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5-7
“Brandevoort moet een andere kant op 

gaan met de vrijwilligersactiviteiten. 
De verschillende werkgroepen/commissies 
moeten een meer zelfstandige werkwijze 
hanteren en zichzelf duidelijker profileren. 
Op deze manier kan er een sterkere struc-
tuur voor de hele wijk ontstaan...”

Iedere maand ontwikkelt de rest 
van de wijk zich. In de Veste zijn vele 

bouwwerkzaamheden gaande, voor-
bereidingen voor de wijk aan de an-
dere kant van de spoorlijn zijn in volle 
gang. Deze rubriek brengt de plannen 
in beeld. De gehele presentatie is al te 
zien op onze site.

De afgelopen jaren werden in de zomermaanden de 
Brandevoorter Concerten onder de markthal georga-

niseerd, na oplevering van het MFC willen we naast de bui-
tenconcerten de concertreeks in de wintermaanden in de 
grote zaal van het MFC programmeren. Vandaar dat  Remko 
Boesveld , voorzitter van de commissie Brandevoorter Con-
certen, nieuwsgierig de grote zaal in het MFC bekeek.

‘Het verkeersgedrag van kinderen is soms beang-
stigend”, zegt voorzitter Jan van der Zanden van 

3VO-Helmond bij de presentatie van het activiteitenplan 
2006. Het aantal gezakte kinderen was in 2005 weer 
hoger dan het jaar ervoor. Gelukkig doen we er met zijn 
allen iets aan. Dit jaar zijn in Helmond met steun van de 
gemeente twee vaste examenroutes aangelegd. 

De 1e kerstboomverbranding in Brandevoort was een 
groot succes. Sinds lange tijd was er weer een kerst-

boomverbranding in Helmond. Het vuur bleef 2 uur bran-
den, waarna het vakkundig door de brandweer werd uitge-
maakt. Er was gezorgd voor genoeg drank voor jong en oud. 
De plaatselijke cafetaria bleef langer open. Het inleveren van 
de bomen kon vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur.

Businesspark

Buitens
(ruim van
opzet)

Veste = 
centrum

(compact)

Station

Centrale
voorzieningen
(o.a. winkels)

Ecozones

Structuur Brandevoort
Marke compact bij station

Natuurcompensatie, waterberging

11

17

29

50-51

5 redactioneel
9 activiteitencommissie
13 mfc in de steigers
14-15 jeugdclub
19 buurtpreventie
21 12+
23 bravo!

45 persberichten
47 een adder
49 opening bistro / lm velgen
50-51 veste 11
53 francesca’s kookrubriek
54-55 wijkinformatie
57 activiteiten kalender
58-59 wijk info

en verder
25 read to grow / va
27 fatsoensnormen
33 politie
37 ruimte
39 brandjes / persberichten
41 persberichten
43 lucia parochie



januari 2006   5

januari 2006

nieuwjaarsreceptie
WELKOM BIJ DEZE NIEUWJAARSBIJEENKOMST. 

Allereerst wil ik u een voorspoedig en vooral gezond 
2006 toewensen en de wens uitspreken, dat ook in 

het jaar 2006 onze wijk zich verder ontwikkelt tot een 
gemeenschap, die past bij haar dorpse uitstraling.
Een persoon, die zeker aan de positieve sfeer heeft bijge-
dragen is Adriaan Joosten. Een decennium lang heeft hij 
zich ingezet voor de ontwikkeling van Brandevoort. Hij 
begon als voorzitter van de bewonerscommissie Brande-
voort, die door de gemeente in het leven geroepen werd 
om samen met de oorspronkelijke bewoners de enorme 
veranderingen binnen hun gebied te bespreken.
Na de oprichting van de wijkraad en het ontbinden van 
de bewonerscommissie nam Adriaan plaats in het be-
stuur van de wijkraad. Tevens zette hij zich in voor het 
groen en de speeltoestellen.
Al enige tijd geleden heeft Adriaan aangegeven, dat tien 
jaar inzet voor de ontwikkeling van de wijk een mooie 
periode is en dat hij die nu wil afsluiten. Dit betekent 
niet, dat hij voor de wijk verloren is. Integendeel. Hij is 
op dit moment al zeer actief als penningmeester van de 
Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort i.o. 
Een functie, die hij ook na het tot stand komen van de 
stichting, blijft bekleden.
Adriaan bedankt voor je belangrijke bijdrage.

Bij een nieuwjaarsbijeenkomst hoort het de revue la-
ten passeren van een aantal gebeurtenissen en activi-

teiten uit 2005. Ik denk hierbij aan:
- de wijkcontactdag met een duidelijke presentatie door
 de verkeerscommissie,
- de gewonnen prijs van de commissie 12+ i.v.m. haar 
 project voor de inrichting van het jongerengedeelte in
 het nieuwe sociaal-culturele centrum,
- het fierljeppen, de  halloweenoptocht, het paaseieren
 zoeken, de intocht van de Sint en natuurlijk de kers

redactioneel 

Samen met de wijkraad meer communiceren. Zorgen 
voor een transparante gang van zaken. Op bouwkun-

dig, sociaal, cultureel, financieel en welk terrein dan ook. 
Hoe moet de wijk met nieuwe bouwprojecten, meer 
vraag naar leefbare randvoorwaarden en met opgroei-
ende jeugd de komende jaren aan de slag met elkaar. In 
ieder geval met een optimale communicatie. De traditi-
onele media blijven bestaan. Maar nieuwe vormen van 
informatie en meninguitwisseling halen de bestaande 
vormen in. Zeker het besluit van de gemeenteraad van 
10 januari jl dat Helmond binnen 2 jaar moet beschikken 
over een snel glasvezel netwerk.
Hoe moeten we hiermee omgaan? Wat is er nodig in je 
eigen woonomgeving, hoe moet je mobiel met je mo-
derne communicatie omgaan? 

Deze vragen houden de redactie de komende tijd 
intensief bezig. Wat de oplossing is, weten wij ook 

nog niet. Uiteraard kan communicatie in het nieuwe 
MFC optimaal tot zijn recht komen. Ook in het cafetaria 
van het voorlopig winkelcentrum van Brandevoort en in 
het eetcafé van Frank en Monique.
Het voorstel van de wijkraad om de vrijwilligerskaders 
meer te professionaliseren zal de vraag naar nieuwe an-
dere communicatie versterken. De webmastersgroep 
vervult al een belangrijke rol, maar zal ook moeten uit-
kijken naar nieuwe impulsen.
Er zijn uiteraard al allerlei initiatieven in den lande, maar 
Brandevoort kan het op zijn eigen wijze uitwerken. 
De komende tijd komen we hier dus nog op terug. Wel-
licht dat er ideeën uit de wijk komen ... 

GP

 boomverbranding door de activiteiten commissie. 
- de realisatie van de speelgelegenheid in de Veste en de
 toezegging voor Oud - Brandevoort. 
- het steeds intensievere gebruik van ‘t BrandPunt. 
- de erkenning van het buurtpreventieproject van de 
 Hoeves. 
- een overweldigende Dickensnight,
- de feestelijke in gebruik name van het voetbalveld aan
 de Neerhei door de Jeugdclub.
- de voortreffelijk vormgegeven websites.
- de zeer aantrekkelijke Brandevoort themaconcerten 
 onder de markthal. 
- de aansluiting van de fotoclub, als zelfstandige organisa
 tie, bij de wijkraad. 
Op zaterdag 21 en zondag 22 januari heeft u trouwens 
via een tentoonstelling, workshops digitale beeldbewer-
king en nieuwe fotopresentatie technieken nader kennis 
kunnen maken met de Fotoclub Brandevoort. 

Het wel of niet kunnen functioneren van een wijk-
raad hangt nauw samen met de contacten, die je als 

wijkraad hebt met de gemeente. Ook het jaar 2005 is op 
dit belangrijke punt zeer goed verlopen. Ik denk hierbij 
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De VVD Helmond
kiest voor kwaliteit !

“Centrumontwikkeling?  Daar sta ik voor!” 

Speerpunten  2006 – 2010 

� Centrumontwikkeling

� Bereikbare stad en centrum 

� Onderwijs – bedrijfsleven 

� Veiligheid

� Werkgelegenheid

“Centrumontwikkeling? Daat sta ik voor!”

o.a. aan de goed verlopen wijkcontactdag, de contacten 
i.v.m. de bouw, de inrichting en het beheer van het toe-
komstige Sociaal Cultureel Centrum, het groenbeleid, de 
aankoop van zeilen i.v.m. het tochtprobleem onder de 
markthal, de informatieve bijeenkomsten i.v.m. Brande-
voort 2 en de klankbordgroep bijeenkomsten.

Begin 2006 vindt de oprichting plaats van de Stichting 
Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort. Dit bete-

kent, dat de vele inspanningen zich uiteindelijk geloond 
hebben en dat dit prachtige gebouw vanaf oktober haar 
plaats als bruisend hart van onze Brandevoortse samen-
leving kan gaan innemen.
Omdat ik overstap naar de Stichting Sociaal Cultureel 
Centrum Brandevoort en daarom in de loop van het jaar 
stop als voorzitter van de wijkraad Brandevoort, wil ik 
mijn laatste toespraak tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst 
gebruiken om wat verder vooruit te kijken dan 2006.

Tijdens de laatste wijkraadbijeenkomst is nog eens 
duidelijk gewezen op de primaire taak van de wijk-

raad, namelijk de communicatie tussen bewoners en 
overheid. 
Vandaar dan ook het voorstel om tijdens de wijkraadbij-
eenkomsten voortaan een duidelijke plaats in te ruimen 
voor agendapunten, die aangedragen worden vanuit de 
wijk. 
Vanaf het begin is er niet alleen gekozen voor deze pri-
maire taak, maar ook voor activiteiten, die van belang zijn 
voor de wijkopbouw en de leefbaarheid.
Dit betekent, dat naast commissies voor verkeer, buurt-
preventie, websites en spelen en groen, ook commissies, 
die buiten de primaire taak staan, rechtstreeks onder het 
wijkraadbestuur vallen. Ik denk hierbij o.a. aan de com-
missies Brandevoorterdag en Dickens, de activiteiten-
commissie, de jeugdclub, de commissie 12+ en de Com-
missie Brandevoorter Concerten.  
Deze vele commissies vragen veel aandacht. Vandaar dat 
het misschien nu het goede moment is om in samenhang 
met het feit, dat een groot aantal commissies financieel 
onafhankelijk zouden kunnen draaien, de vraag te stellen 
of de tijd niet rijp is om te komen tot een andere basis-
structuur binnen Brandevoort.

Eind 2006 heb je sowieso al de volgende grotere orga-
nisaties binnen de wijk: 

• De wijkraad
• De Brandevoorter Courant
• De Scouting
• Bravo
• Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort en
• Eventueel de beheersstichting sportvelden   

Misschien dat in de nabije toekomst een aantal grotere 
organisaties aan dit lijstje toegevoegd zouden kunnen 
worden. Hierbij enkele mogelijkheden:
• Brandevoort Cultureel met o.a. toneelvoorstellingen, 
  tentoonstellingen, cultuuruitstapjes of –reizen, enz.
• Stichting Evenementen Brandevoort.
• Stichting Jeugdactiviteiten Brandevoort, die o.a. kan 
  proberen om het Kindervakantiewerk van de grond te 
  krijgen.
• Stichting Senioren of een bond voor ouderen binnen 
  de K.B.O.

Het grote voordeel van deze opzet is, dat er een ba-
sisstructuur komt, die toekomstbestendig is, omdat 

meer mensen en vooral ook andere mensen op hun ei-
gen manier en met hun eigen verantwoordelijkheid deze 
gemeenschap gaan dragen.
Wil dit ook in de toekomst een goede formule blijven, 
dan is echter wel een structureel overleg tussen al deze 
organisaties noodzaak, omdat je dan optimaal kunt profi-
teren van de geweldige voordelen van overleg en samen-
werking en je gezamenlijk verantwoordelijkheid draagt 
voor de opbouw van de samenleving Brandevoort. Het 
geheel is nu eenmaal meer dan de som der delen.
Wat wel of niet kan en zo ja op welke termijn moet de 
komende tijd natuurlijk uitgebreid besproken worden. 
Dus ......... wordt vervolgd.

Een wijk met deze overweldigende hoeveelheid groe-
pen, activiteiten en overlegvormen kan alleen blijven 

functioneren als vele vrijwilligers er de schouders onder 
willen zetten. Ik bedank al degenen, die nu al binnen en 
buiten de wijkraad actief zijn, van harte voor hun ge-
weldige inzet en spreek de hoop uit, dat zij ook in dit 
nieuwe jaar de schouders er onder willen blijven zetten 
en inspirerend zullen werken voor anderen.

Ik wil eindigen met de volgende nieuwjaarswens: 
Laten steeds meer Brandevoorters tot het besef ko-

men, dat het inzetten van hun talenten voor onze ge-
weldige wijk, niet alleen de wijk, maar ook henzelf ten 
goede komt.  

jan drouen
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activiteitencommissie
      brandevoort

Na een aantal jaren van organiseren heeft een groot 
deel van de oudgedienden aangegeven het stokje te 

willen overdragen aan andere wijkgenoten.
Dit clubje was erg actief in het organiseren, en ze waren 
dan ook de zogenaamde kartrekkers.
Helaas hebben we daardoor een aantal activiteiten moe-
ten laten vallen. Maar de meest succesvolle willen we 
toch graag door laten gaan.
Het programma 2006 ziet er dan ook als volgt uit:

Bij publicatie van dit bericht hebben we de eerste ac-
tiviteit alweer achter de rug.

Een lang gekoesterde wens ging in vervulling. Notabene 
in het jubileum jaar. Namelijk de kerstboom verbranding, 
hopelijk werkten de weergoden mee.
Zoals jaarlijks gebruikelijk plaats ik hierbij tevens een op-
roep voor de invulling van de volgende taken:
Wij zijn met spoed op zoek naar de invulling van de taak 
van vrijwilligerscoördinator.
Dit is een belangrijk facet binnen onze commissie, en 
zoeken hier een sterk communicatieve persoon voor, die 

het leuk vindt om met mensen om te gaan.
Om de geplande activiteiten daadwerkelijk door te laten 
gaan hebben we ook dringend organisatietalent nodig 
voor o.a.: Fierljeppen / Halloween / Dropping & Sinter-
klaas. 
Wat verwachten we:
• Een paar uurtjes per maand vrij kunnen maken 
• Een gestructureerd – en zelfstandig/accuraat persoon
• Team speler
• Idealist 

Verder kunnen we natuurlijk nog altijd hulp gebruiken op 
de dag van de activiteit zelf.
Je krijgt er gezelligheid voor terug, en je leert binnen een 
korte periode een heleboel mensen kennen.
Wat natuurlijk onze doelstelling weer verder benadrukt, 
namelijk de sociale omgang in ons mooie dorp binnen de 
stad Helmond te stimuleren.

marco feijen

voorzitter activiteiten commissie brandevoort
p/a baudevoort 30
5706 kl  helmond

☎ 0492 – 516723 of 06 – 44318155
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“Een lang gekoesterde

           wens ging

      in vervulling,

            namelijk de

kerstboomverbranding.

    Notabene in het

          jubileum jaar.”



De 1e kerstboomverbranding in Brandevoort was 
een groot succes. Sinds lange tijd was er weer een 

kerstboomverbranding in Helmond. Het vuur bleef 2 
uur branden, waarna het vakkundig door de brandweer 
werd uitgemaakt. Er was gezorgd voor genoeg drank 
voor jong en oud. De plaatselijke cafetaria bleef langer 
open. Het inleveren van de bomen kon vanaf 12.00 uur 
tot 16.00 uur. In totaal was de berg 700 bomen hoog.
Sommige kinderen brachten er bijna dertig naar De 
Veste. Het spannende was natuurlijk vergaren van zo-
veel mogelijk loten en het brandspektakel in de avond. 
Het spektakel werd mede mogelijk gemaakt door zeer 
veel sponsoren, welke geld en prijzen ter beschikking 
stelden. Buiten dat, zou het evenement nooit mogelijk 
zijn geweest zonder de vrijwilligers van de Activiteiten 
Commissie Brandevoort (ACB) en Theo van Mullekom, 
wie binnen de gemeente gelukkig wel veel heeft kunnen 
bereiken. 
Het evenement kreeg van de brandweer het predikaat 
“zeer veilig” . 

Royaal TV (RTV Team) heeft de verbranding is opge-
nomen en die is te zien op dinsdag, woensdag en het 

eerst volgende weekend.  Om 18.15 uur werd het vuur 
aangestoken op de vier hoeken door Francis (Royaal TV), 
Theo van Mullekom (Helmond Aktief), Henny Martens 
en Pieter Jansen (ACB). 

De prijsuitreiking was om 19.15 uur. Iets te laat voor 
de mensen die achteraan stonden en het koud be-

gonnen te krijgen. Volgende keer iets eerder dus. 
Hierdoor zijn 15 prijzen niet afgehaald. Jammer, maar er 
is nog een 2e kans gedurende twee weken tot 10 febru-
ari 2006. De prijzen zijn af te halen bij FDC NovaSure 
aan de Mierloseweg 134 te Helmond (tel. 0492-564 000). 
Het gaat om de volgende lotnummers: 7, 188, 199, 251, 
283, 303, 361, 349, 431, 459, 463, 501, 508, 512, 531.

Gemaakte foto’s zijn te bekijken op
www.brandevoort.nu en dan onder het kopje ac-

tiviteiten commissie. Ik hoop dat iedereen veel plezier 
heeft gehad. Wij hopen u de volgende keer weer te kun-
nen begroeten.

namens de acb team kerstboomverbranding,
pieter jansen

kerstboomverbranding
      brandevoort 2006

Financieel DienstenCentrum NovaSure, Adriaan van den Heuvel Makelaarskantoor, Bouw- en Timmerbedrijf Van Asseldonk B.V., Cafetaria Brandevoort,

Gebr. Swinkels B.V. Grondwerken, Hurks Bouw & Vastgoed, A.Jansen B.V. Grondverzet, P.H. Weerts & Zn., Shell station Frans Verbakel, Beauty in Balance,

De Houtse Bazar, Beauty Nails Brandevoort, Car Care Wallinga, The Read Shop, Ketelaars Fietsen, Everything Beauty, Schoonheidssalon De Blauwe Reiger, 
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Het jaar 2006 is aangebroken. Het jaar dat een ge-
deelte van het MFC in gebruik zal worden genomen, 

in ieder geval zo lijkt het als je tot nu toe de vorderingen 
ziet. Het is namelijk zo dat niet de gehele ronde van de 
bouw al vol staat met muren, er is nog een groot gat 
waar tot op heden nog geen aanstalten wordt gemaakt 
om daar te beginnen met het storten van muren. Dit 
zou natuurlijk te maken kunnen hebben met de stank-
grens waar ook blok 10 mee te maken heeft. Blok 10 
is namelijk ook nog niet helemaal afgerond in verband 
met de stankgrens zoals het de bewoners wordt verteld. 
Het nieuwe jaar is in ieder geval weer vruchtbaar op 
gang gekomen voor het MFC. Toen ik terugkwam van 
een lekkere vakantie in een zonnige Spanje werd mij het 
zicht, wat ik al meer als twee jaar gewend was, nu echt 
ontnomen en wel te verstaan door een fraaie stalen con-
structie. Wij kwamen rond zes uur thuis, de schemer was 
al ingevallen dus ik kon mij nog geen totaal beeld vormen 
wat er allemaal was gebeurd in de twee weken dat ik 
afwezig was geweest. De volgende ochtend toen ik uit 
mijn slaapkamer raam keek werd het mij al wat meer 
duidelijk: “Er was veel staal de lucht in gegaan om zo het 
dak van de sporthal gestalte te geven”. 
Nu weten we dus echt zeker dat het uitzicht wat we 
hadden niet meer terugkomt. 

Toen ik in Spanje het weer in Nederland volgde, had 
ik niet verwacht dat er nog vorderingen zouden zijn 

met de bouw, maar niks is dus minder waar. Er zijn zelfs 
al muren gestort om de vierde vierdieping van de bouw 
te maken. Op 12 januari zijn er 3 pilaren van de toren 
aan de kant van de Herenlaan geplaatst. Al met al wordt 
er ondanks de winter nog flink gebouwd. Natuurlijk is 
de buitenkant voor iedereen zichtbaar en zijn de vorde-
ringen door iedereen zelf te volgen. Binnen echter gaat 
de bouw gewoon door. Leidingen en dozen voor elek-
triciteit zijn aangebracht en zorgen hiermee voor een 
goede infrastructuur voor de verbindingen straks in het 
gehele gebouw. De parkeergarage is klaar en men kan 
zich volledig concentreren op de activiteiten boven de 
grond. In het februari nummer komen deze zaken dan 
aan de orde.

dave joosten 

mfc in de steigers 7

zie ook de webcam van MFC,
op de website

www. brandevoortercourant.nl
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De afgelopen jaren werden in de zomermaanden de 
Brandevoorter Concerten onder de markthal ge-

organiseerd, na oplevering van het MFC willen we naast 
de buitenconcerten de concertreeks in de wintermaan-
den in de grote zaal van het MFC programmeren. Van-
daar dat  Remko Boesveld , voorzitter van de commissie 
Brandevoorter Concerten, nieuwsgierig de grote zaal in 
het MFC bekeek. Het plafond werd weliswaar nog geheel 
gestut door zogenaamde stempels, maar dat mocht zijn 
helm niet drukken. Samen met Rieny Peters had hij en-
kele muziekinstrumenten meegebracht om de akoestiek 
te testen. Ondanks dat zij  goed hun best deden, werd 
de muziek overstemd door de ratelboutendraaiers van 
Smulders staalwerken, die bezig waren met de laatste 
spanten van de nabijgelegen sporthal.

Als je de stempels wegdenkt is de grote zaal  een 
riante ruimte van ca 12 meter breed en  22 meter 

lang, die aan ca 220 personen een zitplaats kan bieden, de 
benodigde stoelen hiervoor worden in een aan de zaal 
grenzende ruimte opgeslagen. Door vouwwanden kan 
de zaal in 3 gelijke delen opgedeeld worden, waardoor 
het podium geheel van de zaal gescheiden kan worden, 
zodat het ook dienst kan doen als speelzaal voor de on-
derbouw van de lagere school.
Het podium is ca 7,5 meter diep, waarvan een deel 
wegvalt door klimtoestellen, die tegen de achterwand 

geplaatst worden. Immers het is een multifunctioneel 
centrum. De grote zaal kan via een serveerluik vanuit 
de keuken en de bar van de benodigde hapjes en drank-
jes voorzien worden. Verder kan bij grote evenementen 
achterin de zaal nog een mobiele tap geplaatst  worden, 
de daarvoor benodigde aansluitingen worden te zijner 
tijd aangebracht. Vanuit de centraal gelegen ontmoetings-
ruimte (tussen sporthal en grote zaal in gelegen) heeft 
men toegang tot de grote zaal en alle overige ruimte van 
het gebouw, terwijl de school een directe toegang tot de 
zaal heeft. De zaal krijgt een professionele geluidsinstalla-
tie en daarnaast kan het podium uitgelicht worden door 
middel vzn de lichtinstallatie. Zowel het geluid als het 
licht zijn vanaf het podium en daarnaast van achteruit de 
zaal te bedienen. Naast deze voorzieningen komt er ook 
de mogelijkheid om beelden via een beamer te projecte-
ren op een groot scherm boven het podium.

Remco verwacht veel van deze schitterende entou-
rage voor Brandevoort en haar bewoners, hij denkt 

dat dit een toplocatie wordt voor allerlei culturele eve-
nementen. Ofschoon er vandaag nog geen toehoorders 
waren voor het tweemans optreden en de toegang door 
de bouwactiviteiten nog verre van optimaal zijn, heeft hij 
alle vertrouwen in een muzikale en levendige toekomst 
voor Brandevoort.

albert ticheler

eerste akoestisch concert
     in de grote zaal
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Het nieuwe jaar is inmiddels alweer enkele weken 
oud en we hebben ons dagelijks leven weer opge-

pakt. Toch is er met ingang van dit jaar veel veranderd, 
kijk maar eens naar alle veranderingen in de wetgeving 
en het nieuwe zorgstelsel. Doel van die veranderingen 
is deels om bij de burger een grotere betrokkenheid en 
een stuk bewustwording te creëren. Ook de commissie 
Buurtpreventie wil dat de bewoners zich meer bewust 
worden en betrokken raken bij hun buurt. In het afge-
lopen jaar is Buurtpreventieproject “De Hoeven” suc-
cesvol van start gegaan. De commissie Buurtpreventie 
Brandevoort streeft ernaar om dit jaar met een derde 
buurtpreventieproject te starten. Om een dergelijk pro-
ject te laten slagen is het van het grootste belang dat 
er ruim voldoende draagvlak is. Daar bedoelen we mee 
dat de bewoners van een bepaalde buurt actief zullen 
moeten meewerken om zulk een project te doen sla-
gen. Wat is nu actief meewerken zult u denken? Actief 
meewerken bestaat voor het grootste gedeelte uit be-
trokkenheid met uw buurt. Als u betrokken bent met 
uw buurt verhoogt dat de leefbaarheid, saamhorigheid 
en de veiligheid. Wat u als buurtbewoner moet doen is 
melden aan uw straatcoördinator wat er aan de hand 
is. Een ander deel van actief meewerken is u ook willen 
inzetten om dit alles te bereiken. u kunt zich inzetten als 
buurt- of straatcoördinator. De straatcoördinator is het 
aanspreekpunt voor bewoners uit een bepaalde straat. 
Hij of zij is degene die alle meldingen doorgeeft aan de 
buurtcoördinator die er op zijn of haar beurt voor zorgt 
dat de meldingen bij de betreffende instanties terecht 
komen.

Nu denkt u misschien dat u weer vele uren van uw 
kostbare vrije tijd kwijt zult zijn als u zich aanmeldt 

als straatcoördinator. We kunnen u gerust stellen, dat is 
niet zo.
Een vergadering duurt ongeveer 2 uur, deze vinden 4 tot 
6 maal per jaar plaats en de overige activiteiten nemen 
ongeveer 1 uur per maand in beslag. Dit kan toch niet de 
reden zijn om te zeggen: Ik heb er geen tijd voor.
Dus beste bewoners, vindt u dat er in uw buurt een 
buurtpreventieproject opgestart kan worden, bespreek 

buurt preventie

dit met elkaar en neem contact op met de commissie 
Buurtpreventie Brandevoort. Wilt u eerst graag meer in-
formatie, dat kan natuurlijk ook. u kunt contact opnemen 
via ons e-mailadres preventerven@brandevoort.org.
Wij nemen dan weer contact met u op voor verdere 
stappen. 
 

Ook willen we de betrokkenheid van bewoners met 
hun buurt en het buurtpreventieproject vergroten.

Daarom willen we de bewoners van de buurten “De Er-
ven” en “De Hoeven” vragen of zij kenbaar willen maken 
wat er bij hen leeft en waar wij als buurtpreventieproject 
(meer) aandacht aan moeten besteden. Dit kunt U doen 
via de website van Buurtpreventie Brandevoort.

Door meer te gaan samenwerken met andere com-
missies die binnen Brandevoort actief zijn, hopen 

we nog beter te kunnen inspelen op de behoeften die er 
zijn. Een belangrijk voordeel hierbij is dat als meerdere 
commissies samenwerken, we een nog betere gespreks-
partner zijn richting gemeente en overige instanties.
U ziet: ook wij maken een nieuwe start, met als doel de 
saamhorigheid, leefbaarheid en veiligheid binnen Brande-
voort te vergroten.

commissie buurtpreventie brandevoort
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2 0 0 5

Wie durft te zeggen dat  Brandevoort saai is en dat 
er voor de jeugd niets te beleven valt, is het afge-

lopen jaar niet bij 12plus geweest!!  Vele leuke activitei-
ten zijn er voor en door de eigen Brandevoortse jeugd 
georganiseerd! Wat dacht je van tutten voor tutten, de 
pimp it up sieraden maken workshop, disco’s en de film 
avonden. We hebben zelfs een leuke prijs gewonnen met 
het Rabojongerenplan. Kortom als jij je hebt verveeld het 
afgelopen jaar dan .........hopen wij je te zien in het nieuwe 
jaar!!

FOUT, FOUTER, FOUTST!!!

In onze keurige wijk gebeuren toch soms vreemde din-
gen.... Enkele buurtbewoners keken behoorlijk vreemd 

op toen er plotseling gure types het buurtgebouw binnen 
glipten. Gangsters compleet met bijbehorende “bimbo’s”,  
tieners in zomerkleding bij -3 graden, toiletjuffrouws 
met suikerspinharen en zelfs kids met onderbroeken op 
hun hoofd, liepen toch lichtelijk gegeneerd bij “het foute 
feest” naar binnen. Familie Flodder hoort voortaan bij 
de “nette” mensen en ook de Tokkies vielen in het niets 
bij al het tuig in ons eigen Brandevoort. Alles wat foud 
was, was deze avond juist hip! Bingo was plotseling kei 
cool, zeker met de leuke prijzen die de winkeliers van 
Mierlo-Hout en Brandevoort ter beschikking hadden 
gesteld. Waardebonnen voor appelflappen, frietjes, een 
verwenbehandeling bij de kapper en allerlei andere leuke 
prijzen, zorgde ervoor dat onze jeugd best bereid was 
om mee te doen met ballonnendisco’s en andere zeer 
coole uitdagingen.  De jeugd had geen enkele moeite om 
hun met stoelendans verdiende zakgeld in te zetten op 
de roulette tafels van ons illegale casino! Er werd volop 
gegokt! Doorgewinterde gasten durfden zonder blikken 
of blozen 2000 euro’s in te zetten en met stalen poker-
faces te blijven kijken als ze die verloren. En het is echt 
niet moeilijk om lekker te swingen op de laatste nieuwe 
hit van onze eigen Frans Bauer. Aan het einde 
van de avond werden de overgebleven prij-
zen mee naar huis genomen door de hoogste 
bieders. Ook voor de meest fout geklede gast 
was er nog een prijsje! Het was een hele, ge-
zellige avond!!

2 0 0 6

Wat kun je verwachten van 12plus voor 2006??? Ei-
genlijk niet zo veel! Bij 12plus is het namelijk de 

bedoeling dat de 12plussers van Brandevoort zelf actief 
zijn! Iedereen die een leuk idee heeft voor een leuke 
activiteit, kan zijn idee indienen! Is het een leuk en ge-
schikt idee, dan gaat de commissie van 12plus je helpen 
met het organiseren! Op dit moment zijn er een hele-
boel ideeën in uitvoering. Wat dacht je van nog een keer 
TUTTEN VOOR TUTTEN: van alles leren over make up 
en huidverzorging. Een echte COCTAIL PARTY, onder 
begeleiding van een echte specialist de heerlijkste hapje 
bereiden en opeten! Er is nog een idee ingediend om 
zelf kleding te maken en een modeshow te organiseren. 
Wie doet er mee met het oprichten van een jeugdband!? 
Kortom genoeg te doen! Natuurlijk gaan we aan de slag 
met ons RECRO DECO(R) plan. Onze nieuwe ruimte in 
het multifunctioneel centrum wordt natuurlijk de mooi-
ste plek voor jongeren van de hele regio. Iedereen die 
lid is van 12plus helpt mee om de ruimte te decoreren 
zodat wij er prettig kunnen recreëren! Zoals je weet 
is lid worden van de 12plus gratis voor iedereen vanaf 
groep 8 (totdat je 18 jaar bent) en woonachtig in Bran-
devoort. Wil je lid worden? Kom dan naar een van onze 
activiteiten avonden in het Brandpunt of meld je aan via 
cu@12plus.brandevoort.nu! Vervelen hoeft niet meer! 
We zien je graag in ‘t BrandPunt, op

27 januari
10 februari

7, 17 en 31 maart
7 en 21 april

12 mei
9 en 23 juni

Houd de website in de gaten om te weten welke activi-
teiten er op die data georganiseerd worden!
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Tijdens de Dickensnight heb ik een wens in de kerstboom 
gehangen. Ik houd heel veel van schaapjes en daarom had 
ik gewenst dat ik een dag schaapjes mocht verzorgen.
Ik werd gebeld door Bart van de ondernemersvereniging 
in Brandevoort dat mijn wens in vervulling ging. Ik mocht 
van 2 tot 5 uur naar de lammetjes en schapen van Rob 
Adriaans. Ik mocht ook mijn vriendjes en vriendinnetjes 
meenemen. 

Eerst kregen we drinken en beschuit met muisjes om-
dat er al 20 lammetjes waren geboren. Er zijn wel 

1.000 schapen die allemaal lammetjes gaan krijgen. Als 
alle lammetjes geboren zijn dan zijn er meer dan 1.500!
Janti gaf ons een rondleiding in de stallen. Ik was de enige 
die een overall aan mocht en een schaapje van 1 dag 
oud mocht vasthouden. Ik mocht ook aan de andere 
kinderen lammetjes geven die ze vast mochten houden. 
Daarna mocht ik hooi opsteken zodat de schapen weer 
vers hooi kunnen eten. 
Toen kregen we binnen een snoepje en hebben we naar 
een video gekeken van Klokhuis. De filmploeg van Klok-
huis is afgelopen zomer bij Rob Adriaans op bezoek 
geweest en op 12 december is het uitgezonden. Toen 
mochten we buiten spelen, we deden verstoppertje, 123-
fotomodel en Anne-Maria Koekoek. Toen we het koud 
hadden gingen we naar binnen en kregen we frietjes. 

Het was bijna afgelopen en Bart kwam ons weer 
ophalen. Maar eerst kregen we nog allemaal een 

cadeautje. Ik kreeg een heel zacht groot schaap en alle 
anderen kregen een klein schaapje. Als laatste gingen we 
met z’n alle op de foto. En toen weer naar huis!

bedankt rob, janti, bart en groetjes van
veerle de martelaere 

Ook dit jaar stond BRAVO! met een wensboom op 
de uitstekend georganiseerde en gezellige Dicken-

snight. De wensboom is bedoeld om kinderen een kerst-
wens te laten doen. Na afloop van Dickensnight hingen 
er heel veel wensen in de wensboom. Voor het bestuur 
van BRAVO! was het een hele klus om de leukste wens 
eruit te halen. Uiteindelijk werd gekozen voor de wens 
van Veerle de Martelaere. Haar wens luidde: het verzor-
gen van lammetjes.
Om de wens in vervulling te laten gaan werd contact op-
genomen met Schapenhouderij Rob Adriaans, gevestigd 
aan de Vaarle 6 te Nuenen op landgoed Gullbergen (dus 
nagenoeg grenzend aan onze wijk Brandevoort). Janti en 
Rob waren meteen enthousiast en wilden graag mee-
werken aan het vervullen van de wens. Er worden regel-
matig verjaardagsfeestjes door hen georganiseerd, dus de 
organisatie was in goede handen. Janti en Rob, namens 
BRAVO! hartelijk dank voor jullie medewerking!

Veerle heeft een verslag gemaakt van haar bezoek aan 
de schapenhouderij. Veel leesplezier!

Een dagje bij de schapen, woensdag 4 januari 2006.

WWW.BRANDEVOORT. BIZ

de wensboom
van bravo!
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vestiaanse
associaties 17

JOHNNY WALKER.

Na vele jaren van Kille Oorlog met George Walker Bush 
ben ik hem dan toch eindelijk eens dankbaar; door de 
eindeloze zucht naar militaire controle (Big Walker is 
Watching You) is er overeenstemming gekomen met de 
Nederlandse regering. Om in de toekomst de landings-
mogelijkheden voor de AWACS-vliegtuigen (die dingen 
met zo’n UFO er bovenop) te kunnen garanderen is er-
voor gekozen dat Nederland wat extra plaats maakt. En 
gehoorzaam als wij zijn is ervoor gekozen in Noord Bra-
bant iets voor onze Amerikaanse vrienden te gaan doen. 
Voor Volkel wordt een extra landingsbaan gepland en nu 
wil het toeval dat in het verlengde van die landingsbaan, 
ja-ja,  de hoogspanningsmasten van Brandevoort staan.

Ik zie wethouder Van Heugten al in de mast klimmen en 
vastberaden “Mij krijgen ze er niet uit!” in de top zijn 
tentje ophangen. Burgemeester Jacobs zal hem op z’n 
gedrag komen aanspreken, zeggen dat hij nu wel alles 
heeft gedaan om de media te bereiken en dat het “dus” 
nu weer tijd is om het gezag z’n gang te laten gaan. Een 
eindje verderop staat echter een peloton ME-ers klaar, 
de een nog trigger-happier dan de ander, dus die hebben 
“slechts” pistoolstokken in hun handen (want het moet 
wel aardig blijven).

Waar moet dit in hemelsnaam naartoe? Gemengde ge-
voelens; de man die de wereld veranderde in een inte-
grale war-zone, tenminste in zijn eigen hoofd, TRRRUR, 
heeft z’n Johnny Walker vingertjes uitgestrekt tot in mijn 
“voortuin”. En ik ben blij, en boos.

Nou ja eh,...liever blij, dus weg maar met die masten, me-
neer Jacobs.

JvZ

Kerstwensen voor Litouwen.  Eind november kreeg 
Stichting Read to Grow een e-mail van een leraar 

met de vraag of wij wilden meedoen met het versturen 
van kerstkaarten of cadeautjes voor de minderbedeelde 
kinderen op zijn basisschool in Litouwen, om op deze 
manier deze kinderen een beetje op te vrolijken rondom 
de kerstdagen. Tijdens de Dickens Night in Brandevoort 
hebben wij belangstellenden gevraagd om een kerstkaart 
te schrijven met daarop een kerstwens voor deze kinde-
ren. Daarop kregen wij erg leuke reacties en maar liefst 
80 kaarten zijn er geschreven. Read to Grow stuurde 
deze kaarten samen met 40 knuffels en 30 snoepzak-
ken naar de school en ondertussen hebben we bericht 
gehad dat het pakket goed is aangekomen en dat de kin-
deren erg blij zijn met alle lieve wensen. Wij willen alle 
deelnemers die aan deze actie hebben meegedaan dan 
ook hartelijk danken, omdat ieder van u deze kinderen 
in Litouwen even het gevoel heeft gegeven dat er andere 
mensen zijn op deze wereld die aan hen denken tijdens 
de kerstdagen.  

Read to Grow heeft onder de deelnemers nog drie 
prijzen verloot. Deze mensen hebben inmiddels be-

richt van ons ontvangen. 
Debbie Huijbers: 1e prijs en boekenbon t.w.v. €20,-.
Mevr. Konings:  2e prijs een boekenbon t.w.v. €15,-.
Dhr. van Santvoord: 3e prijs een boek “101 Things every 
                                                         kid should do”.

Voor meer informatie over de school:
www.skapiskischool.00page.com
Voor meer informatie over Stichting Read to Grow :
www.readtogrow.nl   

read
to grow
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Laatst vroeg een kennis aan me: “Johan, ben jij ook een 
beetje trots als je bij UPC, vanuit Eindhoven, rechts af 

slaat. Trots op het feit dat je richting Brandevoort rijdt?”
“Ja”, zei ik, “en nog trotser op het feit dat ik er ook echt
woon.”
Het is een geweldige wijk en we wonen er echt heel 
graag in een mooi huis en heerlijke lokatie. We werken 
er hard voor. Ik heb helemaal niets met Helmond (is dit 
vloeken in de kerk?) maar hier heb ik het prima naar 
mijn zin.
Maar oh mensen, wat schaam ik me soms voor het feit 
dat ik in Brandevoort woon.
Ik ben absoluut geen kruikenzeiker (zoals we dat hier in 
Brabant zeggen) of mierenneuker, maar over sommige 
dingen kan ik me echt druk ma ken. Er zijn mensen die 
over het minste of geringste de gemeente of andere in-
stanties lastig vallen en alleen maar veel belastinggeld 
verspillen aan oeverloze klachten. Dat zal ik dus ook 
nooit doen, maar er zijn dingen dicht bij huis waar ik me 
druk over kan maken en ieder fatsoenlijk mens hopelijk 
ook. Wij wonen met zijn allen in Brandevoort maar voor 
sommigen is dat mijns inziens een reden om zich meer te 
voelen. Want wat wonen er hier veel mensen die denken 
dat ze meer zijn.

Ja, ik woon in Brandevoort dus ik heb het gemaakt met mijn 
leasebak, plasma scherm, PDA en wat nog meer. Beschei-

denheid siert de mens, maar volgens mij kennen hier heel 
veel mensen die uitdrukking niet meer.
Allereerst het wildparkeren. Ja, ik parkeer mijn vette bak 
waar ik maar wil. Ik betaal veel hypotheek en onroerend 
goed belasting dus ik mag parkeren waar ik wil. In de Veste 
parkeren ze op meerdere hoeken gewoon op het grid, 
terwijl dit wandelstroken zijn met zitbanken om van het 
uitzicht te genieten. Er staan op vele plaatsen auto’s. Op 
het bruggetje bij Lindt, altijd auto’s op de stoep die het 
totale overzicht blokkeren. Er loopt ook nog een flauw 
bochtje in de weg daar dus daarom zie je dan helemaal 
niets. En dan het parkeren op de stoep. Niet twee wielen 
op de stoep, nee, de hele auto zowat op de stoep. Ja, ik 
voel me te veel om ver te lopen. Ik parkeer hem helemaal 
voor de deur.  Als ik (nu de schrijver zelf) ’s morgens mijn 
kinderen naar school breng moet ik verdorie over de 
weg lopen, laat staan als ik de kleinste bij me heb die 
nog in een wandelwagen zit. Levensgevaarlijk, maar ja, de 
leasebak staat letterlijk voor de deur.
Meneer Riksma, u zou toch eens meer moeten contro-
leren en optreden.

En dan vuurwerk, niet dat we dat iedere week afsteken, 
maar als we het dan afsteken voelen we ons nog te 

veel of te groot om het op te ruimen. Ja, ik zal ook eens 
iets van de grond moeten oprapen. Omdat velen van ons 
tegenwoordig een poetshulp hebben weten ze zelf niet 
meer wat opruimen is. Daar hebben we anderen voor 
(lees lager opgeleiden). Dagen erna lag het nog overal op 
de weg. Zelfs met verpakkingen en al. En dan in zo’n
kindervolle wijk als Brandevoort.

fatsoensnormen
   in brandevoort

Het laatste waarover ik me gigantisch kan opwinden is 
het gedrag bij vriesweer. Niet het weer zelf, maar de 

gevolgen ervan. Aangezien we in de Veste geen van allen 
een carport hebben (op de mensen met een garage of 
een ondergrondse parkeerplaats na) is bij een graadje of 
wat onder nul, ons stalen ros nou eenmaal stijf bevroren 
’s morgens. De auto starten en dan krassen is niet goed 
voor auto en milieu maar allé, maar er zijn mensen die 
presteren het om het brutale lef te hebben om de auto 
te starten en dan rustig terug naar binnen te gaan. Wat 
ze gaan doen weet ik niet (een kopje koffie drinken, het 
krantje lezen, hun vrouw lastig vallen...) maar ze preste-
ren het rustig om de auto tien minuten te laten ronken 
daar. Iedere keer als ik het zie bekruipt mij het gevoel 
van: ik stap erin en zet hem een paar honderd meter 
verder neer. Wat zullen hun dopjes open gaan. Ik weet 
het, als we in de file staan of voor een stoplicht staat ie 
ook te draaien, maar dat is een gevolg van auto rijden 
of overmacht. De auto is dan ook warm, dus een betere 
verbranding, dus iets minder schadelijke uitstoot. U heeft 
het licht in de garage toch ook niet altijd aan. Nee, alleen 
als u er gebruik van maakt. Laat uw auto dan ook alleen 
draaien al u hem gebruikt. Wat een milieu vervuiling. Ik 
weet niet waarom ze het doen (ramen ontdooien, er iets 
warmpjeser bij zitten?) Kom op, we zijn niet van suiker. 
Ook al wonen we in Brandevoort, we zijn niets meer 
dan anderen.

johan janssen
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VOORZITTER 3VO-HELMOND OVER AFGELOPEN 
JAAR ‘VERKEERSGEDRAG KINDEREN SOMS BEANG-
STIGEND’

‘Het verkeersgedrag van kinderen is soms beang-
stigend”, zegt voorzitter Jan van der Zanden van 

3VO-Helmond bij de presentatie van het activiteitenplan 
2006. Het aantal gezakte kinderen was in 2005 weer ho-
ger dan het jaar ervoor. Gelukkig doen we er met zijn 
allen iets aan. Dit jaar zijn in Helmond met steun van de 
gemeente twee vaste examenroutes aangelegd. Jongeren 
kunnen voortaan het hele jaar hun verkeersvaardigheid 
oefenen. “We hopen dat daar volop gebruik van gemaakt 
gaat worden”, aldus de voorzitter. “Binnenkort wordt er 
nog een soort gebruiksaanwijzing gemaakt voor kinde-
ren, ouderen en leerkrachten om het rendement van de 
vaste routes nog groter te maken. Hopelijk kunnen we 
aan het eind van het komend jaar zeggen dat het aantal 
gezakten nu eens een keer niet gestegen is.”

HEREXAMEN

In 2006 bestaat voor het eerst de mogelijkheid voor 
kinderen uit groep 8 om herexamen te doen. De ge-

zakte leerlingen zaten tenslotte meestal in groep 7. Jan 
van der Zanden: “De gezakte leerlingen worden zo met 
de neus op de feiten gedrukt. Ze zullen toch na groep 8 
het drukke verkeer in moeten. Een behoorlijk benul van 
de regels en de gebruiken in het verkeer is dan bepaald 
geen overbodige luxe”. 

SENIOREN

Behalve aan kinderen wil 3VO-Helmond in 2006 ook 
weer extra aandacht besteden aan de verkeerspro-

blemen van senioren. De ouderen kunnen met behulp 

3VO
    over verkeersgedrag?

van de Stichting Welzijn Ouderen en 3VO een cursus 
volgen waarin hun verkeerskennis en verkeersvaardig-
heid wordt opgefrist. Bovendien krijgen ze een ogentest 
en een gehoortest. De kosten van de cursus zijn heel 
gering. Belangstellenden kunnen zich melden bij de Stich-
ting Welzijn Ouderen, 541181. In 2006 is er ook weer 
een verkeersveiligheidscursus voor scootmobielgebrui-
kers en een fietscursus voor ouderen.

DVD’S 

3VO-Helmond produceert in eigen beheer dvd’s over 
gevaarlijke en herkenbare verkeerssituaties in Hel-

mond. Hoe in die situatie veilig te handelen, is dan het 
onderwerp van de dvd. De schijfjes worden desgewenst 
beschikbaar gesteld aan scholen. Zo kunnen ze gebruikt 
worden tijdens het verkeersonderwijs.

‘Het verkeersgedrag 

       van kinderen is

   soms beangstigend”, 

      zegt voorzitter

  Jan van der Zanden
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gezocht

Allereerst wens ik alle bewoners van Bran-
devoort een gelukkig en voorspoedig 2006.
In tegenstelling tot de maand november 
2005 is de maand december een stukje rus-
tiger verlopen.
Wat er deze maand zeker uitsprong was  
“Dickens Night”, een zeer sfeervol geheel, 
waar ik als wijkagent, in aangepast tenue 
deel van mocht uitmaken.

INBRAKEN EN DIEFSTALLEN
Uit een auto aan de Troymanshoeve werden 
in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 
december 2005 een navigatiesysteem en 
gereedschap weggenomen.

VERNIELINGEN
Onbekenden vonden het nodig om eieren 
tegen de ruiten te gooien van een woning 
aan de Statenlaan. Dit gebeurde op 4 de-
cember 2005.
Op 5 december 2005 werd melding gemaakt 
dat een aantal jongeren tegen geparkeerd 
staande auto’s aan het trappen was op het 
Louwerserf en het Bruistenserf.
Enkele dagen later werd aangifte gedaan 
van vernieling van 2 buitenspiegels van al-
daar geparkeerd staande personenauto’s.
Vandalen vonden het op 18 december 2005 
nodig om de ventielen en het zadel van een 
fiets te vernielen die bij het Louwerserf 
stond.
Op 26 december 2005 werd door jeugdigen 
de kerstversiering vernield aan de Broeder-
wal.  Er kon helaas geen verdachte worden 
aangehouden.

ONGEVALLEN
Er vond op 1 december 2005 een aanrijding 
plaats op de kruising van de Stepekolk en de 
Broekstraat. Hierbij waren een landbouw-
voertuig en een personenauto betrokken. 
Er was alleen materiele schade.
Op de parkeerplaats van het winkelcentrum 
Brandevoort vond een aanrijding plaats 
met een geparkeerd voertuig. De veroorza-
ker liet geen gegevens achter en verliet de 

december 2005

de politie tot uw dienst
plaats van de aanrijding. Helaas komt dit 
nog steeds te vaak voor. 
Ook het rijden onder invloed blijft actueel. 
Op 14 december 2005 vond er op de roton-
de, Brandevoortsedreef / Houtsestraat een 
eenzijdige aanrijding plaats. De bestuurder 
bleek onder invloed en bleek een promillage 
van 2.16 te hebben. Het rijbewijs is ingeno-
men.
Door de weersomstandigheden vond er op 
19 december 2005 een aanrijding plaats op 
de A270. Een bestuurder raakte in de slip 
en botste op een bestelbusje. Er was alleen 
materiele schade.
Ook op de Ricoutsvoort kon een bestuurder 
zijn voertuig, door het gladde wegdek niet 
meer onder controle houden. Hij reed tegen 
een geparkeerd staande auto aan.

OVERIGE
De bewoner van het “Rainbow House” is be-
gin december 2005 aangehouden. Er liep 
een uitleveringsverzoek van de Duitse Jus-
titie. Het “Rainbouw House” zal door de ge-
meente Helmond gesloopt gaan worden.
Door buurtbewoners werden verschillende 
meldingen gedaan van verdachte omstan-
digheden oa op de Kravelsbeemden, Stok-
beemden en de Brand. Door de politie is 
hierop gecontroleerd. In alle gevallen werd 
er niemand aangehouden. 
Verzoek is wel om de politie te bellen indien 
U verdachte zaken waarneemt.

xberichtentelexberichtentelexberichtent

richtentelexberichtentelexberichtent
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Hilde Janssen en Babette Marsé, beide wonend in Brandevoort, 
zijn samen het nieuwe kindermerk Lot&Binc begonnen. Het 

merk omschrijft zich als een eigenzinnig Hollands label.

De dames zijn vrij spontaan begin 2005 gekomen met het idee 
voor een vernieuwende kindercollectie voor meisjes en jon-

gens. Ze wilden iets anders dan anderen en vooral heel creatief. 
Hilde is moeder van 3 kinderen, Babette moeder van 2 en van het 
één komt het ander aan de keukentafel met een Hollands kopje 
koffie.....
De collectie laat zich het beste omschrijven als ontstaan vanuit een 
klassieke basis maar met een flinke dosis creativiteit. Onvoorspel-
bare combinaties op het gebied van stoffen en eigenzinnige ontwer-
pen. De liefde voor mooie materialen brengt teweeg dat ze enkel 
hoogwaardige kwaliteiten selecteren. Puur Hollands omdat ze trots 
zijn op waar ze vandaan komen en dit komt vooral terug in grafi-
sche uitingen.

Ze werkten allebei voorheen al in de mode, hebben samen een 
aantal jaren een damesmerk ontworpen en verkocht en met 

de komst van hun kinderen werd al snel duidelijk dat kinderkle-
ding toch wel heel erg hun voorkeur had. Omdat de kanalen voor 
het ontwerpen en produceren bekend waren hebben ze in februari 
2005 definitief de stap genomen om Lot&Binc te introduceren. Een 
aantal maanden van voorbereiding gingen vooraf aan de presentatie 
van hun allereerste collectie in juli 2005 op de vakbeurs Kleine 
Fabriek in Amsterdam. Een super spannende tijd en gelukkig waren 
zij niet de enige die overtuigd waren van deze collectie. Circa 20 
kinderwinkels in Nederland gaven hen het vertrouwen om de col-
lectie in te kopen. Nu ruim een half jaar na de Kleine Fabriek liggen 
de eerste spullen in de winkel en het is een groot succes. 

De 2e collectie, winter 2006-2007 is inmiddels ook gepresen-
teerd en dit was misschien nog wel spannender dan de 1e col-

lectie. Bij die collectie was er geen verwachtingspatroon, deze keer 
wel, want klanten willen natuurlijk graag dat de 2e collectie nog be-
ter is dan de 1e. En dat was ook zo, een verdubbeling van het aantal 
klanten is nu al een feit en de verkoop van de wintercollectie aan de 
detaillist moet feitelijk nog beginnen. 

Twee e xtreem vrolijke gezichten lopen er dan ook door Bran-
devoort als de kids naar school worden gebracht, want wat is 

er nou mooier dan straks je eigen merk gedragen te zien worden 
op het schoolplein in het dorp waar je woont.

hollandse nieuwe uit brandevoort
lot & binc         
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ruimte
HELLA HERTOGS PRESENTEERT: RUIMTE

Een multimediaconcert dat op 27, 28 en 29 januari 
2006 in het Annatheater in Helmond zal plaatsvinden. 

Jonge, aankomende, waarvan enkele uit Helmond afkom-
stig, en een aantal professionele kunstenaars van diverse 
disciplines brengen in een artistiek samenspel 3 concer-
ten met dans, klank, muziek, poëzie, video en beelden. 
Het concert staat in het teken van de taal van de muziek 
en de muziek van de taal, de ziel van de dans en de dans 
van de ziel:

de innerlijke ruimte, een feest voor deelnemers en 
publiek.  

Je bent zoveel
Meer dan je
Denkt te zijn
Je hebt geen
Idee van je

Ruimte

Inspiraties: De keelklankzang van de Inuit, Tibetaanse 
zienswijze, Japanse en Spaanse muziek, de elementen, 

Minimal music en de gedichten met beeld en de klank-
composities van Hella Hertogs. De dans is hierbij essen-
tieel, zij maakt de ruimtelijkheid van de muziek zichtbaar, 
zij is de puls, de beweging, de vorm. 

Na afloop van het concert op 27 jan. wordt de nieu-
we gedichtenbundel RUIMTE gepresenteerd. Deze 

is vormgegeven door Charlotte Driessen. Er zal gedu-
rende het hele weekend een expositie zijn van gedichten 
van Hella Hertogs.

Stichting Two Tone ontwikkelt projecten op het gebied 
van Kunst en Cultuur. Binnen de stichting verzorgt 

Hella Hertogs o.a. zanglessen. Onlangs traden 12 leer-
lingen van haar op in het Annatheater tijdens ‘Ruim baan 
voor jong talent’ georganiseerd door Artevent en wer-
den tijdens de manifestatie 24-Caraats in het Speelhuis in 
Helmond 3 van haar pupillen, waaronder Marsha Simon, 
eerste in diverse categorieën.

PLAATS:
Annatheater, Floreffestraat 21a, 5705 AR  Helmond.
27, 28 en 29 januari 2006, op vrij. en za. om 20.30 uur en 
zo. om 15.00 uur.
U kunt reserveren via de site www.annatheater.nl
of via de mail reserveren@annatheater.nl
of telefonisch 0492 - 475255 

Toegangskaart: �€12,50
Info: www.hellah.nl  hellah@planet.nl 
stichting.twotone@planet.nl  telefoon 040-2854914
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Let’s Party,
Koffie, vriendinnen en eigenzinnige kinderkleding binnen 
handbereik,dit zijn de ingrediënten voor een gezellige 
avond! Nu al zin in de zomer en wil je graag zelf een 
party geven? Je kunt nu een afspraak maken voor de zo-
mercollectie. Niet bekend met het merk? Kijk dan op 
www.5enco.nl Afspraak maken, bel dan 0492-667205

Oppasmoeder/gezin gezocht in Brandevoort voor 
naschoolse opvang van onze zesjarige dochter op de 
donderdagen van 14.30 tot 17.45/18.00 uur.
Bel 0492 - 476711 voor meer informatie.

brandjes

Sinds een jaar of acht bestaat in Mierlo Hout de Bridge 
Club ’t Houtse Slem waarbij meerdere bewoners uit 

Brandevoort zijn aangesloten. Woensdag 1 februari start 
een vervolgcursus waarvoor nog één paar of een alleen-
staande bridger zich kan aanmelden. Er worden alleen 
personen tot de cursus toegelaten die eerder een begin-
nerscursus hebben gevolgd en lid willen worden van ’t 
Houtse Slem. Informatie over de cursus of de vereniging 
is verkrijgbaar bij wijkbewoner mevrouw Cecile Dekker, 
tel. 664 762 of bij geen gehoor voorzitter Jan Radix 554 
876. Geïnteresseerden zijn ook iedere maandagavond 
vanaf half acht welkom in het bridgelokaal in Den Huijs-
akker, Pastoor Elsenstraat 27 te Mierlo Hout. 

bridgen
in mierlo-hout

Mijn kind is 11⁄2 jaar en zegt nog bijna niets, is dat nor-
maal? Mijn kind blijft maar verkouden, soms denk ik dat 
hij het allemaal niet hoort. Anderen zeggen dat ze mijn 
kind moeilijk kunnen verstaan. Hij blijft maar kwijlen, is 
daar wat aan te doen?
Ik hoor mijn kind woorden herhalen, is dat stotteren? 
Hoe kan ik zelf mijn kind hiermee helpen? Dit zijn enkele 
vragen die wij vaak in de praktijk horen. Wij willen hier 
graag op ingaan.
Woensdag 1 februari organiseren wij daarom een avond 
over de spraak- / taalontwikkeling van 0 tot 4 jaar
lokatie: ‘t Patronaat te Mierlo, aanvang: 20.00 uur, toegang: 
gratis

Omdat er maar een beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar is, stellen wij het op prijs als u zich 

vooraf aanmeldt door uw naam en adres te mailen naar: 
praktijk@logopedie-lemmen.nl o.v.v. spraak-taalontwik-
keling.
Wij sturen u dan per e-mail een bevestiging retour.
U kunt ook bellen naar 06-42825484.

spraak-
problemen

BADMINTONVERENIGING BC`85 KAN NOG EN-
KELE LEDEN GEBRUIKEN!
 

Deze actieve badmintonvereniging bestaat sinds begin 
dit jaar 20 jaar en is in volle bloei. Ons ledenaantal 

kan weer worden uitgebreid en daarom doen wij een 
beroep op u. Durft u de uitdaging aan om eens lekker 
te gaan badmintonnen? Wilt u onze club komen verster-
ken? Speelt u graag recreatief of zelfs competitie? Kom 
dan eens op onze trainingsavonden een kijkje nemen of 
doe gerust een keer vrijblijvend mee!
Wij trainen op maandagavond van 20.00 tot ca. 22.15 uur 
in de sporthal aan de Helmondselaan in Helmond.
Jongeren die in het nieuwe seizoen (begint 22 aug. a.s.) 
16 jaar worden zijn ook van harte welkom.
Voor  meer info kunt u terecht op onze website
www.bc85helmond.nl of belt u even naar 0492-549354.

badminton

Geopend:wo, do,vrij 10.00-17.30 / zaterdag10.00-17.00

Jan Deckersstraat 35a,Heeze, tel. 040-2266889

Stijlvolle baby- en kindermode 0-16 jaar

Red & Blu
MuyMalo
Ralph Lauren
Chipie Scapa
Bengh Chiri
Replay Gaastra
Van Hassels
Essentiel
Napapijri
Lili Gaufrette
Safe the Queen
Riverwoods etc

REDACTIELEDEN GEZOCHT.

KOEK EN KOFFIE STAAT ALTIJD KLAAR.

REDACTIE@BRANDEVOORTERCOURANT.NL
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JACQUELINE DE VAAN PRESEN-
TEERT IN BIBLIOTHEEK MIERLO 
“FASCINATIE IN BEELD” 28 JANU-
ARI TOT EN MET 2 MAART 2006.

Gefascineerd raak je wanneer je de 
werken van Jacqueline bekijkt.

Enthousiast vertelt zij over haar werk 
en hoe een steen haar fascineert. Ze 
bekijkt en ze begint, allerlei gevoelens 
en gedachten tijdens het gehele pro-
ces gaan door haar heen. Zo ontvouwt 
en creëert zich meestal een abstract 
beeld voor haar ogen.. Wonderbaarlijk 
zijn het meestal vrouwelijke en ronde 
vormen. Een enkele keer laat ze zich bewust leiden naar 
een strakker en mannelijk beeld met hoekige vormen.

Het hele proces vergt veel concentratie, weg is weg, 
een hamerslag is onherroepelijk. Zoals Jacqueline 

vertelt “het is een spannende dialoog tussen mij en de 
steen. Beiden hebben we een eigen wil en samen komen 
we eruit. Het brengt me terug bij de oorsprong, de na-
tuur”. De steen zelf bepaald soms mede haar beeldvorm. 
Wanneer er een prachtige tekening in de steen zelf zit, 
kan ze niet anders dan daar ook op reageren en dat laten 
ontstaan waar de steen in zijn eigen oervorm om vraagt.  

fascinatie
in beeld

GOEDE VOORNEMENS VOOR HET NIEUWE JAAR?

Meer bewegen en/of sporten! Overgewicht komt 
helaas steeds vaker voor in de Nederlandse bevol-

king. Helaas ook steeds vaker bij de jongere mensen. Veel 
chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk, suiker-
ziekte en een hoog cholesterol zijn direct gerelateerd 
aan overgewicht. Deze aandoeningen zijn weer voor een 
groot deel verantwoordelijk voor hart- en vaatziekten. 
Gewichtsreductie is dus het dringende advies! 

GEWICHTSREDUCTIE, HOE DOET U DAT? 

Door een gezond gevarieerd voedingspatroon en 
door meer te gaan bewegen, liefst een minimaal een 

half uur per dag inspanning waarbij u wel wat vermoeid 
dient te raken en wat zweetdruppels op de rug krijgt, 
maar waarbij u nog wel een zin kunt uitspreken. Geor-
ganiseerde sport of fitness is daarvoor een uitstekend 
middel, maar dagelijks wandelen met de hond en de trap 
nemen minstens zo goed.

Tijdens deze expositie laat zij naast haar creaties in steen 
ook bronzen beelden en beelden van hout zien. 

Wilt u van haar beelden genieten dan bent u van 
harte welkom tijdens de openingstijden van de 

bibliotheek Mierlo. Jacqueline is zelf werkend aanwezig 
op zaterdag 28 januari van 10.00 tot 13.00 uur en op 
maandag 20 februari van 18.00 uur tot 20.00 uur. Voor 
meer informatie kunt u de website bekijken: www.biblio-
theekmierlo.nl/mierlo.

BEN IK WEL GEZOND? WAT VOOR SPORT IS GESCHIKT?

Heeft u twijfels over uw gezondheid, wat voor sport 
of beweging geschikt is voor u, zeker als u wat ou-

der bent, of indien er in de familie hart- en vaatziek-
ten voorkomen, of als u van plan bent intensief te gaan 
sporten: raadpleeg de keuringswijzer (www.sportkeu-
ring.nl/sportzorg_keuringswijzer1) of kijk op de website
www.st-anna.nl onder sportgeneeskunde. U kunt ook 
een mail sturen naar sportgeneeskunde@st-anna.nl
Ook voor sportgerelateerde problemen zoals blessures 
of trainingsproblemen bent u bij een sportarts aan het 
goede adres.

SPORTGENEESKUNDE IN HET NIEUWE ZORGSTELSEL.

De overheid en de zorgverzekeraars vinden het pro-
moten van een meer actieve leefstijl zeer belang-

rijk, zodat ook in het nieuwe zorgstelsel ruimte is voor 
sportgeneeskundige consulten en keuringen. Voor een 
volledig overzicht van alle verzekeraars al dan niet met 
sportgeneeskunde in het pakket kijkt u op www.st-anna.
nl onder sportgeneeskunde.
Wist u trouwens dat (net als fysiotherapeuten) sportart-
sen direct toegankelijk zijn? 
Namens de afdeling sportgeneeskunde van het St. Anna 
ziekenhuis een actief en gezond 2006 toegewenst!

sporten en bewegen,
ook in brandevoort
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Zaterdag en Zondag 4-5 februari gastpredikant Memisa.
Zondag 19 februari 10.15 uur Hoogmis met aanwezig-
heid van de Boerenbruiloft.

Informatieavond!
Waarover? De Eerste H. Communie!
Waar? In de Luciakerk!
Wanneer? Donderdag 16 februari 2006 om 20.00 uur.
Tot hoelang? Ongeveer 21.00 uur.
Wie mag komen? Ouders van de kinderen uit groep 4.
Wat hebben we nodig? €15,- voor alle onkosten!

luciaparochie 
de 

Hoofdstraat 157, 5706 AL Helmond.
J.M.M. v.d. Laar, Pastoor / Deken
tel.: 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 8.00 uur - 18.30 uur

Eucharistievieringen:
Zaterdag  19.00 uur
Zondag    10.15 uur

Bijzondere vieringen:
Zondag 29 januari 10.15 uur Seniorenkoor

STREETDANCE EN BREAKDANCE VOOR KINDEREN VANAF 5 JAAR.

Op 9 januari 2006 is dansschool Friends gestart met nieuwe lessen Streetdance én Breakdance in Brandevoort.  Kinde-
ren vanaf 5 jaar kunnen wekelijks langskomen voor een gratis proefles streetdance. De lessen zijn in ‘t BrandPunt (de 

Veste), iedere maandag van: 16.00 uur - 17.00 uur en van 17.00 uur - 18.00 uur. Tijdens de les zullen de basispasjes eigen 
gemaakt worden. Iedereen mag een eerste proefles gratis mee komen doen. Hiervan is in Brandevoort al veelvuldig gebruik 
gemaakt. En natuurlijk zijn er altijd mogelijkheden om door te stromen naar een (verder) gevorderde les.
Streetdance is een dansstijl die in Nederland erg populair is. Niet alleen steeds meer meisjes, maar ook steeds meer jongens 
(vandaar streetdance én breakdance) beleven veel plezier en leren goede danstechnieken. Een grote groep kinderen in Bran-
devoort heeft via de gymles van school al kennis kunnen maken met streetdance en breakdance.

Dansschool Friends bestaat sinds 2 februari 2000 en werkt op verschillende locaties in Eindhoven, Best, Veldhoven en 
Boxtel, Geldrop, Sint Oedenrode en Helmond. Voor vragen over alle lessen van Dansschool Friends, kunt u contact 

opnemen via telefoonnummer (040) 252 06 33.

nieuw in brandevoort
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nordic walking

Nordic Walking speciaal voor Brandevoorters onder 
35. Jij bent graag sportief bezig met je vrienden on-

der de 35 jaar en kickt op bewegen in de buitenlucht. 
Nu krijg je de kans om te starten met Nordic Walking. 
Op de zondagen februari 12-19-26 en maart 5-12-19-26 
lopen proeflessen en een cursus van elk 2 uur. We doen 
dat vanuit De Aardborsthoeve in Mierlo. Na de proefles 
kan je gelijk door met een cursus. We nordiccen in een 
grote groep, waarin je persoonlijk wordt begeleid om 
in 10 stappen de techniek te leren. Het ligt dus aan jou 
hoeveel lessen je daarvoor nodig hebt. Een (proef-) les 
kost €10,- inclusief gebruik van stokken en een drankje 
samen na afloop. Je leert nordiccen in 5 lessen van elk 2 
uur.  Je vooruitgang houd je zelf bij op de 10 stappenkaart 
die je van ons krijgt. Gewoon doen vanaf 12 februari van 
12-15 uur.

Christ Jansens, instructeur NW en Nicole Mennen 
staan dan klaar om met jou een fikse wandeling 

door bossen en zandheuvels te maken. 
Nicole (29 jaar) is een ervaren nordiccer. Zij woont in 
Brandevoort en kan veel vragen over stokwandelen be-
antwoorden. Meld je op tijd aan want 20 deelnemers is 
het maximum om samen de sport te leren kennen.
Aanmelden gaat simpel: bel Christ op
06 - 53740897 of mail je leeftijd en lengte naar
info@nordicwalkinggeldrop.nl met vermelding UNDER 35.

Carnavalsvereniging OLUM is één van de oudste 
carnavalsverenigingen van Helmond. De vereni-

ging is ontstaan vanuit voetbalclub MULO en is in 
1948 opgericht.
Onder aanvoerder van Prins Stan I, Vorst Patrick en 
Ceremoniemeester Lorenz houdt Carnavalsvereni-
ging OLUM op vrijdag 10 februari en vrijdag 17 febru-
ari 2006 haar gezellige zittingavonden.
Deze avonden worden gehouden in Ontmoetings-
centrum T.O.V. gelegen aan de Azalealaan (achter de 
brandweerkazerne) te Helmond en beginnen om 
20.00 uur precies.

MEDEWERKING WORDT VERLEEND:
Vrijdag 10 februari 2006:
Penthouse Boys  – Koije-n-ojjem – Dubbel Trubbel 
– Plus Minus en de kletsers zijn Rien van Geneugten 
en de Opperkletsmajoor 2005 Rob Scheepers.
Vrijdag 17 februari 2006:
DVO – Two Petjes – Zemac – Um & Um en de klet-
sers zijn Rien Bekkers en Ton Brekelmans.
Hofkapel op beide avonden: Röllik goewd uit Beek en 
Donk.
Na afloop van beide zittingsavonden tot 02.00 uur bal. 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.olum.nl

zittingavonden c.v. olum

“Eerste hulp bij opvoeden”, “De Opvoedpolitie”, 
“Schatjes”, “Bij ons thuis”......programma’s over 

opvoeden zijn steeds meer een hot item. Niet gek eigen-
lijk, want er wordt vaak vanuit gegaan dat iedereen die 
kinderen krijgt ze zonder meer kan opvoeden tot goed 
functionerende volwassenen, maar zo eenvoudig is het 
niet altijd. 
In je zoektocht als ouder naar de juiste gebruiksaanwij-
zing, loop je vaak tegen moeilijke situaties aan: slapen, 
eten en zindelijkheid zijn vaak thema’s waarbij je als ou-
der wel eens met je handen in het haar zit. Maar ook het 
functioneren van je kind op school, of de omgang met 
vriendjes / vriendinnetjes kunnen vragen of moeilijkhe-
den opleveren. 

Kun je dan iets hebben aan de opvoedprogramma’s 
op televisie? Ja, de tips en voorbeelden kunnen ze-

ker zinvol zijn. Het is echter wel erg belangrijk dat je 
rekening houdt met je eigen normen en waarden. De 
regel, beloning, straf of aanpak moet vooral passen bij de 
karakters en persoonlijkheden van jou en je kind. 
Wanneer je een “trucje” toepast wat volgens de Nanny 
in het opvoedprogramma goed werkt, maar eigenlijk niet 
bij je gevoel aansluit, zal het op termijn niet werken. Je 
gaat op je tenen lopen en straalt onbewust op je kind uit 
dat je er diep van binnen niet zo’n vertrouwen in hebt. 
Onlangs kwamen ouders bij me in de praktijk die voor 
hun peuter het “strafstoeltje” hadden ingevoerd, maar 
het negatieve gedrag van hun kind niet hadden kunnen 
stoppen. Door middel van enkele observaties in de thuis-
situatie en ouderbegeleiding, kwam ik samen met ouders 
tot de conclusie dat er een alternatieve aanpak was die 
beter bij hen paste. Het nader bekijken van de aanpak 
van ouders, maakte duidelijk waarom het hen niet lukte 
“het strafstoeltje” dat de Nanny zo eenvoudig had inge-
voerd, toe te passen. Na uitleg over de achtergrond van 
het gedrag en de behoeften en mogelijkheden van hun 
kind gezien zijn leeftijd, lukte het ouders bovendien het 
gedrag beter te begrijpen en te sturen. 

Opvoedprogramma’s kunnen probleemgedrag vaak 
snel veranderen. Binnen kort tijdsbestek kunnen 

resultaten zichtbaar zijn. Vaak kost het echter enige tijd 
voordat het invoeren van een bepaalde aanpak de ge-
wenste verandering in het gedrag van je kind tot gevolg 
heeft. Ouders moeten dus vaak wat geduld hebben. Be-
geleidingsgesprekken die over een langere tijd worden 
verspreid hebben over het algemeen een positief effect 
op ouders en kind. 

Kortom: de opvoedprogramma’s... pik eruit wat bij jou 
en je gezin past!

drs. fannie heesakkers-van ansem
orthopedagogenpraktijk brandevoort

persberichten
opvoedprogramma’s

steeds populairder
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BEN JIJ DE ONTBREKENDE PERSOON IN HET NETWERK?
YOUNG BUSINESS GOLF HELMOND DAAGT JE UIT. 

De gedachten achter Young Business Golf zijn duide-
lijk: Young Business Golf biedt jonge ondernemers 

en managers van nu de mogelijkheid regionaal nieuwe 
contacten te leggen, een vertrouwensband op te bou-
wen en deze te verstevigen voor de toekomst tijdens 
een rondje golf. Door elkaar in een sportieve omgeving 
een of twee keer per jaar te ontmoeten zal er een  band 
ontstaan. Op die manier bouw je samen binnen tien tot 
vijftien jaar aan een ‘ondernemende harde kern’ in een 
regio. Elkaar het balletje toespelen, daar draait het om bij 
Young Business Golf!

Op maandag 3 april aanstaande  wordt de voorjaars-
wedstrijd van Young Business Golf Helmond ge-

speeld op Golfclub De Gulbergen te Mierlo. Alle jonge, 
ambitieuze, gezellige en sportieve jonge ondernemers 
zijn welkom, aldus Thérèse Vissers die Young Business 
Golf al voor het vierde jaar organiseert. Voor de nog niet 
golfende ondernemer wordt een clinic (lesprogramma) 
georganiseerd. Golf en netwerken is een winnende com-
binatie. En dat is juist de reden van deze dag”. “Het doel 
is zoveel mogelijk kwalitatief goede contacten te leggen 
en te onderhouden (netwerken dus).” Ben jij de ontbre-
kende schakel in het Helmondse netwerk? Schrijf dan 
snel in. De kosten p.p. voor de geheel verzorgde dag be-
dragen € 150,- (inclusief greenfee, lunch, borrel met hap-

ybgh daagt je uit

jes, diner, alle drankjes, fraaie prijzen en wedstrijdleiding. 
Tevens wordt er een donatie gedaan aan een goed doel 
in Helmond.)

De najaarswedstrijd zal gespeeld worden op 
maandag 2 oktober aanstaande. Kijk voor 

meer informatie op www.youngbusinessgolf.nl. In-
schrijven via de site is ook mogelijk. Je kunt natuur-
lijk ook gewoon even bellen naar Passe-Partout op
telefoonnummer 0492 - 52 50 50.

Ga de uitdaging aan en vergroot het netwerk in Hel-
mond. Tot op de golfbaan.

Op 6 januari 2006 hebben we de rechtzitting gehad 
m.b.t. de weigering van B&W om de bouwver-

gunning in te trekken voor de hoogspanningsleidingen 
in Brandevoort. De wet schrijft voor dat binnen een 
termijn van 6 maanden na vergunningverlening er een 
aanvang moet hebben plaatsgevonden met de bouw-
werkzaamheden waarvoor de vergunning is afgegeven. 
Aangezien dit een mogelijkheid was om de zooi van tafel 
te vegen hadden we de gemeente Helmond gevraagd van 
deze mogelijkheid gebruik te maken.

Om verder te lezen en mee te praten, ga naar
WWW.BRANDEVOORTERCOURANT.NL

een adder in de
        ecozone 
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Na lange onduidelijkheid en jaren wachten is de Bi-
stro van Brandevoort geopend. Ter Plaetse. Rijkelijk 

voorzien van drank, hapjes en pilletjes voor een intens 
genieten van de openingshandelingen van de bistro, staat 
een breed gemengd gezelschap van Brandevoorters al 
vanzelfsprekend de belangrijkste zaken van Brandevoort 
door te spreken. De bistro ademt een bijzondere en ge-
zellige sfeer, echter met te veel rook voor de niet-ro-
ker. De in (Brandevoortachtige) - stijl ingerichte nieuwe 
eetgelegenheid van Brandevoort is een feit. De verzor-
ging, de attente bediening en de gezellige sfeer beloven 
veel goeds voor een “eet-ontmoetingspunt” dicht in de 
buurt. 

licht metalen velgen of biologisch vlees?
Het verbaast me dat er in Brandevoort zoveel auto’s 

zijn met licht metalen velgen en er maar zo weinig 
biologisch vlees gegeten wordt. Er wonen immers veel 
gezinnen met (jonge) kinderen. Hun ouders proberen die 
kinderen gezond groot te brengen. En als ze ziek worden 
zijn er veel ouders die hopen dat hun kleine dreumes 
toch geen antibiotica kuur nodig heeft. Soms is dat echt 
nodig, maar toch liever niet als het niet hoeft. Maar dan 
wel “gewoon” vlees kopen en dit te eten geven. In al dat 
vlees zit antibiotica. In biologisch vlees niet. Het zou in-
teressant zijn om te weten hoeveel “antibiotica kuren” 
een kind dat gewoon vlees eet op heeft als ie twaalf is 
geworden.

En waarom dan niet dat biologische vlees, of die biolo-
gische groentes, waar geen gif overheen gespoten is?

Het antwoord zal zoals zo vaak wel het geld zijn. Biolo-
gisch geteelde groenten en fruit kosten meer omdat er 
veel meer werk aan is. Een heel veld vol onkruidwieders 
kost meer dan een machine die er even gif over komt 
spuiten.  Het voer voor biologische dieren is daarom ook 
duurder.

Zou je kunnen concluderen dat de mensen in Brande-
voort liever hun geld aan bijvoorbeeld licht metalen vel-
gen uitgeven dan aan al dat gezonde voedsel?
De supermarkt in Brandevoort had in het begin nog 
een behoorlijk assortiment aan biologisch voedsel. Nu 
is daar niet veel meer van over. Toen ik een tijdje terug 
vroeg waarom het biologisch vlees uit de schappen was 
gehaald, antwoordde één van de medewerkers: “Als we 
het iedere keer weg kunnen gooien, omdat het niet ver-
kocht wordt, dan kiezen we voor andere producten”. En 
ik kan ze geen ongelijk geven.
Voor diegenen die toch biologisch voedsel willen (gaan) 
kopen, heb ik goed nieuws. 20 december 2005 is er aan 
de Stepekolk een biologische boerderijwinkel geopend: 
De Braok. De winkel ligt aan de rand van Brandevoort 
en er is parkeergelegenheid genoeg. Het assortiment is 
uitgebreid en veel groentes zijn vers en komen van de 
vollegrond rond Brandevoort. Smakelijk eten!

marleen revenboer

de bistro in brandevoort
   geopend
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Businesspark

Buitens
(ruim van
opzet)

Veste = 
centrum

(compact)

Station

Centrale
voorzieningen
(o.a. winkels)

Ecozones

Structuur Brandevoort
Marke compact bij station

Natuurcompensatie, waterberging
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Wij nemen hieronder een beschrijving van De Veste over, 
waarin nog eens de bouwfilosofie naar voren komt. Deze 
beschrijving geeft een totaalvisie weer van de bouwont-
wikkelingen, die nu in De Veste plaats vinden.

UIT: MASTERPLAN, FASE II, BLZ 30 EN 31

“De Veste is hét beeldmerk van Brandevoort. De 
prominente gesloten bouwblokken met de per-

ceelsgewijze opbouw van de gevels hoog opgetild bo-
ven het Schootense Veld domineren de ontwikkeling van 
Brandevoort. Brandevoort I realiseert ongeveer 950 van 
de geplande 1450 woningen in De Veste. De overige wo-
ningen vallen binnen dit masterplan. Uiteraard zal de vol-
tooide Veste één geheel zijn. De gehele Veste is daarom 
als totaal ontworpen ten tijde van Brandevoort I om dit 
te garanderen. Er is slechts sprake van kleine aanpassin-
gen, deels ingegeven door evaluatie van Brandevoort I. 
Daarmee blijft het concept van De Veste ook in deze fase 
overeind en geldt hetzelfde referentiekader.

De hoge dichtheid van De Veste met circa 50 wonin-
gen per hectare en de concentratie van dienstver-

lenende commerciële voorzieningen, maatschappelijke 
voorzieningen en woonwerkgelegenheden bepalen de 
identiteit van het centrum. Het beeld laat nu al van bui-
tenaf een sterke Veste zien, compleet met bolwerken en 
een schootsveld met groen en water. Het binnenwerk 
vordert eveneens. De structuur van De Veste is een niet 
te strakke, maar wel geordende structuur van hoofdstra-
ten en pleinen. De concentrische opbouw wordt door 
twee elementen doorsneden: de markt noord-zuid als 
langgerekt plein en de bestaande weg Stepekolk, die 
met een opvallende bocht oost-west door de structuur 
snijdt. Beide elementen zijn meer een aaneenschake-
ling van ruimten dan een enkele weg. Het profiel ver-
breedt en versmalt en geeft daarmee een duidelijk ander 

beeld dan de overige, relatief smalle, woonstraten. De 
straten zijn voorzien van gebakken klinkers en beplant 
met forse bomen. Net als in binnensteden in vroegere 
jaren, hebben de woningen hun eigen stoep. Er bestaat 
een volledige scheiding van private binnenterreinen en 
de openbare straat, meestal met poorten als verbinding. 
Aaneengesloten bebouwing en hoogwaardige maaiveld-
inrichting bepalen de openbare ruimte. Bij de pleinen 
wordt de omslotenheid van de ruimte benadrukt. Lichte 
bochten, knikken en vooruitgeschoven hoekbebouwing 
versterken dit omsloten beeld. In de gevels van de ste-
denbouwkundige blokken is het individuele pand duide-
lijk herkenbaar, maar door toepassing van een beperkt 
scala aan materialen en kleuren en op basis van de ar-
chitectuurregels, vormen de wanden toch een eenheid. 
Alle daken zijn hellend en afgedekt met pannen. In de 
hoofdstraten en aan de pleinen is de verdiepingshoogte 
van de begane grond hoger dan gebruikelijk voor een 
flexibel gebruik van deze ruimten.
 

Het open groene Schootense veld rondom De Veste. 
Ook hier is het contrast verder opgevoerd door de 

smalle doorgangen of poorten bij de punten waar men 
het centrum binnenkomt. Rondom de rand van De Veste 
loopt een “Buitenstraat” die een wijde blik biedt over 
de eco-zone en het Schootense veld. De overgang van 
het laag gelegen veld naar het “stadje”, varieert van een 
grastalud tot een kademuur. De kademuur bevindt zich 
bij de bolwerken op de hoeken van de bebouwingswand 
en bij de entrees van De Veste.
In De Veste is een basisschool gevestigd. Winkels, cafés, 
restaurants en (commerciële) dienstverlening concen-
treren zich rond de Plaetse, het centrale plein. Daarnaast 
is er een vrijstaande multifunctionele markthal. Het plein 
is volledig verhard en biedt plek aan twee terrassen en 
eventueel een wekelijkse markt. De afwisseling van ver-
schillende publieke ruimten wordt verrijkt door een 
parallel geschakelde aftakking van de Schootense Loop 
naar het hart van het centrum in de vorm van een smalle 
gracht. Het andere plein kan een groene invulling krij-
gen.”

Iedere maand ontwikkelt de rest van de wijk zich. In de 
Veste zijn vele bouwwerkzaamheden gaande, voorbe-

reidingen voor de wijk aan de andere kant van de spoor-
lijn zijn in volle gang. Deze rubriek brengt de plannen in 
beeld. De gehele presentatie is al te zien op onze site, in 
deze courant komt iedere uitgave een selectie van deze 
presentatie.
Bij de verhalen over het multifunctionele centrum staan 
foto’s van de fotoclub. Van de wijkcoördinator hebben 
wij een animatie, die precies aangeeft hoe het eindre-
sultaat over een aantal maanden eruit moet zien. Het 
lijkt ons mooi om op deze manier de stappen van bouw-
activiteiten te kunnen overbruggen als wijkbewoner. De 
raamwerken van de toren en de daken van het centrum 
zijn nu zichtbaar, straks moeten dit dus prachtige aange-
zichten zijn met een (te) strakke afwerking aan de voor-
kant van het centrum.

In de andere compositie van de wijk ziet u de struc-
tuur van de wijk, die de komende tijd vorm gaat krij-

gen. Omdat het multifunctionele centrum het verst ge-
vorderd is, staat deze nu als eerste in de rubriek. De 
komende maanden volgen de andere objecten van deze 
structuur. 
Ondertussen kunt u op de site de ontmoetingsplaatsen 
in de wijk volgen. En zoals u waarschijnlijk hebt gelezen 
is de bistro tegenover de markthal een nieuw punt voor 
Brandevoorters om elkaar te ontmoeten. Uiteraard kun-
nen wij als bewoners hier de laatste culinaire ontwik-
kelingen testen en zorgen dat er typische recepten voor 
onze wijk tot in de finesses worden geproefd.

 GP

de veste en brandevoort 11
  in beeld   
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francesca’s
 kookrubriek

Na de gekke feestdagen van december waar onze 
meest voorkomende bezigheid eten is, 
krijgen jullie deze maand een heel gezond recept.

Minestrone

Ingrediënten:
1 ui, 1 courgette, ½ bloemkool (of een hele als 
het klein is), ½ pakje diepvries spinazie, 1 winter-
peen, 1 blikje gepelde tomaten, 1 bouillonblokje.

Bereidingswijze:
Maak alle groenten schoon en snijd ze in grove 
stukken
Doe de groenten in een (snelkook)pan
Voeg water toe totdat de groenten 
voor ¾ gedekt zijn
Doe het bouillonblokje erbij
Laat de groenten koken totdat ze lekker zacht 
zijn geworden
Indien nodig voeg wat water toe
Afhankelijk van de persoonlijke smaak kan wat 
extra zout nodig zijn
Pureer de groenten met een staafmixer tot een 
crème
Als de minestrone te dun is voor jouw smaak laat 
het intrekken en andersom als het te dik is voeg 
wat water toe

Buon appetito!

Jij kunt de minestrone zo serveren met een 
scheutje olijfolie en parmezaanse kaas direct op 
het bord of je kunt hem gebruiken als saus voor 
op de pasta of rijst. 
Men kan ook kiezen om de groenten fijn te snij-
den in plaats van te pureren. De groenten kunnen 
ook variëren, jij kunt alle groenten toevoegen die 
je wilt en zodoende de minestrone zo rijk moge-
lijk maken. Ook aardappelen kunnen toegevoegd 
worden. Dit is ook zeer geschikt voor kinderen. 
Mijn kind is er helemaal gek op en zo krijgt hij zijn 
groenteportie binnen! 
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t 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 8 februari 2006.

naam:........................................................

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

leeftijd:.............................................jaar

 meisje / jongen

ook te downloaden via www.brandevoortercourant.nl
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a van brandevoort
Dit zijn de uitslagen van 
de kleurwedstrijd waar jul-
lie weer enorm je best op 
hebben gedaan. De winnaars 

van de prijzen zijn:

1.  Demi Manders 7 jaar
2. Maud Verhallen 5 jaar
3. Bob Truijen 5 jaar

De prijzen kunnen jullie
ophalen aan

oud brandevoort  24,
telefoon 849 002

de prijzen worden aangeboden door

Dorpsstraat 142 - (centrum) Mierlo - Tel.: (0492) 66 12 05

1
2 3
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activiteitenkalender 2006
Activiteitenkalender 2006

Februari 
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
Zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op voetval-
veld bij De Neerhei

10.30 tot 
11.30

L. Neef  524029 

  8 febr Wijkraad ‘t BrandPunt 20.00 J. de Laat 667040 
  8 febr Brand. Cour. Sluiting aanlevering nr 2 G. Pollemans 524029 
15 febr Jeugdclub Filmmiddag, gr 1 t/m 5 14-15.30 S. v Soest 661119 
22 febr Brand Cour Distributie nr 2 13.00 P. Princen 665781 
22 febr Klankbord-

groep
‘t BrandPunt 19.30 J. de Laat 667040 

Maart
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
Zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op voetval-
veld bij De Neerhei

10.30 tot 
11.30

E. Neef  524029 

17 mrt Brand. Cour. Sluiting aanlevering nr 3 G. Pollemans 524029 
31 mrt Brand Cour Distributie nr 3 13.00 P. Princen 665781 

April
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
Zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op voetval-
veld bij De Neerhei

10.30 tot 
11.30

E. Neef  524029 

  2 april Brand. Concert Markthal 15.00 Remko Boesveld 666390 
  4 april Activ. Cie. Paaseieren M. Feijen 516723 
  5 april Wijkraad ‘t BrandPunt 20.00 uur J. de Laat 667040 
12 april Brand. Cour. Sluiting aanlevering nr 4 G. Pollemans 524029 
21 april Jeugdclub Disco gr. 5 t/m 8 19-20.30 L. Neef 524029 
26 april Brand Cour Distributie nr 4 13.00 P. Princen 665781 

Mei
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
Zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op voetval-
veld bij De Neerhei

10.30 tot 
11.30

E. Neef  524029 

  7 mei Brand. Concert Markthal 15.00 Remko Boesveld 
16 mei Brand. Cour. Sluiting aanlevering nr 5 G. Pollemans 524029 
17 mei Jeugdclub Viswedstrijd 16-17.30 B. Veldwijk 
30 mei Brand Cour Distributie nr 5 13.00 P. Princen 665781 

Juni
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
Zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op voetval-
veld bij De Neerhei

10.30 tot 
11.30

E. Neef  524029 

 7 juni Wijkraad ’t BrandPunt 20.00 J. de Laat 667040 
16 juni Brand. Cour. Sluiting aanlevering nr 6 G. Pollemans 524029 
17-18    
juni 

Wijkraad Brandevoorter dag J. de Laat 667040 

22 juni Klankbord-
groep

‘t BrandPunt 19.30 J. de Laat 667040 

23 juni Jeugdclub Disco & Barbecue 19-20.30 A. Tinnemans 666390 
25 juni Brand. Concert Markthal 15.00 Remko Boesveld 666390 
31 mrt Brand Cour Distributie nr 6 13.00 P. Princen 665781 

Juli
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
Zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op voetval-
veld bij De Neerhei

10.30 tot 
11.30

E. Neef  524029 

Bron : Brandevoorterkalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.
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In 2001 is bij mij de Ziekte van Bechterew geconsta-
teerd. Dit is een vorm van reuma. Ik heb drie jaar lang 

ontstekingen gehad in allerlei gewrichten. Dit ging ge-
paard met heel veel pijn. Daarnaast was ik ontzettend 
vermoeid. Ik sliep gemiddeld 16 uur per dag.  Ruim een 
jaar geleden heb ik ontdekt dat voeding een heel grote 
invloed heeft op mijn klachten. Door mijn voedingspa-
troon aan te passen, heb ik nu geen pijn meer, slik ik geen 
medicijnen meer én heb ik weer voldoende aan 8 uur 
nachtrust.

Aangezien ik zelf zo veel resultaten heb behaald met 
voeding heb ik besloten om een half jaar geleden 

een eigen praktijk op te zetten. Ik werk vanuit huis en 
begeleid mensen met uiteenlopende klachten. Hierbij 
kun je denken aan:
- reumaklachten
- darmklachten (Ziekte van Crohn, obstipatie, diaree, etc.)
- overgewicht (ook met schildklierproblemen)
- ondergewicht
- diabetes
- overgangsklachten
- migraine

- huidproblemen
- vermoeidheid
- concentratieproblemen

Het is geweldig om te zien hoe snel mensen al resulta-
ten hebben. Ze komen bij mij wekelijks langs om te 

evalueren hoe het gaat en of er eventueel aanpassingen 
in de voeding nodig zijn. Geïnteresseerden kunnen een 
vrijblijvend en gratis kennis¬makingsgesprek aanvragen. 
Tijdens dit kennismakingsgesprek probeer ik een duide-
lijk beeld te krijgen van de klachten. Vervolgens breng ik 
een voedingsadvies uit waarbij de cliënt zelf bepaald of 
hij/ zij dit ziet zitten. 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken bel dan 
gerust.

PRAKTIJK HESTIA, 
BEWUSTWORDING VAN LICHAAM & VOEDING

judith guns – van helvoirt
Biesveldje 5, brandevoort

0492 – 660100 / 06 – 14701122

praktijk hestia
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 SAMENSTELLING BESTUUR WIJKRAAD

 voorzitter   jan drouen 538747
 secretaris   astrid geers 667040
 penningmeester   vacature 538747
 leden   hilke robijn 665759
   jet de laat 667040
   rieny peters 663168

michel van bruggen               351096 

VERGADERING WIJKRAAD 2006

bestuur
14 februari

wijkraad
8 februari / 5 april / 7 juni

VERGADERDATA KLANKBORDGROEP
22 februari

de vergadering van de klankbordgroep is openbaar. u bent dus van harte welkom!
iedereen mag als toehoorder aanwezig zijn. mocht u iets in willen brengen tijdens

deze bijeenkomsten, leg dat dan voor aan iemand van de wijkraad. u heeft namelijk zélf
geen recht op “spreektijd”. deze bijeenkomsten vinden plaats in wijkcentrum ’t brandpunt

BEHEER WIJKCENTRUM ’T BRANDPUNT
rieny peters 663168

u kunt op een aantal manieren een ruimte in ’t BrandPunt bespreken:
• via brandpunt@brandevoort.org

• via het hierboven genoemd telefoonnummer
één mailtje of belletje en uw verzoek is op het juiste adres!

op de website van onze courant kunt u reageren op alle artikelen: 
 www.brandevoortercourant.nl

uw verhalen en mededelingen blijven van harte welkom
kopij voor het volgende nummer vóór 8 februari 2006 naar ons kopij-adres

per e-mail
redactie@brandevoortercourant.nl

of persoonlijke post
tyssenvoort 5, 5706 kk helmond

COMMISSIES, VERTEGENWOORDIGERS EN HUN E-MAILADRESSEN
(MEER GEGEVENS VIA WWW.BRANDEVOORT.NU)

 wijkraad jan drouen jdrouen@brandevoort.org
 activiteitencommissie  marco feijen  activiteiten@brandevoort.org
 verkeerscommissie erik kouijzer  verkeer@brandevoort.org
 multifunctioneel centrum jan drouen  jdrouen@brandevoort.org
 commissie buurtpreventie  rené deelen  preventerven@brandevoort.org
 commissie 12+     petra v. bakel 12plus@brandevoort.org
 jeugdclub t/m 12 jaar  liesbeth neef jeugdclub@brandevoort.org
 commissie brandevoorterdag  jan drouen  brandevoorterdag@brandevoort.org
 commissie dickens jet de laat  dickens@brandevoort.org
 commissie speelvoorz./groen  vacature  ..........@chello.nl
 commissie webmasters herbert von reth  webmaster@brandevoort.org
 commissie concerten rieny peters concerten@brandevoort.org
 vereniging bravo! bart de waal info@brandevoort.biz
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ALARMNUMMER 112
brandweer 58 78 88
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71
GG&GD 58 48 88
politie, buurtbrigadier fred riksma 0900 - 8844
 
GEMEENTE 
stadswinkel 58 77 77
dienst stedelijke ontwikkeling en beheer  
wijkopzichter paul linders 58 76 90
informatiecentrum brandevoort 66 78 78
stadswacht helmond 50 72 00
graffi ty meldpunt 50 72 08

STORINGEN (dag en nacht) 
elektriciteit / gas 0800 - 9009
water 59 48 94

GEZONDHEIDSZORG BRANDEVOORT
gezondheidscentrum brandevoort, ricoutsvoort 21 – 23 55 33 59
website: 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  
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
dierenartsenpraktijk bogaerts 52 38 82
pastorie st. lucia 52 29 30
evangelische broedergemeente 84 10 33

SCHOLEN, KINDEROPVANG EN BUITENSCHOOLSE OPVANG

o.b.s. brandevoort, stepekolk - oost 53 66 78 57
e-mail: obsbrandevoort@hetnet.nl

de vendelier, schutsboom 67 52 04 34
e-mail: info@devendelier.nl

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
kinderopvang SPRING (voorheen SKOH) 0-13 jaar, bereikbaar ma. t/m do. 59 52 57b
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