verkeersborden en de staat van het wegdek wat
ook inderdaad is aangepakt
- Verkeersproblematiek rondom Palladium aangekaart
i.v.m. de veiligheid en de parkeerproblemen bij het nood
winkelcentrum. Situatie is duidelijk in het positieve gewijzigd.
- Goed contact met de wijkopzichter, Theo van Lieshout,
dat resulteert in daadkrachtig optreden bij problemen.
- Afspraken gemaakt met Patricia van Dijk, buurtbrigadier Brandevoort, voor ondersteuning aan de verkeerscommissie.
- Voor iedere wijkraadvergadering of klankbordgroep
komt de verkeerscommissie bijeen om standpunten en
problemen te bespreken en op de juiste manier te verwoorden in betreffende bijeenkomsten.
- Menig bewoner weet de weg, via internet, naar de verkeerscommissie te vinden om problemen aan te kaarten. De problemen die we aangekaart krijgen worden
besproken en de vragensteller informeren we wat onze
vervolgstappen zullen zijn.

Achter de schermen zijn we volop bezig om de verkeersveiligheid in de breedste zin van het woord in onze wijk
onder de aandacht en bespreekbaar te houden.

fotoclub
FOTOCLUB BRANDEVOORT BEREIDT ZICH VOOR
OP 2E TENTOONSTELLING.

albert ticheler
[zie foto’s in map fotoclub]
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In de maanden november en december bruiste de Fotoclub Brandevoort van activiteiten. Diverse leden maakten foto’s bij de intocht van St Nicolaas en bij Dickens.
De gemaakte opnamen worden geselecteerd en ter beschikking gesteld van de Brandevoorter Courant en de
website www.Brandevoort.org. De leden beleven hier
veel plezier aan. Het blijkt moeilijker dan gedacht om
goede foto’s te maken in de openlucht met behulp van
elektronenflitsers. Hiervoor is al enkele malen getraind.
Tijdens Dickens had Fotoclub Brandevoort een eigen
studio in nostalgische stijl ingericht in een onderdoorgang aan de Lindt waar bezoekers zich in Dickensstijl
konden laten vereeuwigen. Op 17 en 18 maart 2007 zal
de Fotoclub Brandevoort haar tweede tentoonstelling
houden in het nieuwe BrandPunt. De voorbereidingen
zijn in volle gang. Tentoonstellingsborden zullen worden
gehuurd en deels zelf vervaardigd. Er moeten wissellijsten worden aangeschaft, wat een verhoudingsgewijs
kostbare zaak is. Hiertoe zal getracht worden sponsors
te interesseren.
De tentoonstelling zal een dwarsdoorsnede laten zien
van het kunnen van de leden. De foto’s zullen gegroepeerd worden in een aantal thema’s zodat de bezoeker
kan zien hoe verschillende fotografen eenzelfde onderwerp aanpassen. Een eerste voorkeuze van de foto’s is al
gemaakt, maar tot half december bestond er nog de mogelijkheid om meer foto’s in te dienen. Ook wordt er in
2007 nog een avond georganiseerd om te laten zien hoe
je professioneel ogende passe-partouts kunt maken.
In december werd er ook een workshop avond gehou-

den over cameratechniek voor beginners en die tevens
als opfriscursus kon dienen voor de meer gevorderden.
Het is de bedoeling dit met regelmatige tussenpozen te
herhalen om beginners in de gelegenheid te stellen de
mogelijkheden van hun veelal digitale camera’s te laten
doorgronden. Inmiddels is er voldoende kennis binnen
de club om beginners wegwijs te maken.
De club wil laagdrempelig zijn en niet zoals bij een aantal
andere fotoclubs eisen, dat een aspirant lid eerst een fotocursus moet hebben gevolgd. De verschillende werkgroepen zoals die voor architectuurfotografie en landschaps / natuurfotografie hebben zich goed ontwikkeld
om in fotografische termen te spreken.
De portretgroep heeft ook al enkele levendige avonden achter de rug, maar heeft een ledenstop in moeten
voeren omdat deze groep te groot werd. De gewone
bijeenkomsten van de club worden om de 4 weken op
woensdagavond gehouden in ‘t BrandPunt. Een belangrijk
en gewaardeerd onderdeel daarbij is de bespreking van
foto’s van de leden aan de hand van meegebrachte foto’s
in het formaat 20 x 30 cm. Meestal verbetert een foto na
aanwijzingen van de clubleden zodat de indiener er veel
profijt van heeft. Natuurlijk is de Fotoclub Brandevoort
ook van de partij tijdens de open dag op 13 januari 2007
in ‘t BrandPunt. Zij zal dan een kleine portretstudio inrichten, een opstelling hebben zodat bezoekers macro /
dichtbijfotografie kunnen zien of beoefenen van eventueel zelf meegebrachte voorwerpen zoals munten, miniaturen, broches e.d.. Ook zal er een workshop zijn hoe
je met eenvoudige software foto’s kunt verbeteren ten
aanzien van de beruchte rode oogjes of hoe je een betere uitsnede kunt maken van je opname.

wijkcentrum
Open Huis in ’t BrandPunt op 13 januari 2007
de toekomst.
Zoals al eerder aangekondigd en u ook elders in dit blad
kunt lezen is het op 12 en 13 januari 2007 feest in Brandevoort. Op vrijdag 12 januari 2007 zal de Commissaris
der Koningin, Mevr Hanja Maij-Weggen, het Multi Functioneel Centrum de Veste officieel openen. Deze dag staat
vooral in het teken van diverse officiële handelingen en
plichtplegingen. Natuurlijk zijn alle gebruikers daarbij
aanwezig. Zij hebben intussen allemaal een officiële uitnodiging ontvangen van de Gemeente Helmond.

Het bestuur, de beheerder en alle vrijwilligers van het
Sociaal Cultureel Centrum ‘t BrandPunt nodigen iedereen ook van ganser harte uit tijdens het Open Huis op
zaterdag 13 januari 2007 van 11.00 tot 17.00 uur. Tijdens
het Open Huis wordt u ontvangen met een lekker kopje
koffie of thee. Voor de kinderen is er natuurlijk een glaasje fris. U kunt op uw gemak rondkijken in ’t BrandPunt
en met eigen ogen zien hoe geweldig mooi het allemaal
is geworden. Op deze dag kan iedereen het hele gebouw
doorwandelen en alles op zijn of haar gemak rustig bekijken. Misschien ontdekt u daarbij wel de bijna onbeperkte
mogelijkheden en ziet u dat ook uw club, vereniging of
stichting van het wijkhuis gebruik kan maken. Of ontdekt
u kansen om een nieuwe club op te richten. Spreek gerust een van de bestuursleden aan, we helpen u graag op
weg. U herkent ons aan een badge met ons logo.
Tijdens het Open Huis presenteren zich de vele gebruikers die nu al in ’t BrandPunt actief zijn. Zo kunt u kijken
naar demonstraties van judo, dans, ballet, yoga en muzikanten. U kunt zich informeren aan de stands van de
verkeerscommissie, de buurtpreventie, fotoclub Brandevoort en natuurlijk uw eigen Brandevoorter Courant of
u kunt een stootje wagen bij Biljart Club Brandevoort.
Ook kunt u kijken of zelfs meedoen bij de bridgeclub,
een dart pijltje gooien of gewoon gezellig kletsen aan
de bar. En misschien hoort u dan op de achtergrond wel
de toffe klanken van de 12-plus jeugd die in hun eigen
torenruimte net met de disco bezig zijn. In de creativiteitsruimte presenteren zich de dames van de handarbeidclub en voor degenen die interesse hebben in ICT
of gewoon computerlessen adviseer ik de lesruimte op
de tweede verdieping eens te bekijken! Bij leden van de
Wijkraad Brandevoort kunt u zich informeren over de
communicatie tussen Gemeente en wijk, de voortgang
van de bouw en wat er nog allemaal staat gepland voor

N

december 2006 27

Op zaterdag 13 januari is het vooral een dag van feest!
Iedereen is van harte welkom om het prachtige gebouw
op zijn of haar gemak te bekijken. Alle “bewoners” hebben op die dag hun deuren geopend en u bent van harte
welkom om een kijkje te komen nemen in het gehele
gebouw.

Kortom: kom gezellig langs op 13 januari 2007 en bekijk
’t BrandPunt. U zult dan zelf zien dat ’t BrandPunt niet
voor niets reeds nu bekend staat als de huiskamer van de
wijk. Het gezellige ontmoetingscentrum voor alle Brandevoorters!
fons bosman, secretaris sscc
[zie ook de foto’s van map wijkcentrum]

bridge in

`t brandpunt
Enkele zeer enthousiaste vrijwilligers willen heel
graag een bridgeclub oprichten. Hierbij denkt men
aan zowel bridge voor min of meer gevorderde spelers als ook lessen voor degenen die het spel nog helemaal niet kennen maar wel zin hebben het te leren.
DE BRIDGECLUB IN OPRICHTING PLAATST
DAN OOK DE VOLGENDE OPROEP:

Het oprichten van een bridgeclub vraagt natuurlijk enige
investering. Het bestuur van ’t BrandPunt heeft al toegezegd dat enige ondersteuning daarbij mogelijk is, maar wij
willen wel graag ongeveer weten hoeveel mensen mee
willen doen. Daarom vragen we om u bij ons te melden
als u belangstelling heeft om op maandag in ‘t BrandPunt
te bridgen, of als u graag een bridgecursus wilt volgen.
We hopen dat we een bridgeclub kunnen oprichten, waar
in competitievorm zal worden gespeeld, maar waar ook
beginnende spelers zich prettig voelen. Uiteraard moet
er nog wel het een en ander worden aangeschaft zoals
kaarten, tafelbladen, biedingboxen enz. enz. Een kleine bijdrage in de vorm van contributie is dan ook wel nodig.
Maar we proberen het natuurlijk zo laag mogelijk te houden. Het moet immers leuk en gezellig blijven!
We gaan dus nu eerst inventariseren. Als er genoeg interesse is dan komt er een bridgeclub. Dus geef u op, zodat
het niet blijft bij deze inventarisatie, maar we ook echt
snel een club kunnen oprichten! Voor nadere informatie
kunt u terecht bij:

#
Ik / Wij ___________________________________ (NAAM, ADRES)
_______________________________________________________
wil(len) graag lid worden van een (op te richten) bridgevereniging
in Brandevoort.
Ik / Wij ___________________________________ (NAAM, ADRES)
_______________________________________________________
Wil(len) graag een bridgecursus volgen.
Invullen en opsturen naar het adres hierboven of bij ’t BrandPunt

wil en claire jaegers
0492 - 536378
biezenlaan 17
5708 zd helmond
e-mail: w.jaegers1@chello.nl
of bij arno van de graaf
0492 - 544681
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Wij willen graag in Brandevoort een BRIDGECLUB
oprichten. Deze bridgeclub zal, zoals het er nu naar uit
ziet, haar vaste speelavond hebben op de maandagavond.
Mocht in de toekomst blijken dat er behoefte is aan andere dagen dan wel middagen is dit natuurlijk mogelijk.

ACCESSOIRES
Ik hou zelf van een strak en stoer huis zonder veel poespas, maar ook van een warme en gezellige sfeer. En dat is
een lastige combinatie, want daardoor heb ik een haat/
liefde verhouding met accessoires. Ik vind ze geweldig
hoor, in de winkel. Na drie rondjes tussen de snuisterijen
loop ik met gemak met lege handen weer naar buiten.
Leuk om te zien, om weg te geven of te gebruiken in
mijn advieswerk, maar ik word er eerder nerveus dan
rustig van. Natuurlijk doen accessoires toch hun intrede
in ons huis, meestal omdat we ze cadeau krijgen maar
een enkele keer ook omdat ik zelf de verleiding niet kan
weerstaan. Het zoeken naar een goed plekje valt niet
mee want vaak staat het toch in de weg bij het openslaan van de krant, het televisie kijken of het aantrekken van een jas in het te kleine halletje. Een tijdje is het
leuk, maar uiteindelijk gaat toch veel “af door de zijdeur”.
Via de kringloopwinkel maken we anderen blij met ons
overschot aan waxinelichtjes, serviesgoed of vazen (die
vast over 20 jaar weer heel hip zijn). Mooie dingen zoals
keramieke en bronzen beelden, kunstig geblazen glas en
herinneringen aan reizen zijn natuurlijk wel blijvertjes,
maar “spulletjes”? Nee, ik heb er niks mee. Ze zeggen
wel eens dat een drukbezet mens zich het prettigst voelt
in een opgeruimd en overzichtelijk huis. Dat zal het zijn.
Accessoires maken je inrichting niet per definitie “vol”.
Geef enkele bijzondere stukken een mooi plekje, zonder
andere dingetjes er omheen, zodat ze goed uit de verf
komen. En hou je wél van véél, maak er dan verzamelingen van. Foto’s bij elkaar op een bijzettafel, allerlei leuke

kopjes op een groot dienblad, kandelaars in een groepje
op de schouw: prachtig!
CHANGEZ!
Het vervangen van accessoires is een perfecte manier
om je inrichting eens in de zoveel tijd te veranderen.
Bijvoorbeeld rondom de bekende feestdagen of bij het
wisselen van de seizoenen. Omdat ik wél van veranderen
houd, maar dus niet van veel accessoires, heb ik een zomer- en winteropstelling bedacht voor onze woonkamer.
Op een mooie zomerdag kan je zonder omwegen de
tuindeuren wijd open zetten en het terras op stappen,
maar sinds een paar weken staat de bank er weer voor,
mét een wollen plaid en een kussen erop (die we vaak
tóch onder de salontafel leggen omdat hun aanwezigheid
lichtelijk irriteert). In de zomer haal ik de dikke gordijnen
weg maar in de winter hang ik ze met veel plezier weer
op. Muren krijgen een andere kleur en het vrolijke schilderij wordt bij de kunstuitleen vervangen door een wat
donkerder exemplaar. Ik schuif de tv-kast een stukje op,
zet de fauteuiltjes op hun nieuwe plek, haal een tafeltje
van zolder en leg er een stapel boeken op voor de lange
winteravonden, en natuurlijk komen er weer een paar
mooie dikke kaarsen op tafel te staan. Met wat gesjouw
en geklus kan je dus ook bij een strak interieur de sfeer
af en toe veranderen. Ik weet zeker dat het met accessoires makkelijker is, maar die truc zal bij mij pas werken
als ik een rustiger leven ga leiden. ■
christy van rij
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binnenhuisdesign
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En, al goede voornemens?
Bel voor een gratis kennismakingsgesprek
Ruud Janssens, Herdersveld 8, Someren-Heide

Telefoon 0493-842729
LOOPBAANONTWIKKELING

www.earendil.nl

- RE-INTEGRATIE (IRO) - COACHING

De trein is al overvol na een week rijden. Dat Brandevoorters zo snel zouden omschakelen naar andersoortig
vervoer, had niemand kunnen voorspellen. Zelfs de Nederlandse spoorwegen niet. Zij rijden al tijden met een
veel te kleine trein zodat je het flink warm krijgt als je
’s morgens naar Eindhoven moet. Je zat namelijk al als
sardine in een te nauw blik. Nu is het nog meer dringen
geblazen. En zo erg dat de ns een bus moet inzetten tijdens de spits. Hopelijk is deze noodvoorziening niet al te
lang nodig. Het is immers geen luxe om met de bus naar
Eindhoven te reizen, dan over te stappen en net de trein
te missen die de aansluiting had moeten leveren. Ook is
de overtocht met de brug allerminst aangenaam. Zelfs
deze hindernis heeft een aantal Brandevoorters niet afgeschrikt om met het openbaar vervoer te gaan. Dus een
snelle en eenvoudige conclusie is: als alles beter is geregeld: een luxe ruime trein, een overdekte loopbrug, zo
een als die nu al ligt tussen de 2 torens in aanbouw, dan
zal minimaal de helft van Brandevoort op een gezonde
manier naar Eindhoven en omstreken op pad gaan ...
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intocht

sinterklaas

strijd werden uitgereikt en de meiden van Dédé ballet
lieten, samen met een aantal Pieten zien, hoe goed ze
kunnen dansen.
De kinderen mochten Sinterklaas natuurlijk nog een
handje geven en het was ook mogelijk om Americo nog
even te aaien, of zelfs even op hem te zitten. Al die aandacht vond hij erg prettig en de kinderen wilden hem die
aandacht graag geven!
Toen alle kinderen de Sint en de Pieten de mooie tekeningen en handjes gegeven hadden, was het voor Sinterklaas tijd om weer op weg te gaan naar het volgende
feest. Traditiegetrouw onder het genot van het lied “Dag
Sinterklaasje” wuifde Sinterklaas naar de kinderen in
Brandevoort.
WIJ VERWELKOMEN SINTERKLAAS EN ZIJN PIETEN GRAAG VOLGEND JAAR WEER IN DE WIJK!

Deze intocht werd mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren: Dreamworld Events, Blaaskapel Effe Uitbloaze,Threvon Internet Services, Nova Sure, Intertoys Mierlo,
Vin & Gil, Cafetaria Brandevoort, Steengoed Hypotheekhuis, Albert Heijn Brandevoort, Adriaan van den Heuvel, Brandevoorter Courant, Weijnen Enterprise Services, VDW Administratie & Belastingadvies, BRAVO! Brandevoorter Vereniging van Ondernemers, Spring, VMG Makelaardij, Van Beppie Bloemsierkunst en Peter van Gennip Tuincentrum.
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Inmiddels zien we overal al weer de Kerstsfeer opduiken,
maar het Sinterklaasfeest zit nog vers in het geheugen.
Op de mooiste dag van de maand, zondag 26 november,
bracht de Sint een bezoek aan Brandevoort. De intocht
startte later dan gepland, omdat de “Vogelpiet” de sleutel
van basisschool De Vendelier kwijt geraakt was. Sinterklaas en zijn Pieten zaten opgesloten in de school en
alle kinderen die op dat moment bij De Vendelier waren
zijn gaan zoeken naar de sleutel, die uiteindelijk gevonden werd in het Sint Antoniusbos. Toen de sleutel weer
terecht was, konden de Goedheiligman en zijn Pieten
worden bevrijd, waarna de intocht kon beginnen. De Sint
ging te paard en met veel gelach en muziek vertrok de
stoet door de straten van Brandevoort op weg naar de
Markthal in de Veste.
Eenmaal daar aangekomen was het feest al in volle gang.
Liedjes werden gezongen, de prijzen van de kleurwed-

xberichtentelexberichtentelexberichten

de politie tot uw dienst
patricia van dijk
buurtbrigadi er brandevoort
BESTE BEWONERS VAN BRANDEVOORT
In de maand november werd de wijk wederom geconfronteerd met
een aantal inbraken in woningen en één auto. Uw aandacht wordt
hiervoor gevraagd om bij verdachte situaties direct de politie in te
lichten.
Voordat ik de zaken onder uw aandacht wil brengen die de afgelopen maand in Brandevoort hebben plaatsgevonden, wil ik eerst
een stukje schrijven over vuurwerk.

to. Uit een personenauto die geparkeerd stond aan de Eindbeemden is een navigatiesysteem ontvreemd.
OVERIGE DIEFSTALLEN
Vanaf het bouwterrein gelegen aan De Plaetse, nieuw winkelcentrum, is gepoogd om bouwmateriaal weg te nemen. Vermoedelijk
zijn de daders gestoord en bleven er diverse goederen buiten de
hekken van het bouwterrein liggen.
Op de Medevoort is een vrachtauto aangetroffen die van diefstal

De vuurwerkcampagne van de politie loopt van 1 december 2006
tot 15 januari 2007. Het vuurwerk mag op 31 december 2006
vanaf 10:00 uur tot 1 januari 2007 02:00 uur afgestoken worden.
Buiten deze tijden is het strafbaar om vuurwerk af te steken. Bij
constatering op heterdaad kan dit bestraft worden met een Halt
afdoening (alternatieve straf) of een boete. Dit is afhankelijk van
de leeftijd van degene die het vuurwerk buiten de tijden afsteekt.
Strijkers zijn in Nederland verboden. Verder moet het vuurwerk
voorzien zijn van een Nederlandse gebruiksaanwijzing en geschikt
zijn voor particulier gebruik. Staat dit beide niet vermeld op het
vuurwerk dan is het illegaal vuurwerk en dus verboden.
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Voor degene die vuurwerk af gaat steken. Werk veilig en denk ook
aan de veiligheid van andere personen en dieren.

afkomstig is uit Duitsland. De vrachtauto is veiliggesteld.
VERNIELINGEN
Directeur van basisschool De Vendelier heeft twee maal aangifte
gedaan van vernielingen aan het schoolgebouw gelegen aan de Stepekolk Oost. Er zijn diverse vernieling geconstateerd aan de gevel
van het schoolgebouw.
AANRIJDINGEN
Er hebben twee aanrijdingen plaats gevonden. De een vond plaats
op de Medevoort. Dit betrof een aanrijding waarbij een partij de
plaats van ongeval heeft verlaten zonder dat deze zijn identiteit
heeft achtergelaten. De tweede vond plaats op de rotonde Brandevoortse Dreef en De Voort. Het betrof bij beide zaken om materiële
schade.

Verder wil ik de volgende zaken onder uw aandacht brengen:

INBRAKEN
In de maand november is er vier maal aangifte gedaan van diefstal
uit een woning en één aangifte van poging tot diefstal uit een woning. De poging van diefstal uit de woning vond plaats in een woning aan de Meienvoort. Men heeft gepoogd om een achterraam te
forceren. Bij een woning in aanbouw gelegen aan de Kollershoeve
heeft men diverse keukenapparatuur weggenomen. Bij een woning in aanbouw gelegen aan de Zeepsehoeve had men diverse gereedschappen uit de woning ontvreemd. Een woning gelegen aan
de Paltrokmolen is geheel door de dader(s) doorzocht en er zijn
diverse sierraden weggenomen.
In basisschool De Vendelier is in de maand november en begin december ook tweemaal ingebroken. Tijdens de eerste inbraak is een
flatscreen (tv) ontvreemd en bij de tweede maal een LCD scherm
en een computer.
AUTO-INBRAKEN
Er is één maal aangifte gedaan van diefstal vanuit een personenau-

VERKEERSZAKEN
Afgelopen maand zijn er verkeerscontroles gehouden. Op onder
andere de Medevoort zijn 18 snelheidsovertredingen geconstateerd. Op de Brandevoortse Dreef zijn 5 bestuurders bekeurd ter
zake snelheid en 2 bestuurders ter zake het niet dragen van een
autogordel.
PARKEREN
De laatste tijd komen er weer steeds meer klachten uit de wijk met
betrekking tot parkeer overlast. Ik weet dat hier in het verleden
ook aandacht aan is besteed. Graag wil ik u vragen om uw personenauto op de juiste wijze te parkeren in de wijk zodat een bekeuring u bespaard blijft. Dit geldt ook rondom de gevestigde scholen
binnen Brandevoort. Het gaat niet alleen om de netheid binnen de
wijk maar ook om ieders veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan doorgang voor brandweer, ambulance en politie.
Tot slot wil ik een ieder fijne feestdagen toe wensen en al het goeds
voor 2007.
patricia van dijk
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luciaparochie
hoofdstraat 157, 5706 al helmond.
j.m.m. v.d. Laar, pastoor / deken
telefoon: 0492 - 522930
e-mail: pastorie@st-lucia.nl
website: www.st-lucia.nl
banknummer parochiebijdrage: 171027507.
banknummer restauratiefonds: 123872340.
spreekuur: dinsdag 9.30 uur - 10.00 uur
donderdag 18.00 uur - 18.30 uur
of via de e-mail: pastorie@st-lucia.nl
WEBSITE:
Voor meer informatie over onze parochie en
voor andere actuele berichten bezoek eens
onze website: www.st-lucia.nl
EUCHARISTIEVIERINGEN:
zaterdag 19.00 uur
zondag 10.15 uur

Tot ziens in de kerk! Namens de werkgroep Sacramentencatechese.
COMMUNIEZONDAGEN:
15 april, 10.15 uur Eerste Communie Odulfusschool
15 april, 12.00 uur Eerste Communie overige scholen
22 april, 10.15 uur Eerste Communie de Vendelier
22 april, 12.00 uur Eerste Communie ‘t Baken en St. Joris
j.v.d. laar, pastoor/deken

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HELMOND
Bethlehemkerk - ‘t Trefpunt
Sperwerstraat 2 - hoek Valkstraat, 5702 PJ Helmond
e-mail adres: info@bethlehemkerk-helmond.nl
Website: www.bethlehemkerk-helmond.nl
Ledenadministratie: Kerkelijk Bureau,
Sperwerstraat 2, 5702 PJ Helmond telefoon 0492 - 539470
Predikant voor o.a. de wijk Brandevoort is:
Ds. P. Verschoor tel. 0495 - 594709
Contactpersoon voor de wijk is Mevr. Jacqueline Noort, tel 667080
Er is geen vast spreekuur, maar per telefoon of per e-mail is een afspraak te maken.
Erediensten: Iedere zondagmorgen om 10 uur (zie website of het kerkblad “Perspektief”)
Er is een oppasdienst voor kinderen van 0 tot 5 jaar, en voor de wat oudere kinderen is er een Kindernevendienst.
Op de 1e en 3e zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst.
Op dinsdag 23 januari organiseert het Brandevoorter wijkteam van de Protestantse Gemeente samen met het wijkteam uit Mierlo-Hout een avond in het nieuwe wijkcentrum ’ t BrandPunt. Ontmoeting en gezelligheid staan centraal.
Via “Perspektief ” zal nog een uitnodiging worden verspreid, belangstellenden die dit blad niet ontvangen zijn natuurlijk ook van harte welkom vanaf 20.00 uur. Laat het even aan mij weten als u van plan bent om te komen.
Jacqueline Noort, contactpersoon.
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INFORMATIEAVOND!
Waarover? De Eerste H. Communie!
Waar? In de Luciakerk!
Wanneer? Donderdag 8 februari om 20.00
uur. Tot hoelang? Ongeveer 21.00 uur.
Wie mag komen? Ouders van de kinderen uit
groep 4.

Hierbij nodigen wij u uit voor een INFORMATIEAVOND over de EERSTE COMMUNIE.
Deze avond wordt gehouden op DONDERDAG 8 februari om 20.00 uur in onze St. Luciakerk. De avond wordt gevuld met informatie,
zang en praktische hints. Het gaat tot ongeveer
21.00 uur duren.
Bij binnenkomst kunt u de onkosten van de
voorbereiding en de viering van de communie
voldoen. Deze bedragen € 25,-. Dit is inclusief
5 fotos: portret- communie- groepsfoto, 2 actiemomenten.
De keuze maken een DVD te bestellen van de
communieviering. De kosten daarvan zijn € 20,-

palladium

In Palladium wordt Gezondheidscentrum Brandevoort
gerealiseerd dat alle bewoners van Brandevoort van
zorg zal voorzien. Alle benodigde eerstelijns zorg zal zich
zo dadelijk in het centrum van de Veste bevinden. Vanwege de grote omvang van het project, heeft Stichting
Gezondheidscentra Brandevoort Theo Martens als projectmanager aangesteld. Theo bewaakt alle aspecten van
het project. Samen met de betrokken partijen zorgt hij
ervoor dat de realisatie van het gezondheidscentrum tot
in de puntjes wordt georganiseerd.
Stichting Gezondheidscentra Brandevoort omvat een
grote variëteit eerstelijns zorgverleners. Huisartsen, een
apotheek, fysiotherapeuten, maatschappelijke dienstverlening, De Zorgboog Kruiswerk, consultatiebureau, logopedisten, eerstelijns psychologen, een orthopedagoge,
verloskundigen en podotherapeuten zullen zo meteen
hun plek vinden in het gezondheidscentrum Brandevoort,
onderdeel van het Palladium. Theo is op dit moment druk
bezig met de organisatie van het gehele traject en vertelt
ons waarom dit zo’n bijzonder project is.
ALLES ONDER ÉÉN DAK
‘Dit gezondheidscentrum is een unieke samenwerking
tussen verschillende zorgverleners met als doel cliënten
met een (specifieke) zorgvraag efficiënter en met meer
zorg te bedienen’, begint Theo. ‘De Stichting neemt in het
gezondheidscentrum alle managementtaken voor haar
rekening, waardoor de professionals zich voor 100% op
de cliëntenzorg kunnen focussen. Door de directe samenwerking binnen het gebouw, kunnen cliënten –indien
nodig- snel naar andere zorgverleners doorverwezen
worden. Zo zou een huisarts – indien gewenst- ook bij
een andere zorgverlener mee kunnen kijken. En kan een
patiënt na bezoek aan de arts in hetzelfde gebouw direct
de medicijnen bij de apotheek ophalen. Door de zorg
te centraliseren zijn er tal van zorgcombinaties mogelijk.
Hierdoor is niet alleen het zorgcentrum goed bereikbaar,
maar zijn ook alle vormen van eerstelijns zorg binnen
handbereik van onze cliënten.’

VRAAGGESTUURDE ORGANISATIE
Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen, zijn concrete afspraken gemaakt met de samenwerkende zorgverleners. Zowel de visie op zorgverlening als de samenwerking in het zorgcentrum zijn in een overeenkomst
vastgesteld. Theo: ‘We vinden het uiterst belangrijk om
een stabiele zorgkwaliteit aan te bieden. We werken
ook aan een uitgebreid servicepakket, waarmee we het
gemak van onze zorgafnemers willen vergroten. Op dit
moment anticiperen we op het grote aantal internetgebruikers in Brandevoort. We willen graag meer diensten
online aanbieden zoals de mogelijkheid om direct een
afspraak te plannen en het eigen medische dossier op
te vragen. We beseffen ons goed dat onze cliënten en
dus ook de zorgbehoefte, constant in ontwikkeling zijn.
Als vraaggestuurde organisatie vinden wij het dan ook
belangrijk om deze ontwikkelingen te signaleren en onszelf, het zorgaanbod en onze dienstverlening daar op aan
te passen. Om onszelf te toetsen, zullen we regelmatig
klankborden met het patiëntenpanel en de (nog op te
richten) cliëntenraad. We willen onze cliënten hier actief in betrekken, zodat we hen ook in de toekomst van
de meest actuele zorgbehoefte kunnen voorzien’, aldus
Theo.
EEN GOEDE SAMENWERKING
De bouw van Palladium verloopt momenteel volgens
planning. Dit betekent dat het pand eind 2007 kan worden
opgeleverd. Theo: ‘Nu de opleverdatum steeds dichterbij
komt, maken we plannen voor de inrichting. Dit doen we
in overleg met onze verhuurder Bergopwaarts@BOW.
Wij willen het gezondheidscentrum een warme uitstraling en efficiënte indeling geven. De corporatie denkt
hierin goed met ons mee en begrijpt ook welk beeld
wij voor ogen zien: een gezondheidscentrum waar Brandevoort trots op kan zijn! Het is fijn dat we hierin een
goede samenwerkingspartner hebben gevonden. Ik ben
er dan ook van overtuigd dat wij dit samen kunnen realiseren.’
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ALLE ZORG CENTRAAL IN HET CENTRUM VAN DE VESTE
‘EEN GEZONDHEIDSCENTRUM OM TROTS OP TE ZIJN’

beauty in brandevoort
WAT ZIJN DE JUISTE KLEUREN VOOR UW UITERLIJK?
Het hele leven is vol kleuren. We staan er eigenlijk nauwelijks bij stil. We vinden het maar heel gewoon. We worden pas met onze neus op de feiten gedrukt als er geen
kleuren zijn of we geen kleuren (meer) kunnen zien.
Een heel simpel voorbeeld is de TV. Weet u nog hoe fantastisch het was om het eerste televisieprogramma in
kleuren te kunnen zien? Of voor de lezers die voor dit
voorbeeld nog te jong zijn maar wel zijn opgegroeid met
de computer. Wat een verschil er is tussen een zwart-wit
exemplaar van een afbeelding of de kleurige versie van
dezelfde plaat.
Kleuren geven de natuur, de omgeving maar ook onszelf
zoveel extra’s. Zeker door toepassing van de juiste kleuren voor uw kleding en uw make-up kleuren ziet u er
hélemaal op z’n mooist en voordeligst uit.

HAARKLEUR
Bij alle kleurenvariaties kunnen ook weer mooie en minder mooie combinaties gemaakt worden door het kiezen van de kleuren voor kleding en make-up, maar ook
voor uw haarkleur (indien u tenminste er voor kiest uw
haar te laten verven en spoelen). Vooral voor uw haarkleur wil ik u op het hart drukken hier eens speciaal naar
te (laten) kijken.
In de dagelijkse praktijk gaat het maar al te vaak als volgt.
U komt bij uw kapper en vraagt hem of haar advies bij

Ondergetekende heeft zelf onlangs een make-over ondergaan. En daarbij heeft zij in vol vertrouwen de ‘vakmensen’ (kapper, visagiste) hun gang laten gaan. Het haarkleurtype is koel en het haar werd geverfd in een warme
(mode) kleur. Dit is een hele slechte kleurencombinatie
en daarna leek haar huid ouder, fletser en valer. Totdat
die kleur er uiteindelijk helemaal was uitgegroeid heeft
zij maanden spijt gehad en heeft zij zich heilig voorgenomen op haar eigen vakkennis te vertrouwen en voortaan
zelf de kleur te bepalen! Overigens waren de gebruikte
make-up kleuren die werden gebruikt bij deze makeover wel uitstekend.
TOT SLOT
Natuurlijk zijn alle bovengenoemde punten in eerste
instantie een zaak van persoonlijke smaak. Maar om u
hierin te adviseren zijn er allerlei methoden ontwikkeld.
Hiervoor kan een hiertoe goed opgeleide kleurconsulent
u helpen uw persoonlijk kleurenpalet samen te stellen.
Aan de hand van de 40 beste kleuren wordt u geholpen
uw kleding te kiezen. Hierna volgt, indien u dit wenst, een
make-up advies waarna in een praktijkles eveneens speciaal advies volgt voor uw make-up kleuren die perfect
zijn afgestemd op uw eigen kleurenpalet. Adviezen die u
daarna thuis, bij uw dagelijkse make-up, kunt toepassen.
Nadat u hiervoor heeft gekozen zult u versteld staan
van de complimenten die u krijgt uit uw omgeving. Op
internet kunt u allerlei sites vinden met methodes om
juist uw persoonlijke kleuren te leren kennen.
marga dobma
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Door onze genen is onder andere de kleur van onze
huid, haren en ogen vastgelegd. Als we kijken naar de
ontelbare variaties in deze kleuren bij de verschillende
mensen dan kom je tot de conclusie dat die even gevarieerd zijn als bijvoorbeeld de kleuren groen van de
planten en bomen in de lente of in de herfst.
Kleurencombinaties
Nu is het zo dat voor alle verschillende kleuren huid,
haar en ogen er ook bijzonder mooie kleurencombinaties mogelijk zijn met kleuren voor kleding en make-up.
Heeft u nooit complimenten gekregen als u een bepaald
kledingstuk droeg? Dan is er een verschil in interpretatie
want als u toen hoorde: “Wat een mooie trui, jurk of
blouse heeft u aan, òf wat ziet u er goed uit.” Dan kunt
u er bij deze laatste opsteker vanuit gaan dat u toen inderdaad de mooiste kleuren in combinatie met uw eigen
“lichaamskleuren” droeg.
Ondergetekende kan u verzekeren dat zij in haar jarenlange praktijk zowel mooie als minder mooie voorbeelden hiervan heeft gezien. Bij iemand die de ‘verkeerde’
kleuren gebruikt, ziet de huid er vaal, bleek en ouder uit
omdat ook de rimpels veel beter zichtbaar zijn.
Daarom is het zo belangrijk (want wie wil er nu niet op
z’n voordeligst uitzien?) om die kleuren die u zo bijzonder flatteren, te kennen. Zodat u dan ook met een groot
aantal verschillende kleuren op zak uw kleding of nieuwe
make-up producten kunt kiezen en kopen.

het kiezen van een nieuw haarkleurtje. Helaas adviseren
veel kappers, op basis van de huidige modetrend/kleur
en kijken zij niet naar uw oorspronkelijke haarkleur om
hun advies daarop af te stemmen. Bijvoorbeeld bevat uw
huid/haar/ogen gele of blauwe pigmenten?

Afgelopen zondag 10 december is station Brandevoort
(zoals al eerder beschreven) in gebruik genomen. De
eerste trein kwam uit de richting Eindhoven en stopte
om 13.23 uur. De trein bracht een bont gezelschap mee
bestaande uit leden van het Helmonds college, vertegenwoordigers van ProRail, en bestuurders van de provincie Noord-Brabant, alsmede een in Dickensstijl geklede
groep Brandevoorters omdat het stoppen van de eerste
trein “toevallig”samenviel met de Dickensnight.
Het station is gebouwd in dezelfde stijl als de Markthal, maar een uitvoerder van Strukton, de bouwer van
het station, zegt dat de afwerking van het station fraaier
en gedetailleerder is dan die van de markthal. Onder
de overkapping van het perron aan de zuidkant van het
spoor bevindt zich een fietsenstalling, bestaande uit traditionele fietsenrekken en fietskluizen.
Deze fietskluizen zijn een soort metalen “hondenhokken” geheel overdekt, die met een sleutel geopend en
gesloten moeten worden. Deze fietskluizen kunnen volgens de heer Holtackers van ProRail gehuurd worden bij
NS fiets. Er dient dan een formulier ingevuld te worden
dat via Internet gedownload kan worden (www.ns.nl).
De huur van een kluis bedraagt € 91,- per jaar en er
dient een borg van € 40,- te worden betaald.
Er wordt al behoorlijk gebruik gemaakt van station Brandevoort. Op woensdagmiddag stonden er zo’n 60 fietsen
gestald in de fietsenrekken. Een aantal Brandevoorters
zal uiteraard per benenwagen komen omdat De Veste
tegen het spoor aan ligt. Dichterbij kan eigenlijk niet.
De noodbrug aan de westzijde van de perrons is zo’n 8
meter boven het spoor gelegen, het is nog een hele klim
vooral voor de ouderen onder ons. Maar het is maar
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tijdelijk, de definitieve loopbrug zal medio maart te benutten zijn.
Het perron aan de zuidzijde heeft een lengte van 270
meter. Dat is behoorlijk lang en niet nodig voor een
“korte”stoptrein. Maar volgens de heer Holtackers moet
een veel langere intercity in bijzondere gevallen ook aan
het perron kunnen stoppen. Enkele treinreizigers waren
enthousiast over station Brandevoort. Een jongeman en
een jongedame studerend in Tilburg en woonachtig in
Brandevoort vertelden dat het station voor hen persoonlijk een uitkomst was. De stoptrein rijdt van Deurne tot aan Tilburg-west, overstappen in Eindhoven is dus
overbodig.
Een jonge bouwvakker, werkend aan een project in onze
wijk en wonend in Bakel vertelde dat hij met de trein van
Brandevoort naar Brouwhuis reist en vervolgens op de
fiets naar Bakel gaat.
Een andere jongeman die in Eindhoven werkt vertelt
dat hij eerst ’s morgens naar Mierlo-Hout moest fietsen
maar kan nu gelijk in de trein stappen.
Volgens eerder genoemde uitvoerder van Strukton is
een station rendabel als er zo’n duizend reizigers per
dag gebruik van maken.
Een collega van hem wist te vertellen dat er voor een bedrag van zo’n 6 miljoen een station is te bouwen, dit betreft een “standaard station”. Maar omdat station Brandevoort iets bijzonders is, aangepast aan het uiterlijk van
onze wijk, mocht het “iets” meer kosten.
Zoals u in het Eindhovens Dagblad heeft kunnen lezen
bedragen de kosten zo’n 12 miljoen euro. Maar dan heb
je ook wat, zoals u zelf kunt constateren. ■
wim dobma
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danst

Op donderdag 16 november was het dan zover. Na weken van oefenen mochten we ‘de dans’ op gaan voeren.
Om 11.15 uur werd het startsein gegeven om 5 minuten te dansen op het nummer ‘What a feeling’ van Irena
Cara. Dit hele gebeuren is een Nederlandse recordpoging om zoveel mogelijk mensen op dezelfde tijd, op hetzelfde nummer dezelfde dans te laten uitvoeren, maar
wel op verschillende locaties. Dit om overgewicht tegen
te gaan en om te laten zien dat bewegen ook leuk kan
zijn...natuurlijk doet Spring, inspirerende kinderopvang,
hieraan mee met in totaal 9 locaties, waaronder dus ook
kinderdagverblijf Dik Trom aan de Moerdonksvoort 1 te
Brandevoort.

Martijn Barto en Maurice Buys als getuigen
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Vanaf 10.30 uur kwamen er mensen binnen, ouders met
kinderen die er eigenlijk nooit zijn op donderdag, maar
ook opa’s en oma’s. Natuurlijk was er tijd voor koffie
en thee, maar de koeken bleven voor deze gelegenheid
natuurlijk achterwege. Nog 1 keer werd er flink geoefend, de zogenaamde generale repetitie. Alle kinderen
en leidsters waren dolenthousiast. De kinderen van (inpandige) peuterspeelzaal Ot en Sien en kinderdagverblijf
Vestein (gelegen in de Veste in Brandevoort, onderdeel
van Spring) oefenden mee. Zelfs de vestigingsmanager
danste mee...
Om 11.00 uur werd het wel erg druk en was het tijd om
op de goede plaatsen te gaan staan. Ondertussen werden
de getuigen ontvangen; Martijn Barto en Maurice Buys,
beide voetballers van Helmond Sport. Zij namen plaats
op de feestelijk versierde stoelen en kregen uitleg over
de regels.
Om 11.14:50 uur begon het aftellen; tien, negen, acht,....
drie, twee, een....en dansen maar...
Iedereen deed goed zijn best en na afloop konden de
dansers geteld worden en kregen alle deelnemers een
bewijs van deelname. De Helmondse voetballers telden
114 deelnemers! Een aantal om trots op te zijn. Martijn
en Maurice gingen terug naar hun training en alle kinderen schoven aan voor een welverdiende, gezonde lunch!

ingezonden brief

brandjes
Gevonden op de Frankenvoort een zilver(kleurig?)
herenhorloge. Nadere info telefoon 0492 - 320943
Wij, een gezin met twee kinderen, zijn op zoek naar
tijdelijke woonruimte binnen Brandevoort. In afwachting van ons nog nieuw te bouwen huis zoeken wij per
1 april 2007 woonruimte voor ongeveer een jaar. Wie kan
ons helpen? Familie Koetsier. Telefoon 0492 - 665519
E-mail: coach01@hetnet.nl
Een van onze hardwerkende vrijwilligers is z’n fotocamera kwijt geraakt tijdens Dickensnight 2006.
Wellicht heeft iemand deze gevonden. Tijdens Dickensnight is de volgende camera zoekgeraakt: een Nikon
Coolpix P1 inclusief extra batterij in een zwart etui
(codenummer 70105595). Wil de vinder zich melden bij
telefoonnummer: 0492 - 667040?
Doe mee aan een workshops sieraden maken bij jou
in de wijk op: 18 januari 2007 of 18 april 2007 (van 19.30
- 22.00 uur) in het MFC ‘t BrandPunt. Schrijf je in door
een inschrijfformulier telefonisch op per e-mail aan te
vragen. Heb je vragen, neem gerust contact met ons op!
Joke: 06 - 46167799 Jeltina: 06 - 42242950 Hendrien:
06 - 21513658 E-mail: moojj.sieraden@gmail.com
www.moojj-sieraden.nl

sterk tegen de bureaucratie van de gemeente Helmond.
U kunt zich bij mij melden.
Ook nodig ik de coördinator van Brandevoort uit om bij
mij op de loggia een kopje koffie te komen drinken zodat
hij ook kan ervaren wat ik al jaren voel.
Ik vertrouw er op dat aan deze ellende nog eens een
Happy End komt.
mia verhoeven, biezenlaan 8

verhuis
bericht
BASISSCHOOL DE VENDELIER GROEIT UIT ZIJN JASJE.
Er zaten al langere tijd groepen in noodlokalen, zelfs een
groep in de speelzaal, maar nu hebben we een heuse
tweede locatie: Stepekolk-Oost (voorheen OBS). Er is
door veel mensen flink geschilderd en gepoetst en het
ziet er nu geweldig uit.
De bovenbouw groepen, die voorheen in de noodlokalen ernaast zaten, zijn een paar weken geleden al verhuisd, vorige week waren wij (de groepen 1-2 E en F, 3A
en 5A) aan de beurt . We boften niet echt met het weer,
(de regen kwam met bakken uit de lucht) maar dat mocht
de pret niet drukken.
Vrijdag 8 december j.l. werden de kinderen en leerkrachten door een erehaag van joelende bovenbouwkinderen
en hun leerkrachten begroet. We voelden ons echt welkom!!
Na een kort woordje van juffrouw Marie-Anne mochten we eindelijk naar onze nieuwe klas. Daar kregen we
een lekkere tractie ( van “ons eigen bakkertje”). We willen graag iedereen die ons heeft geholpen nogmaals heel
hartelijk danken: zonder al jullie hulp was het zeker niet
gelukt.
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Mag ik beginnen met een compliment over Dickensnight.
Ik vond het een geweldig feest: Bravo! !
Toch heb ik van deze dag, samen met mijn buurtjes, gebruik gemaakt om protestdoeken op te hangen en zo
onze teleurstélling te uiten richting gemeente.
Ik ben al 3,5 jaar bezig om toestemming te verkrijgen
om mijn loggia met glas winddicht te krijgen. Voor één
zijde hebben we toestemming gekregen, maar de andere
kant is een groot probleem. Na maanden van wachten
werden we gebeld door een ambtenaar die vertelde dat
er glas in mocht mits we hetzelfde deden als de eerste
keer. Helaas w erd deze ambtenaar later terug gefloten
en monddood gemaakt. In één keer bleek hij het niet te
hebben gezegd en kregen wij een brief met de mededeling dat het niet doorging. Als ambtenaar kun je van achter je bureau gemakkelijk zo’n beslissing nemen en blijf
je vlot uit de wind, als burger kun je geen kant meer op.
Nog nooit is iemand van de gemeente hier komen kijken
en voelen hoe hard het op onze loggia tocht maar desondanks menen ze dat een screen afdoende beschutting
biedt, omdat er zelfs screens bestaan die windkracht 5
aankunnen! Bij ons hebben we wel windkracht 10! Overigens zou glas het open karakter van Brandevoort verstoren maar kennelijk doen screens dat niet!!
Er wordt in mijn directe omgeving wel glas in de loggia
gedoogd! Dit betekent dat de gemeente met twee maten
meet. Naar mijn idee moeten er in Brandevoort meer
mensen zijn die van hun loggia geen gebruik kunnen
maken. Kunnen wij ons niet verenigen? Samen staan we

C

cursus vorderde voelde ze dat dit inderdaad echt was
wat ze eigenlijk al jaren wilde. De cursus werd met goed
gevolg afgerond en daarna start ze in juni 2005 met haar
eigen bedrijf Claudette Interieuradvies.
Ze kiest voor haar eigen naam omdat de naam Claudette niet zo heel veel voorkomt en omdat deze naam
ook juist die persoonlijke noot aan haar bedrijf geeft. Iets
waar ze heel veel waarde aan hecht.
In het werk in haar eigen toko heeft ze heel veel contacten met steeds wisselende soorten mensen van allerlei
leeftijdscategorieën. Ook nu weer komt ze in aanraking
met allerlei soorten huizen van groot tot klein maar ook
met bedrijfspanden. Maar meestal zijn haar cliënten toch
mensen die hun bestaande woning, om welke reden dan
ook, willen herdecoreren. Dat herdecoreren bestaat in
het algemeen uit het kiezen voor andere kleuren, meubels, een andere opstelling of een ander verlichtingsplan.
Het leukste aan haar vak vindt ze de enthousiaste reacties van haar klanten maar natuurlijk moet ze toch ook
zelf tevreden zijn met het resultaat van haar werk. De
werktekeningen worden altijd met de hand uitgewerkt
waardoor, zo vindt ze, vooral de sfeer beter tot zijn recht
komt. Tegelijkertijd wil ze ook haar werkzaamheden aan
de man brengen door haar landelijke interieurdecoraties
te verkopen zoals bijv. tijdens de recente Dickensnight
en de daarbij behorende markt.
Nieuwe ideeën doet ze op in haar werk, op beurzen en
in tijdschriften, maar ze vindt ook nieuwe inspiratiebronnen in bijv. nieuwe stijlen meubels en soms zelfs in kleding.
Ze wil heel graag dat haar bedrijf blijft groeien en haar
toekomstdroom op zakelijk gebied is een winkeltje in
interieurdecoraties.
Verder hoopt ze het een en ander te kunnen blijven
combineren met de opvoeding van haar 2 kindertjes.
Het wonen in Brandevoort bevalt de familie Scheelings
uitstekend. En mochten ze in de toekomst nog eens zouden willen verhuizen dan blijven ze wel binnen Brandevoort. Het enige minpunt in onze mooie wijk vindt ze
het verkeer. Want vertelt ze:”Het schijnt ouderwets te
zijn om gewoon richting aan te geven als je in de auto
zit of op de brommer”. Maar vaak wordt dat dus totaal
niet gedaan. En met zoveel kleine kinderen kan dat hele
gevaarlijke situaties opleveren.” Verder zou ze ook graag
willen dat er een speeltuintje bijkomt voor de kinderen
in De Veste. Want naar haar mening is het op dat gebied
hier maar slecht verdeeld. Met 3 speeltuintjes in Stepekolk en hier in De Veste maar een. Na van Claudette’s
privé (interieur) sfeer en bakkunst geproefd te hebben
bedank ik haar voor het prettige en informatieve interview en wens haar, namens de BC, heel veel geluk zowel
privé als zakelijk. ■
MD
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Claudette Scheelings-Kroese is eigenlijk al van kleins af
aan met interieur bezig geweest. Zowel binnens- als buitenshuis wil ze altijd een huiselijke sfeer creëren door
het restylen van de aankleding. Bij familie, vrienden en
kennissen werd vaak haar hulp ingeroepen als er in of
rond het huis iets veranderd of aangekleed moest worden.
Na de middelbare school ging ze echter in eerste instantie een andere richting in, namelijk die van kraamverzorgster. Hiervoor volgde ze de opleiding Verzorging
aan de MDGO. Nadat ze de opleiding met goed gevolg
had afgerond ging ze met vol enthousiasme aan de gang
bij de Stichting Thuiszorg in Eindhoven. Vanzelfsprekend
kwam ze, door haar werkzaamheden bij zeer verschillende mensen in huis en zag zodoende ook allerlei soorten interieurs. Interieurs in allerlei stijlen, kleuren, tijdsvakken enz. Verder kreeg ze in deze periode met veel
verschillende persoonlijkheden te maken waardoor haar
mensenkennis groeide.
Ook in haar privé leven veranderde snel het een en ander. Want in 2000 werd dochtertje Nikki geboren en
twee jaren later trouwde ze met Danny Scheelings.
Halverwege haar tweede zwangerschap voelde Claudette
steeds meer de behoefte om iets voor zichzelf te beginnen. Maar dat is toch een hele stap. Dus na de bevalling
van haar tweede kindje, zoontje Milo, ging ze dan ook
weer met nieuw enthousiasme terug in de kraamzorg.
En toen kwam de dag dat er een hoop in haar leven zou
gaan veranderen. Claudette ging toevallig langs bij een
kennis die in Brandevoort woonde. Ze zag de leuke woningen, proefde de sfeer en was meteen verkocht. Meteen de volgende ochtend nam ze haar man op sleeptouw
om nog eens te gaan kijken in De Veste. En ze besloten
beiden zich hier meteen in te laten schrijven voor het kopen van een woning. Maar zoals bekend werden ze ook
op een wachtlijst gezet. En het duurde toch nog ruim een
jaar voordat ze hun huidige woning aan de Herenlaan 117
konden betrekken. Tegelijkertijd bleef het verlangen naar
het opzetten van een eigen zaak in het geven van interieuradviezen kriebelen . En het bloed kruipt waar het niet
gaan kan en zo stopte ze, nadat zij en haar man na driekwart jaar in Brandevoort hun weg hadden gevonden,
dan ook met het werken in de kraamzorg om een cursus
binnenhuisarchitectuur te gaan volgen. Al naar gelang de

Claudette Interieuradvies

advies in het
bepalen van een woonsfeer
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komt nog
advertentie

eerste trein stopt
Nieuwe dienstregeling NS doet vier Helmondse stations aan, eerste trein stopt op station Helmond-Brandevoort.
Op zondag 10 december heeft de eerste trein het station Helmond-Brandevoort aangedaan. Brandevoort is
hiermee opgenomen in de nieuwe NS-dienstregeling
voor het traject Eindhoven-Venlo en vice versa. Overdag
stopt er vier keer per uur een trein. Het publiek kan dus
al van het station gebruik maken, ondanks het feit dat dit
architectonisch fraaie gebouw pas in april 2007 helemaal
klaar is.

START DIENSTREGELING
De NS is vanaf 10 december gestart met een nieuwe
dienstregeling voor geheel Nederland. Hierin zijn nu vier
Helmondse stations opgenomen: Helmond-Brandevoort,
Helmond-’t Hout, Helmond-Centraal en Helmond-

OPLEVERING IN APRIL
Het station is ontworpen in de kenmerkende Brandevoortstijl. Het ligt centraal in de wijk en vormt een brug
tussen het zuidelijk deel en het nog te bouwen noordelijk
deel. De bouw van het station vordert inmiddels gestaag.
De fietsenstalling aan de zuidzijde, de geluidsschermen
en de stijlvolle perronoverkappingen zijn inmiddels klaar.
Ook de overkapte loopbrug is geplaatst. De typische
Brandevoort-torens zijn nog in aanbouw. Daarom wordt
er gebruik gemaakt van een tijdelijke loopbrug. Het gehele station wordt april 2007 feestelijk opgeleverd.
BRANDEVOORT MOOISTE VINEX-WIJK
Het eerste -oostelijke- deel van Brandevoort is inmiddels bijna afgerond. Er wordt nu nog druk gebouwd aan
enkele blokken in De Veste en het station. Brandevoort
is inmiddels een begrip in Nederland en zelfs daarbuiten.
Het Brandevoort-concept is een ideale mix van landelijk en stedelijk wonen in een aansprekende architectuur.
Het wijkhart De Veste is gebouwd als een oud Brabants
stadje met daarom heen ruim wonen in lommerrijke ‘buitens’. De wijk is uitstekend bereikbaar per weg en per
spoor. Helmond Brandevoort is uitgeroepen tot beste
Vinex-locatie van Nederland. ■
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Op zondag 10 december is de symbolische eerste trein
opgewacht door een delegatie van de diverse partners
die betrokken zijn bij de bouw van het station, zoals
ProRail, NS, Magis en van de Berg architecten, Grontmij,
Movares en Strukton. Ook waren er vertegenwoordigers aanwezig van de overheden die geld beschikbaar
hebben gesteld voor dit aansprekende project: gemeente
Helmond, Provincie Noord Brabant, de Rijksoverheid en
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Het Dickenskoor zorgde op deze heuglijke dag voor een sfeervolle muzikale omlijsting.

Brouwhuis. Helmond heeft zo een uitstekende aansluiting op het Nederlandse spoornet en het toekomstige
Brabantnet. De trein is hiermee een volwaardig alternatief voor zowel vervoer binnen Helmond als voor reizen
buiten de stad.

Brandevoort, 10 december 2006

gedicht

DICKENSNIGHT 2006
2006 en mogen wonen in ons prachtige Brandevoort
Wie heeft er in de omgeving nog steeds niet van gehoord ?
Mijmerend over waarom het hier zo goed toeven is
Waar niet alles lijkt wat het is, of heb ik het mis?
Lopend door straatjes, langs knusse pandjes
Kramen in kerstsfeer met ballen, lichtjes en lampjes
Samen met anderen een glaasje glühwein
Alleen hebben we geen winters meer, wat zou dat toch zijn?
Christmas Carol is nog steeds werkelijkheid, ook hier en nu
Met armoede, achterstand en honger of klinkt dat nu erg cru?
De tijd lijkt in Brandevoort even stil te staan voor velen
En nog steeds heeft Scrooge vele opvolgers die niet willen delen

We zitten ook op een andere manier nog in een trein
Die dendert voort met als motto : meer, beter, groter want dat is fijn
We lopen ons zelf voorbij en zitten eeuwig in de stress
Druk, druk, druk maar blijf toch nog maar even bij de les
Saamhorigheid met nu en dan een goede daad
Een luisterend oor, ‘n helpende hand, ‘n goede raad
Zijn zaken waar het werkelijk op aan komt in het leven
En niet soms, of af en toe, of alleen maar even
Maak even tijd voor iemand die je nodig heeft vandaag
Dan te handelen is toch niet te veel gevraagd ?
En vergeet vooral niet in een rustig moment
Heel belangrijk, stil te staan bij jezelf , heus,het went
Hele fijne dagen wens ik allen vanaf deze plek
En hou jezelf niet langer voor de gek
Weelde, luxe, welvaart is een heel groot goed
Gezondheid, liefde en vriendschap is wat er wezenlijk toe doet!
marga dobma
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Comfortabel kunnen we hier komen en gaan, nu ook per trein
We hebben nauwelijks nog iets te wensen, maar is dat zo fijn?
De komende feestdagen, tot onze nek in luxe alsof je er op rekent
We vinden het gewoon en maar heel vanzelfsprekend

francesca’s
kookrubriek

PETTI DI POLLO CON PATATE DOLCI
(KIPFILET MET ZOETE AARDAPPELS)
Ingrediënten voor 4 personen:
4 (scharrel)kipfilets, 4 el zoetzure chilisaus, 2 el citroensap, 6 el olijfolie, 1 rood pepertje, 400 gr. zoete
aardappels, 1 teentje knoflook, 200 gr. sperzieboontjes, 100 gr. taugé, 2 lente uitjes, 1⁄2 bosje koriander.
Bereidingswijze:
• Maak een marinade van chilisaus, citroensap, olijfolie en fijn gesneden rode peper.
• Leg hierin de kipfilets en laat een uur marineren.
• Schil de zoete aardappels en snijd deze in blokjes
• Verwarm de oven op 180o C.
• Vermeng de aardappels met de geperste knoflook,
zout en peper en gaar deze 20 minuten circa in de
oven.
• Maak de sperziebonen schoon, breek ze en blancheer ze in water en zout.
• Voeg deze toe aan de aardappels en schop het geheel om en laat nog 5 minuten in de oven verder
garen.
• Haal de kipfilets uit de marinade (de marinade wel
bewaren!) en dep deze droog.
• Bak de kipfilets in olijfolie krokant gaar en bewaar
ze op een warme plaats.
• Giet de overgebleven marinade in de bakpan met
wat water en kook deze in.
• Blancheer kort de taugé en vermeng met de fijn
gesneden koriander en breng op smaak met zout.
• Serveer de aardappels op een bord en serveer de
kipfilet hierop.
• Lepel de ingekookte marinade over de kip en serveer hierop de taugé.
BUON APPETITO!
Wilt u reageren, heeft u tips of vragen?
Stuur een e-mail naar:
francesca@brandevoortercourant.nl
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Deze maand geef ik jullie een recept die ik van een
vriendin heb gekregen. Het is niet echt typisch Italiaans maar toch wel lekker(!!). Volgens mij zal het heel
erg in de smaak vallen.
En nog even iets. Jullie hebben zeker gemerkt dat
ik tot nu toe nog nooit een vis recept heb geschreven. Dat komt omdat ik vis niet echt lekker
vind en ik alleen kan koken wat ik met plezier eet
(helaas!). Dus als jullie lekkere vis recepten weten en met ons willen delen, stuur ze dan op naar
francesca@brandevoortcourant.nl en ik zal er dan
een Italiaans tintje aan geven.

kinderpagina van brandevoort

46 6002 rebmeced

voornaam:................................................
achternaam:............................................
adres:........................................................

We hebben weer een leuke kleurplaat bedacht voor
jullie en wij hopen dus dat jullie er weer iets moois
van maken. Dus leef je uit en lever hem in op
oud brandevoort 24 vóór 9 januari 2007.

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

o o k t e d ow n l o a d e n v i a w w w. b ra n d evo o r t e rc o u ra n t . n l

1. Luuk van de Kerkhof 3 jaar
2.
Maud in ‘t Ven 8 jaar
3.
Ana Dos Santos 11 jaar
De prijzen kunnen jullie
ophalen aan
oud brandevoort 24,
telefoon 849 002

1
2 3

Dorpsstraat 142 - (centrum) MIERLO - Tel.: (0492) 66 12 05
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de prijzen worden aangeboden door

de kleurwedstrijd
uitslagenpagina van brandevoort

Dit zijn de uitslagen van
de kleurwedstrijd waar jullie weer enorm je best op
hebben gedaan. De winnaars
van de prijzen zijn:

Januari
Datum
Iedere
Zondag
07 jan
13 jan
14 jan
17 jan

Organisatie
Jeugdclub

Brand Cour
Dickens
Fotoclub
Brand Cour

Activiteit
VOETBALLEN !! op nieuwe
voetvalveld aan Kaldersedijk
Sluiting aanlevering nr 10
Dickensnight
Werkbijeenkomst correcties
Distributie nr 10

Tijd
10.30 tot
11.30

15.00
20.00
13.00

Contactpersoon
G. Pollemans
524029

G. Pollemans
J. de Laat
A. Ticheler
P. Princen

524029
667040
565621
665781

activiteitenkalender 2007

Organisatie
Jeugdclub

Brand Cour
Best. Wijkcntr
Best. Wijkcntr
Roc Eindhoven

Activiteit
VOETBALLEN !! op nieuwe
voetvalveld aan Kaldersedijk
Sluiting aanlevering nr 1
Officiële opening wijkcentrum
Open dag wijkcentrum
Presentatie onderzoek Lfbrhd

Tijd
10.30 tot
11.30

Contactpersoon
G. Pollemans
524029

G. Pollemans
R. Peters
R. Peters
R. Peters

524029
663168
663168
663168

66 6002 rebmeced

20.00
19.30 tot
22.30
G.
Pollemans
524029
26 jan
Brand Cour
Distributie nr 1
13.00
P. Princen
665781
Bron : Brandevoorterkalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.

SAMENSTELLING BESTUUR WIJKRAAD
Voorzitter
Henk Noort
Secretaris
Jos te Dorsthorst
Penningmeester
Astrid Geers
Lid
Jet de Laat
BEHEER WIJKCENTRUM ’T BRANDPUNT
rieny peters 663168
u kunt op een aantal manieren een ruimte in ’t BrandPunt bespreken:
• beheerder@brandpunt.info
• via het hierboven genoemd telefoonnummer
één mailtje of belletje en uw verzoek is op het juiste adres!
COMMISSIES,VERTEGENWOORDIGERS EN HUN E-MAILADRESSEN
(MEER GEGEVENS VIA WWW.BRANDEVOORT.NU)
wijkraad
verkeerscommissie
multifunctioneel centrum
commissie buurtpreventie
commissie 12+
commissie activiteiten
commissie dickens
commissie speelvoorz./groen
commissie webmasters
commissie concerten
vereniging bravo!
scouting brandevoort
startpagina brandevoort

henk noort
erik kouijzer
jan drouen
rené deelen
petra v. bakel
pieter jansen
jet de laat
vacature
herbert von reth
rieny peters
................................
twan meulendijks
herbert von reth

wijkraad@brandevoort.org
verkeer@brandevoort.org
jdrouen@brandevoort.org
preventerven@brandevoort.org
12plus@brandevoort.org
activiteiten@brandevoort.org
dickens@brandevoort.org
..........@chello.nl
webmaster@brandevoort.org
concerten@brandevoort.org
info@brandevoort.biz
info@scoutingbrandevoort.nl
info@brandevoort.nu

W W W. B R A N D E VO O R T. B I Z

belangrijke wijkinformatie

Datum
Iedere
Zondag
08 dec
10 dec
20 dec
29 dec

belangrijke telefoonnummers

ALARMNUMMER
brandweer
dierenambulance/dierenbescherming
GG&GD
politie, buurtbrigadier patricia van dijk
GEMEENTE
stadswinkel
dienst stedelijke ontwikkeling en beheer
wijkopzichter theo van lieshout
informatiecentrum brandevoort
stadswacht helmond
grafﬁty meldpunt
STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas
water

112
58 78 88
51 39 71
58 48 88
0900 - 8844
58 77 77
58 76 90
66 78 78
50 72 00
50 72 08
0800 - 9009
59 48 94

GEZONDHEIDSZORG BRANDEVOORT
gezondheidscentrum brandevoort, ricoutsvoort 21 – 23
55 33 59
www.brandevoort.huisartsen.nl
huisartsen - dr. kaiser en dr.veldhuizen
bellen: tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
55 33 59
spoedeisende huisartsenzorg
0900 - 8861
tandarts - h. koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur
31 99 51
praktijk voor mondhygiëne - l. schouten
66 46 44
fysiotherapie raijmakers
06 - 41432896
fysiotherapeuten en manuele therapie
d. en c. van beuzekom - van der vorst
66 71 65
praktijk voor fysiotherapie brandevoort - h. pluym
52 27 15
psychologiepraktijk brandevoort - drs. k. itz-seckl
52 46 53
orthopedagogenpraktijk brandevoort - drs. fannie heesakkers-van ansem
59 95 64
podotherapie - j. van iersel - s. de greef
55 03 88
logopediste - c. lichtendael & renate jacobs
59 93 68 / 66 74 35
praktijk voor therapeutische wandelingen - rosemarie aarts
06 - 33700144
verloskundige groepspraktijk helmond l. daamen,
m. daamen - de jong, w. van melis-van hout, l. backx
53 28 00
verloskundigenpraktijk brandevoort
l. b accarne en m. van de rijt-van lierop
43 26 69
verloskundigenpraktijk - margo van de bunt - le loux
66 38 99
Kraamzorg Homecare
0900-2064444
mee helmond - ondersteuning bij leven met een beperking
32 80 00
apotheek ’t hout
52 08 00
apotheek mierlo
66 40 09
apotheek brandevoort
37 00 47
ziekenhuis elkerliek helmond
59 55 55
moeders voor moeders, sandra rondeel
51 49 11
pastorie st. lucia
evangelische broedergemeente

52 29 30
84 10 33

SCHOLEN, KINDEROPVANG EN BUITENSCHOOLSE OPVANG
o.b.s. brandevoort, de Plaetse 150
e-mail: obsbrandevoort@hetnet.nl

66 78 57

de vendelier, schutsboom 67
e-mail: info@devendelier.nl

52 04 34

peuterseelzaal ot & sien, Moerdonksvoort 1
06 - 50863803
kinderopvang ’t trommeltje, Iekendonksevoort 49
52 11 18
dik trom kinderopvang 0-4 jarige, Moerdonksvoort 1
33 51 92
dik trom buitenschoolse opvang “de Rebellenclub”, Moerdonksvoort 1
33 51 92
gastouderburo SPRING voor kinderen 0-13 jaar, bereikbaar ma. t/m do.
59 52 57
kinderopvang vestein, Koolstraat 3
43 24 30

