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Het kamp begon op dinsdag. We vertrokken in 6 

groepjes. Ik was groepje 3 samen met Vincent, Ro-
mee, Kirsten, Tom S., Matthijs en juf Erna. We vertrokken 
als derde maar we kwamen als eerste al aan in Mariahout. 
Daarna kwamen alle anderen. Toen gingen we lunchen. 
Daarna gingen we de slaapplaats inrichten. Je had een ka-
mer van 30 bedden en een kamer van 10 bedden.

Heb je zin in een gezellige dag met Brandevoortse gol-
fers? Doe dan ook mee met de tweede editie van de 

Brandevoorter Golfdag. Op zondag 10 september is het 
zover, op onze “Brandevoortse” golfbaan De Gulbergen. 
Slechts een Golfvaardigheidsbewijs en goede zin wordt als 
voorwaarde gesteld voor deelname.

Om alle bewoners van Brandevoort 
op een feestelijke manier bij elkaar 

te brengen en om naar de rest van de re-
gio uit te dragen dat Brandevoort meer 
is dan het zoveelste Vinex project, is in 
2002 de Brandevoorterdag ontstaan. 
Het bleek een daverend succes.

Ten opzichte van begin mei toen er weinig activiteit te be-
speuren viel wat betreft de bouw van station Brandevoort, 

is het nu, begin juni een drukte van belang. Zowel ten noorden 
als ten zuiden van de spoorlijn zijn de voorbereidende werk-
zaamheden begonnen. Aan de zuidkant is een hek geplaatst. Aan 
dit hek is een bord bevestigd met de tekst dat men zich moet 
vervoegen bij de uitvoerder en dat men zich niet zonder helm, 
hesje en veiligheidsschoenen op het bouwterrein mag bevinden.

Alle samenwerkende partijen bij de bouw van het station 
weten nu, dat het station over 6 maanden, om precies 

te zijn op 10 december 2006 klaar moet zijn. Niet alleen het 
station moet dan gebouwd zijn, maar ook de dienstregeling 
moet er hangen en de reizigers moeten gewoon hun kaartje 
kunnen kopen in Brandevoort zelf.
Om dit tot stand te brengen is op vrijdagmiddag 16 juni om 
16.30 uur de officiële start gemaakt voor de bouw.
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redactioneel 

De bouwvak kan met een gerust hart beginnen. De 
bouwvorderingen lijken op schema te liggen. Samen 

met de Dickensgroep zullen we met alle égards op 10 
december met de trein op het station als eerste kun-
nen uitstappen en van het feest van Brandevoort kunnen 
genieten. De fundering van het station ligt immers goed 
verankerd in de grond. De eerste stenen voor het mooi-
ste winkelcentrum van de gehele regio zijn gelegd en de 
voorzieningen voor de oude dag in het woonzorgcen-
trum zijn begonnen. Dat dit nu al zou moeten gebeuren, 
daarover verkeert de redactie in grote verwarring. Is het 
al nodig dat de ouderen uit de wijk hun toekomst tot in 
de puntjes geregeld / verzekerd zien? Als we de bijeen-
komst van 50 plussers bekijken van afgelopen maandag, 
dan is het zo dat alle ouderen uit de wijk goed voor zich-
zelf kunnen zorgen. Het is een bijzonder vitale groep, die 
heel Brandevoort naar zijn hand kan zetten. De opkomst 
van afgelopen maandag was indrukwekkend. Het poten-
tieel wat in deze ervaren groep aanwezig is, is tekenend 
voor de komende tijd. Deze groep zou, als zij gebundeld 
aan de slag blijft gaan, een opvallende stempel op de wijk 
Brandevoort kunnen drukken. Het is echter de vraag of 
actie / inzet tot een groep mensen met een bepaalde 
leeftijd beperkt moet blijven. Het zou een goede zaak 
zijn als deze groep de rest van Brandevoort uit de luie 
stoel haalt en heel Brandevoort in beweging zet. Dat het 
kan, bewijst de Brandevoorter dag. Steeds meer mensen, 
ook van buiten de wijk, voelen zich betrokken bij de wijk 
en gaan er voor. Nog meer dan tijdens de twee vooraf-
gaande Brandevoorter dagen, hebben alle bewoners van 
de wijk dit gebeuren bezocht. Gelukkig hebben opnieuw 

het weer en de prima organisatie van een nog breder 
scala aan attracties ervoor gezorgd dat deze derde Bran-
devoorter dag een succes is geworden. 

Het in naam omgevormde multifunctionele centrum 
naar sociaal cultureel centrum Brandevoort of 

kortweg ’t BrandPunt, krijgt steeds meer vorm. Dit wijk-
centrum zal hét ontmoetingspunt zijn om van daaruit aan 
de slag te gaan. Na de vakantie stelt het bestuur van dit 
centrum zich voor. De plannen voor de komende jaren 
zien dan het licht. De courant krijgt hiervan de primeur. 
Zij zal u voortaan vanuit het centrum op de hoogte hou-
den. Nog meer dan nu het geval is, kunnen bewoners 
dan meehelpen de courant tot een medium van de wijk 
maken. 

GP

VERGADERING 50+ OP MAANDAG 26 JUNI
Meer dan 15 mensen reageren op deze uitnodiging. 
Zij hebben er zin in om voor deze groep in de wijk 
wat te gaan betekenen. Een aantal wil in de organi-
satie aan de slag; de anderen willen graag meehelpen 
om enkele van de volgende activiteiten in gang te 
zetten: sporten in de wijk, crea, badmintonnen, medi-
tatie, dansen, gym, hobby – uitwisseling en bridgen. In 
september vindt de vervolgbijeenkomst plaats. Dan 
nemen de leden van de groep de organisatie zelf ter 
hand en zullen zij samen met de wijkraad zich duide-
lijker aan de wijk presenteren.
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kele dagen, zijn de wijkraadleden hun laatste verga-

dering voor de zomervakantie begonnen. 

HET VRIJWILLIGERS KADER

De voorzitter begint de vergadering met de positieve 
mededeling dat 2 bewoners zich hebben aangemeld 

om het bestuur te helpen met de werkzaamheden van 
de komende tijd. De twee hebben er zin in en zullen met 
de zittende leden een goede taakverdeling maken. Maar 
voor een volledig bestuur is verdere aanvulling nodig. Vier 
leden van het huidige bestuur zullen immers de wijkraad 
verlaten. Elders in deze courant nodigt het zittende be-
stuur nogmaals kandidaten uit om mee te helpen de wijk 
te besturen. Nagenoeg alle commissies van de wijkraad 
kampen met tekort aan vrijwilligers. Dit komt schrijnend 
naar voren bij de presentatie van de scouting Brande-
voort. Nu kan deze groep niet voortbestaan. Er is geen 
leiding meer en de regio-ondersteuning kan niet langer 
dan tot september doorgaan. Dus voor die tijd moet het 
duidelijk worden of er bewoners zijn, die mee gaan hel-
pen. Is dit niet het geval, dan zal de scoutinggroep ophou-
den te bestaan. De activiteitencommissie heeft dit jaar 
moeten besluiten om het fierljeppen niet door te laten 
gaan. Gelukkig wordt het wegvallen van deze activiteit 
gecompenseerd door de 2 Brandevoorter dagen. In de 
toekomst is het misschien een goede optie om het ene 
jaar fierljeppen en het andere jaar de Brandevoorter dag 
te laten plaats vinden.

In de rondvraag stelt een nieuwe wijkbewoner voor om 
de mogelijke taken voor vrijwilligers preciezer aan te 

geven. Je weet dan beter als vrijwilliger waar je je voor 
kunt opgeven. De wijkraad zal een concretere opsom-
ming maken van werkzaamheden. Misschien zet dit meer 
mensen aan om aan de slag te gaan in de wijk. 
De seniorenbijeenkomst van afgelopen maandag 26 juni 
heeft waarschijnlijk een totaal nieuwe vrijwilligersgroep 
opgeleverd. De wijkraad heeft deze groep gemobiliseerd 
en hoopt met deze mensen een nieuw elan in de wijk los 
te weken. Of dit gelukt is horen we allicht in de volgende 
courant. Het initiatief ontlokt bij één van de aanwezige 
wijkraadsleden wel de waarschuwing dat de grijze golf 
er aan komt op deze manier. Waarom zou deze groep 
gemobiliseerd moeten worden. Het zou veel beter zijn 
om het middenkader te activeren. De voorzitter van de 
wijkraad denkt dat deze oudere groep wijs genoeg zal 
zijn om verstandig met gemeenschapszaken om te gaan. 
Enigerlei vrees voor het in gang zetten van een oneven-
wichtige samenlevingsopbouw is helemaal niet aan de 
orde.

ANDERE GESPREKSONDERWERPEN

DE COMMISSIES

De activiteitencommissie heeft voor de volgende 
drie gebeurtenissen wel vrijwilligers kunnen vinden: 

de dropping, Sint Nicolaas en het Halloween feest. Met 
de nieuwe poloshirts, die op de videosite Brandevoort.
tv zijn te bewonderen, kunnen de commissieleden met 
nog meer zorg deze activiteiten begeleiden. En de com-
missie meldt verder dat het paaseieren zoeken dit jaar 
ondanks de stromende regen een indrukwekkend suc-
ces was. Voor het volgend jaar zullen ze er nog wel meer 

7 juni 2006
wijkraad

DE WI JKRAAD OP  PAD MET  DE  GR I JZE  GOLF  . . .
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energie in stoppen om een dergelijke tegenvaller als het 
weer goed op te vangen.
De commissie buurtpreventie heeft naast haar ande-
re werkzaamheden de uitdaging aangenomen om voor de 
jeugd een ware hangplek te realiseren. Dit is geen gemak-
kelijke taak, maar in samenwerking met de andere com-
missies en groepen uit de wijk zou deze uitdaging tot een 
goed einde moeten kunnen leiden.
De verkeerscommissie is volop bezig om de verkeers-
situatie in de wijk in zijn geheel aan te pakken. Het betreft 
de snelheid, het overzicht bij verschillende punten in de 
wijk en het verkeersgedrag in zijn algemeenheid. In een 
artikel elders in deze courant staat gedetailleerder be-
schreven wat de commissie bedoelt. De commissie geeft 
ook aan dat zij met de wijkopzichter de verkeerssituatie 
in de buurt van de Schutsboom heeft bekeken. Voor de 
volgende punten is al door de wijkopzichter correctie 
aangebracht: scheef staande verkeersborden en kaal ge-
reden straathoeken. Inmiddels zijn deze tekorten wegge-
werkt. Het zou goed zijn als bewoners van soortgelijke 
situaties aangifte doet, dan kan de politie, c.q. de wijkop-
zichter eerder ingrijpen en er mede voor zorgen dat de 
wijk leefbaar blijft.
De 12plus groep meldt dat airbrush zitting prima is ver-
lopen. En de komende tijd staan er weer genoeg activi-
teiten op het programma. Op de site van de groep is te 
vinden waar het over gaat.
De Dickensgroep wil haar activiteit misschien koppelen 
aan de eerste treintocht vanaf het nieuwe station. Zij wil 
niet zozeer meer als wel een betere kwaliteit van optre-
dens nastreven. 
De commissie “Spelen en groen” meldt dat eindelijk 
het besluit voor speelgelegenheid in de Engelenbeemden 
rond is. De speeltoestellen zijn besteld en worden rond 
15 augustus geplaatst.

PRESENTATIE COMMISSIE BUURTPREVENTIE

In een overzichtelijk verhaal zet René Deelen de werk-
zaamheden van de commissie uiteen. Door nogal wat 

verschillende activiteiten heeft de commissie de veilig-
heid preventief aangepakt. Door een goede hiërarchische 
structuur van buurt en straatcoördinatie is de voorzorg 
van veiligheid in de buurt goed geregeld. De organisatie 
is goed, maar nog te weinig bewoners raken enthousi-
ast voor de buurtpreventie. Op het moment zijn er 22 
straatcoördinatoren in de Hoeven en 11 in de buurt 
van de Erven. Voor het welslagen van de werking van de 
buurtpreventie is het belangrijk dat klachten goed wor-
den afgehandeld en dat er goede communicatie onder-
ling is. Via feedback aan de bewoner (door bijvoorbeeld 
de stand van zaken van klachten aan te geven via de web-
site) en de actuele informatievoorziening via de website, 
blijft het werk van de commissie voldoende leven. Op 
dit moment probeert de commissie samen met andere 
groepen uit de wijk een hangplek voor jongeren te rea-
liseren. Het is de bedoeling  dat de volgende commissies 
hun bijdrage leveren: de 12plus groep, de verkeerscom-
missie en Bravo. 
Al met al moeten de werkzaamheden van de commissie 
leiden tot een positieve mentaliteit in de wijk en het af-
remmen van agressie bij het oplossen van conflicten. 

Opgeruimd staat netjes ...

Ton van Lieshout, de nieuwe wijkbeheerder na Paul 
Linders, zet met zijn opmerking in de rondvraag 

nog wat kracht bij aan dit streven van de commissie. Hij 
meldt dat hij onlangs gezien heeft dat nog al wat Brande-
voorters ontzettend slordig met hun papieraanlevering 
omgaan. Eind mei was half Brandevoort min of meer on-
dergewaaid met papierafval door een wat stevige wind. 
Dit zou voorkomen kunnen worden als bewoners had-
den beseft dat geen hele dozen met los zittend papier 
aan de kant van de straat moeten staan. Hopelijk is dit 
dan ook deze keer een uitzondering geweest.
Met deze stichtende opmerking sluit de voorzitter de 
laatste vergadering van de wijkraad voor de zomerva-
kantie af.

GP

een aantal aanwezigen
van de wijkraadvergadering
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klankbordgroep 20 juni
verslag

Enigszins verlaat door de afwezigheid van de voorzit-
ter van de klankbordvergadering begint de vergade-

ring om 19.50 uur.
Voorzitter Van Heugten heeft Bart Valentijn voorgesteld 
als nieuwe contactpersoon voor wijk en buurtorganisa-
ties.

DE VOLGENDE PUNTEN PASSEREN DE REVUE:

SCOUTING

Er is op dit moment goed overleg tussen de gemeente 
en scouting Nederland over een nieuwe accommo-

datie en locatie. Helaas is het niet zeker of er überhaupt 
wel een scouting in Brandevoort gebruik kan gaan maken 
van deze accommodatie, omdat er op dit moment eigen-
lijk geen leiding meer is. De huidige leiding van de Scouts 
en Esta’s willen stoppen als begeleider van scouting taken 
en zich gaan toeleggen op bestuursfuncties. 
Als er zich voor september 2006 geen nieuwe leiding 
aanmeldt, dan heeft scouting Brandevoort geen be-
staansrecht meer. Scouting Nederland zal de nodige con-
tacten proberen te leggen met potentiële leiding, maar 
doet tegelijkertijd een dringende oproep aan bewoners 
van Brandevoort om zich aan te melden. Dit kan via de 
scouting en/of wijkraad. Op dit moment en in de toe-
komst zijn er ongeveer 300 potentiële scoutingleden in 
Brandevoort.

HOOGSPANNINGSMASTEN

Eind augustus wordt er een voorstel gedaan aan de ge-
meenteraad van Helmond. Medio november behan-

delt de gemeenteraad dit en zal naar alle waarschijnlijk 
kiezen voor combinatiemasten.

GLASVEZEL

Op dit moment is toepassing nog beperkt. Er is een 
Business case opgestart bestaande uit gemeente 

Helmond en enkele banken. Deze onderzoeken de haal-
baarheid. Hierbij worden nadrukkelijk de woning cor-
poraties betrokken, ook al levert dit wat weerstand op, 
omdat deze geen risico’s mogen aangaan. Als eind 2006 
de minimale drempel van 50 % belangstellenden ( par-
ticulieren en ondernemers ) gehaald is, dan zou men in 
2007 kunnen beginnen met de aanleg. Deze aanleg gaat 
een kleine 2 jaar in beslag nemen voor de gemeente Hel-
mond.

DICKENS GROEP

De organisatie wil in overleg met de gemeente op 10 
december een grote happening maken van opening 

van het station en het Dickensfeest. De gemeente doet 
graag mee aan dit overleg. 

PLAN BRAND

Op diverse plaatsen in plan Brand worden de ko-
mende maanden de bestratingen op orde gemaakt. 

De voorzijde van het MFC wordt heringericht. Oude 
vuilstort onder het nieuwe station is verwijderd en 
vervangen door schoon zand. De gemeente heeft een 
bouwroute voorgesteld voor de bouwers van blok 15 en 
16 en deze loopt voor de huidige OBS, via de Laan door 
de Veste naar deze blokken. Er is geen andere mogelijk-
heid. 30 Juni wordt begonnen  met de werkzaamheden 
van blok 16.  In Stepekolk begint de bouw van 39 huur-
woningen. 

MFC

De ondergrondse garage van het MFC is vrij toegan-
kelijk tijdens de openingstijden van de school en het 

MFC. Bewoners van het MFC kunnen er altijd terecht. 
De garage wordt bewaakt dmv camera’s. Voor de herfst-
vakantie wordt de school, de kinderopvang en het MFC 
opgeleverd en de woningen begin in 2007. 

SPEELTUIN ENGELENBEEMDEN

De gemeente zal invulling geven aan de speeltuin bij 
de Engelenbeemden. De gemeente gaat met spoed 

toestellen bestellen en hoopt deze nog in de zomer te 
plaatsen. 

NIEUW BESTUUR WIJKRAAD

De wijkraad heeft vanaf juni 2006 een nieuw bestuur. 
Invulling van de sportaccommodatie in Brand is nog 

in een oriënterend stadium tussen gemeente, wijkraad 
Brandevoort en voetbalvereniging Mierlo - Hout. Over 
de definitieve beslissing kan nog wat tijd heen gaan. Dit 
heeft met name te maken met de hoogspanning, de ont-
sluiting van de sportaccommodatie en de verdere bezin-
ning op nieuwe mogelijkheden

PP
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nu inhoudt wat betreft tijdsbesteding enzovoorts neem 
dan contact met ons op. Het kost echt geen uren werk 
in een week. Als je bepaalde talenten bezit die je zou 
willen en kunnen inzetten binnen een werkgroep dan is 
iedereen daarmee geholpen. En daarmee blijft dan een 
leuke en gevulde activiteitenkalender behouden voor 
Brandevoort.
Mochten er opmerkingen of vragen zijn n.a.v. artikelen 
die wij geplaatst hebben, dan mag hier natuurlijk altijd op 
gereageerd worden via het bekende mail adres. En tips 
zijn natuurlijk ook altijd van harte welkom. 

Voor de organisatie van de Sinterklaasintocht kunnen 
we nog vers bloed gebruiken. KOM OP en MELD JE 

AAN: vrijwilligers@brandevoort.org 
Graag tot ziens bij onze activiteiten in Brandevoort of 
bij de organisatie.

marco feijen
voor info  ☎ 06 – 44318155

post & berichten via e-mail
activiteiten@brandevoort.org  

PS:  Voor het bezichtigen van foto’s van de activiteiten-
commissie, zie www.activiteiten.brandevoort.nu 
Je kunt van daaruit ook een blik in de historie werpen, 
tot maximaal 2 jaar terug.

activiteitencommissie
      brandevoort

FIJNE ZOMERVAKANTIE GEWENST

Na een hectisch half jaar zijn de meeste bewoners er 
wel aan toe om van een welverdiende vakantie te 

gaan genieten. Na de zomer zullen een aantal activiteiten 
van start gaan. Ondertussen zijn er al diverse vergade-
ringen geweest en het enthousiasme neemt weer toe. In 
september staat de Dropping voor volwassenen op de 
agenda (houdt de website in de gaten), oktober is ‘t Hal-
loween feest, begin november vindt de speelgoedbeurs 
voor de 2e keer plaats en natuurlijk de traditionele in-
tocht van de goedheiligman (eind november). 

FIERLJEPPEN IS VERPLAATST NAAR 2007

Dit is een dusdanig groot evenement dat we de tijd 
en bemanning nodig hebben om dit correct en goed 

uit te kunnen voeren. Omdat de Brandevoorterdag in 
de even jaren plaatsvindt, hebben we besloten om de 
activiteit Fierljeppen in de oneven jaren te organiseren. 
Zo hebben we elk jaar een uniek evenement rondom de 
zomermaanden. 
Door de sponsoring van poloshirts, met dank aan FDC-
Novasure uit Mierlo Hout, zijn we tijdens de activiteiten 
nog beter herkenbaar geworden. We hebben de beschik-
king gekregen over zwarte en oranje shirts. Zie foto-
voorbeeld in deze courant en op de videocourant.
Na de zomer komen we ook dichterbij de oplevering van 
het nieuwe multifunctionele centrum.
We kijken met belangstelling uit naar dit nieuwe onder-
komen, wat een centrale plaats gaat innemen binnen 
onze gemeenschap. Hopelijk kunnen we nog dit jaar de 
speelgoedbeurs en Sinterklaas in dit gebouw ontvangen. 

ORGANISEREN?

Mocht je interesse hebben in het organiseren van 
activiteiten of willen weten wat het een en ander 

gaan we dit beeld volgend jaar weer zien? 
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Het kamp begon op dinsdag. We vertrokken in 6 
groepjes. Ik was groepje 3 samen met Vincent, Ro-

mee, Kirsten, Tom S., Matthijs en juf Erna. We vertrokken 
als derde maar we kwamen als eerste al aan in Mariahout. 
Daarna kwamen alle anderen. Toen gingen we lunchen. 
Daarna gingen we de slaapplaats inrichten. Je had een 
kamer van 30 bedden en een kamer van 10 bedden. Ik 
lag op die van 30. Ik liep naar buiten en ik ging voetballen. 
Al na een tijdje kwamen er nog kinderen voetballen en 
na een tijdje gingen we spelletjes doen. Daarna aten we 
macaroni, dat vond ik best lekker. Na het eten gingen we 
naar de PHC de Heidehond, daar leiden ze politiehonden 
op. Daar hebben we een demonstratie gehad. We hebben 
sproet en spel gedaan, een bosspel en toen naar bed.

Woensdag stond ik op, kleedde me aan en ging ont-
bijten. We gingen naar Bavaria. Daar kregen we 

een film te zien met de geschiedenis van Bavaria. We kre-
gen toen ook nog wat te drinken en toen gingen we in 
een treintje waar we nog net inpasten. We gingen naar 
de mouterij en daar kon je van alles proeven dat met 
de mouterij te maken heeft, zelfs veevoer Beeeeh! Daar 
rook het naar vla. Daarna gingen we naar allemaal ke-
tels en toen gingen we naar de bottelarij waar de flessen 
werden gevuld en de blikken er verpakt. We fietsen weer 
terug en toen gingen we lunchen. Na de lunch hadden 
we de fotowandeltocht. Dat was 5 kilometer lopen. Wij 
hadden één foto niet gevonden, maar we hadden wel de 
zin geraden. Nou dat was het einde van de tocht. Ik had 

enorme honger en gelukkig gingen we lekker friet eten. 
Ik zat aan een tafeltje met Vincent, Gwen, Lotte, Jeroen 
en Michelle. Op het einde begon Vincent met een frietje 
te gooien en toen kwam er een frietjesgevecht!Ik zag 
de frietjes vliegen, letterlijk. Nou, dat moesten we dus 
opruimen. Daarna gingen we sport en spel doen met 
Koninginnebal, Estafette en Frisbeeën. Ik had 2 keer ge-
wonnen. We gingen filmavond houden met de film: Bruce 
Almighty en we deden het smokkelspel in het bos. En 
toen gingen we naar bed.

Donderdag stonden we op, ontbeten we even en 
fietsten we naar een sportschool in Beek en Donk. 

Daarna gingen we picknicken. Toen was het tijd om naar 
het zwembad te gaan, de Drie Essen. Daar hadden ze leu-
ke dingen zoals bodyboards en nog meer van dat soort 
dingen. Na het zwemmen gingen we barbecuen, daarna 
sport en spel. Toen deden we buikschuiven. Daarna had-
den we bonte avond. We hebben toen veel gelachen. Uit-
eindelijk was het klaar en gingen we naar het kampvuur. 
Daar kregen we een broodje, die mochten we roosteren. 
We hadden een disco en toen gingen we naar bed.

Vrijdag stonden we op, pakten we onze spullen in en 
na het ontbijt fietsten we weer naar huis. Dat was 16 

kilometer! Het was een fijn kamp!!!

groetjes van tom de wijs
van basisschool de vendelier

schoolverlaterskamp
     basisschool de vendelier
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mfc uit de steigers 12
Zoals iedereen wel heeft gezien zijn de steigers bij de 

school al afgebroken, dus nu zie je echt hoe het eruit 
ziet, gevoegd en wel. Al kijk ik er wel van op dat de deu-
ren wat aan de hoge kant zitten maar daar zal wel een 
gedachte achter liggen. Ik ben vergeten te vragen aan de 
uitvoerder wat daar de reden van is maar ik zou kunnen 
denken aan een trap of misschien aan een oprij stuk voor 
mensen die aan een rolstoel zijn gebonden of voor ou-
dere mensen die evt. met een scootmobiel naar binnen 
willen. Of moeders met kinderwagens die hun andere 
schoolgaand(e) kind(eren) bij de school komt (komen) 
afzetten. Ik kan het helaas ook niet uit de foto’s opmaken. 
Dus weer een punt om af te wachten.

Als de steigers verdwijnen is het meestal ook zo dat 
er binnen meer staat te gebeuren. En inderdaad, na 

een tijdje rond te hebben gezworven in het gebouw wist 
ik weer hoe fijn het was als je voor het eerst naar een 
nieuwe school ging. Het zag er voor mij meer uit als een 
doolhof dan dat het een school voor moest stellen. Het 
moeilijkste is nog om je te oriënteren. Bijvoorbeeld, waar 
komen de klaslokalen en welke lokalen zijn dadelijk in ge-
bruik voor het Multifunctioneel centrum. Wat natuurlijk 
altijd moeilijk is in een nieuw gebouw. Wel is er al veel 
te zien aan de binnenkant. Zo is er, tijdens het typen van 
dit stukje tekst, een behanger bezig om alvast een proef-
wand te maken zodat er dadelijk kan worden gekozen 
wat er op de muren van de klaslokalen komt. Wat ik er al 
van heb meegekregen is dat de twee proefwanden zeer 
wit van kleur zijn, wie weet komt hier nog een vrolijk 
verfje overheen al is dat mijns inziens wel wat dubbel 
werk maar je weet nooit. Maar dit houdt in ieder geval 
in dat de lokalen zover klaar zijn, althans op de begane 
grond. Radiatoren aan de muren, ventilatie op het ruwe 
plafond, ramen in de kozijnen. Het begint al min of meer  
op een echte school te lijken. Verder werd er door de 
uitvoerder verteld dat er in de week van 20 juni zal wor-
den begonnen met het plaatsen van de systeemplafonds 
in de klaslokalen, dus het ziet er naar uit dat ze toch nog 
een heel eind komen voordat iedereen gaat genieten van 
de vakantie. 
En als we het hebben over plafonds dan komen we snel 

uit in de sporthal, waar ook de steigers uitgehaald zijn. 
Dat wil dan ook meteen zeggen dat zij op het hoogste 
punt niets meer hoeven te doen. Het plafond, de verwar-
ming, de verlichting en de ventilatie is geplaatst. Nu nog 
een vloer en de sporthal kan althans voor het sporten 
in gebruik genomen worden. Omkleden en douchen is 
er nog niet bij want de muren zijn betegeld de radiato-
ren zijn gehangen en de achterzijde van het toilet hangt, 
maar dan houdt het wel een beetje op. Dus douchen en 
omkleden is er nog niet bij. Ach ja, de vloer in de hal ligt 
er nog niet maar de voorbereidingen zijn al wel getroffen 
dus dit zal ook niet meer lang op zich laten wachten.

Het kinderdagverblijf dat aan de school grenst, is ook 
al een heel eind op weg, daar zijn ook de steigers al 

weggehaald, de pannen gelegd en binnen zijn de lokalen 
eigenlijk zo goed als klaar voor verdere afwerking, net als 
dat in de school het geval is. Verder werd mij door de uit-
voerder een leuk nieuwtje verteld, in ieder geval voor mij 
want nu blijkt dat bij ons voor de deur de blikvanger van 
De Veste komt te staan. De toren van de liftschacht langs 
de sporthal zal zo ongeveer het hoogste punt zijn van De 
Veste. In ieder geval wordt deze toren dus nog hoger dan 
het appartementencomplex aan de grachteneinde. Het 
wordt dus een behoorlijke blikvanger als ik de uitvoer-
der mag geloven. Ik hoop dat er zich voor het begin van 
de vakantie nog wat verdere ontwikkelingen voordoen 
zodat ik daar dan ook nog wat over kan berichten.

Want het is bijna weer zover dat we de koffers gaan 
pakken om weer massaal naar de zon te vertrek-

ken. Al is de zon opzoeken, op dit moment, waarop ik 
de laatste hand leg aan dit stukje niet echt nodig. Een 
dag met 30 graden is voor Nederlandse begrippen echt 
te warm zelfs nu, om 0.00 uur, is het nog om af te knap-
pen, terwijl ik hoopte dat het in de avond nog wat zou 
afkoelen als ik de laatste hand ga leggen aan het stukje, 
maar helaas. Hopelijk is het de volgende keer, als ik het 
stukje ga typen, wat minder heet. We wachten het maar 
weer af.

dave joosten
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Wij hebben mee gedaan aan het korfbaltoernooi. 
Een paar weken geleden kregen wij een training 

van korfbalvereniging O.E.C. Ze deelden toen inschrijf-
formulieren uit om mee te doen aan het korfbaltoer-
nooi. Je kon op woensdag 7 juni een training krijgen maar 
helaas waren wij op kamp. Andere kinderen en groepen 
hebben wel mee kunnen doen aan deze training. On-
danks dat hebben wij toch meegedaan aan dit toernooi. 
Op zaterdag 10 juni moesten wij de wedstrijden spelen.
Er was een rood team, een groen en een wit team. Wij 
waren team groen er zaten kinderen van groep 8, 7 en 6 
in. In team rood zaten kinderen van groep 5 en 6. En in 
team wit zaten groep 7 en 6. Het was heel erg warm weer 
en we moesten veel water drinken ondanks het warme 
weer heeft iedereen toch 6 wedstrijden gespeeld.
Onze laatste wedstrijd was tegen team wit en daar heb-
ben wij met 2-1 van gewonnen.
We hebben het heel erg gezellig gehad deze dag !

groetjes sharonne promper & sigrid meijer
van de vendelier 

korf
   baltoernooi

HERHAALDE OPROEP VOOR MOTORTOERTOCHT

Motorliefhebbers kunnen zich aanmelden via het 
mailadres:

activiteiten@brandevoort.org met in de onderwerpre-
gel MTT.
De start is omstreeks 09.30 uur vanuit ‘t BrandPunt. Te-
rugkomst zal omstreeks 17.30 uur zijn. De route loopt 
via België - Mergelland - Duits grensgebied en terug en 
daarmee is de lengte plusminus 220 kilometer.
Bij voldoende animo regelen we ook nog een BBQ.

marco feijen & john v. d. linden
informatie: 662416

SPEELTUIN IN DE MAAK IN DE BUURT DE BEEMDEN

De grond is gereed gemaakt voor de speeltuin. In overleg 
met enkele bewoners heeft de gemeente Helmond speel-
toestellen besteld  (houten huisje, glijbaan en schommel) 
en deze worden over ongeveer 2 maanden geplaatst. En 
misschien stelt de gemeente, als er eenmaal gras staat op 
het zand, nog 2 goaltjes beschikbaar. De gemeente moest 
nog even kijken of deze goaltjes herplaatsbaar zijn.

motor
   toertocht

speel
     tuin
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vestiaanse associaties 22
“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.

“WE GAAN NAAR ZANDVOORT, AL AAN DE ZEE...”

Zo, de zomer is begonnen, de vakantie zit er nog aan te 
komen en er ligt nog een heleboel werk te doen. Bij mij 
is het altijd hollen of stilstaan. Zo’n periode kan een paar 
dagen duren, maar ook een paar weken. En dit is zo’n 
weken-periode. Dan heb ik even het gevoel een typische 
Brandevoorter te zijn; altijd druk, druk, druk, nergens tijd 
voor.

Maar ondanks dat ik nu in zo’n hollen-periode zit doe 
ik wel gewoon de dingen die ik anders ook zou doen, ik 
maak er gewoon tijd voor. Het schijnt dat in Utrecht de 
Vierdaagse gevaar loopt. Het schijnt dat door gebrek aan 
vrijwilligers niet meer aan bepaalde veiligheidseisen kan 
worden voldaan. Toen ik dat hoorde moest ik denken aan 
Brandevoort; de opmerking van Marco Feijen in de laat-
ste BC, waarin een tekort aan vrijwilligers wordt gemeld. 
Willen wij dat wel? Nou moet ik op de een of andere 
manier aan Fred Riksma (beroemde politie-agent in Bran-
devoort) denken “Waar gaan wíj naar toe?”.  Hm, sorry 
voor dit uitstapje. Wat ik niet snap is, dat er bijvoorbeeld 
zo veel behoefte is aan speelplaatsen voor kinderen, wat 
betekent dat er toch best wel veel kinderen in Brande-
voort zijn, er dus hoogstwaarschijnlijk ook een heleboel 
vaders en moeders omheen hangen (de beroemde 
hangouders, de beroemde hangouderen komen elders in 
de BC aan bod), maar dat er geen kandidaten/vrijwilligers 
voor de lokale kinderclub zijn...

Zijn we zo druk, of hebben we er niet op de goede ma-
nier aandacht aan gegeven?

Nou, de vakantie zit er aan te komen, dus er is alle tijd om 
er nog eens over na te denken. En daarmee wil ik de lezers 
veel ontspannen gedachten toewensen (zen, zen, zen) in 
de hoop dat jullie die ene zin, in wat voor taal dan ook, niet 
te horen krijgen; “En waar gaan wij naar toe?”

Willen wij dat wel?
JvZ

BESTE BRANDEVOORTERS!

De zomervakantie is alweer in aantocht en dat bete-
kent voor vele een reden tot een feestje. Bij deze 

wil ik graag aandacht vragen voor de geluidsoverlast die 
helaas, zoals vorig jaar is gebleken, voor veel overlast 
heeft gezorgd. Barbecuen en straatfeestjes zijn heerlijk 
maar laat anderen hier geen hinder van ondervinden. 
Helaas zijn er vorig jaar, vele klachten bij de politie hier-
over binnen gekomen. Het gaat om de gezelligheid en 
niet hoe ver reikt mijn decibel vermogen!

Wettelijk moet de muziek om 22.00 uur zacht of 
uit staan. Echter vorig jaar is gebleken dat om 

middernacht de muziekknop vaak luider ging in plaats 
van zachter en bewoners rustig tot 02.00 uur en later 
doorgingen met karaoke en muziek draaien. Denkt u 
eraan dat huizen dicht op elkaar staan en door schuine 
daken geluiden hard binnen komen. Er zijn feestvierders 
die kunnen uitslapen, maar er zijn ook bewoners die ziek 
zijn, wisseldiensten draaien en daardoor vroeg op moe-
ten, kinderen die slapen en bewoners die op tijd willen 
opstaan om van het weekend te genieten...

Laten wij elkaar respecteren en hierom denken en 
zorgen dat onze wijkbrigadier niet op hoeft te ko-

men draven.....! Mocht u toch een feestje willen geven 
dan heeft u altijd nog de mogelijkheid om een zaal in ons 
wijkcentrum af te huren. Bedankt voor uw begrip en bij 
deze een hele fijne vakantie toegewenst!

auteur bij redactie bekend

rust of  
           onrust
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Op 31 mei heeft het college van burgemeester en 
wethouders van Helmond bekend gemaakt dat het 

ontwerp bestemmingsplan Brandevoort II voor iedereen 
ter inzage ligt. Iedereen kan hierop mondeling of schrif-
telijk zienswijzen indienen. Heb je dus bedenkingen ten 
aanzien van het bestemmingsplan, mis je bepaalde din-
gen...meldt dit dan aan de gemeenteraad!
Het ontwerpbestemmingsplan Brandevoort II is een zo-
genaamd moederplan, dat wil zeggen dat het gaat om een 
bestemmingsplan op hoofdlijnen. Dit plan wordt vervol-
gens nog uitgewerkt in zogenaamde uitwerkingsplannen. 
Voordat een bestemmingsplan onherroepelijk is, moet 
vaak een lange weg afgelegd worden. Hieronder geven 
we kort aan welke weg in principe bewandeld wordt. 
1- Allereerst wordt door de gemeente een vooront-
werp gemaakt. Dit voorontwerp wordt besproken met 
een groot aantal partijen, denk aan het waterschap, de 
milieudienst etc. Dit overleg heeft ten aanzien van Bran-
devoort II inmiddels plaatsgevonden. 
2- Het voorontwerp wordt vervolgens voor iedereen 
ter inzage gelegd voor de duur van 6 weken. Het be-
stemmingsplan kan ingezien worden op de Stadswinkel. 
Daarnaast staat het ook op www.helmond.nl. 
Tegen het voorontwerp kan iedereen,zowel mondeling 
als schriftelijk, zijn/haar zienswijzen indienen bij de ge-
meenteraad. 
3- Na de sluitingstermijn worden alle op- en aanmerkin-

brandevoort ii bestemmingsplan
gen gebundeld en er wordt op iedere zienswijze een re-
actie gegeven. De gemeenteraad geeft aan of ze het met 
bepaalde zienswijze eens dan oneens is en ook waarom 
ze het er wel of niet mee eens is. Het plan kan daarop 
aangepast worden.
4- Vervolgens wordt het hele ontwerpplan in de ge-
meenteraad besproken en wordt het ontwerpplan vast-
gesteld. 
5- Na vaststelling wordt het hele ontwerpplan ter goed-
keuring voorgelegd aan gedeputeerde staten van de pro-
vincie Noord Brabant. Mensen die eerder gebruik heb-
ben gemaakt van hun recht om zienswijzen in te dienen, 
kunnen nu hun bezwaren kenbaar maken aan GS als ze 
het niet eens zijn met het bestemmingsplan. 
6- Gedeputeerde Staten kan 3 besluiten nemen, namelijk
    1. het bestemmingsplan wordt volledig goedgekeurd. 
    2. het bestemmingsplan wordt volledig afgekeurd. 
    3. het bestemmingsplan wordt gedeeltelijk goedgekeurd.
En aan bepaalde onderdelen wordt goedkeuring onthou-
den. Het bestemmingsplan geldt dan dus, met uitzon-
deringen van de delen of (delen van) artikelen waaraan 
goedkeuring is onthouden. 
7- Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten kan ver-
volgens nog in beroep gegaan worden bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.

MM

...\060090.bso  31-5-2006 11:19:45
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Alle samenwerkende partijen bij de bouw van het sta-
tion weten nu, dat het station over 6 maanden, om 

precies te zijn op 10 december 2006 klaar moet zijn. 
Niet alleen het station moet dan gebouwd zijn, maar ook 
de dienstregeling moet er hangen en de reizigers moeten 
gewoon hun kaartje kunnen kopen in Brandevoort zelf.
Om dit tot stand te brengen is op vrijdagmiddag 16 juni 
om 16.30 uur de officiële start gemaakt voor de bouw 
van het station gegeven in aanwezigheid van een aantal 
officiële genodigden van B&W Helmond en verdere be-
langstellenden die zich verzamelden in de Markthal.

MIJLPAAL IN BRANDEVOORT 

Wethouder R.A.C. van Heugten (Stedelijke Ontwik-
keling, Volkshuisvesting en Grondzaken, CDA) sa-

men met mevrouw Van Stam, regiodirecteur van ProRail 
geeft een flinke klap op de kop van jut, die dienst doet 
voor de onthulling van het informatiebord. Eveneens 
aanwezig zijn de wethouders mevrouw B.M. Houthooft-
Stockx (Stedelijk Beheer, Verkeer en Milieu,VVD) en de 
heer S.Yeyden (Economische Zaken, Sociale Zaken en 
Centrum ontwikkeling, PvdA). Andere officiële gasten 
zijn o.a. de architect, de heer Han Lijnkamp van Magis 
& van de Berg. Het Ingenieursbureau Grontmij heeft de 
buitenruimte en het spoorgedeelte ontworpen. Van Mo-

vares voert de directie over en het toezicht op station. 
Uiteraard laat ook de hoofdaannemer Strukton Bouw en 
Vastgoed zich bij het startsein zien. Vanuit het gemeen-
telijk Projectbureau Helmond zijn het hoofd de heer De 
Ruyter en de projectleiders Van der Geest en Franssen 
geïnteresseerd aanwezig. 

SAMEN IN DE TREIN

Er is maar even tijd om een klein glaasje te drinken. 
Precies op tijd nodigt wethouder Van Heugten de 

gasten uit om in te stappen in een klein treintje en een 
korte rit naar de plek van opening te maken. Daar is een 
Kop van Jut opgesteld vlak bij de spoorrails.
De andere gasten leggen de kleine afstand tussen de 
markthal en de spoorlijn gemakkelijk te voet af. Net voor 
het vertrek verschijnen aan de zijkant van de markthal 
enkele mensen in rode hesjes met een groot spandoek. 
Op het doek staat een grote afbeelding van een rode 
tomaat, symbool van de SP en de tekst: STATION JA, � 
90.000 LUXE NEE.
Bij navraag bij een van de leden van de plaatselijke SP, 
de heer F. van der Zanden naar de betekenis van deze 
tekst, wordt duidelijk dat zij niet protesteren tegen de 
komst van een station. Nee, zij ondersteunen de bouw 
van harte, maar niet de jaarlijkse kosten van € 90.000. 
Het protest zelf verloopt rustig en blijft beperkt tot het 
tonen van het spandoek.

Na zijn toespraak gaat de heer Van Heugten over tot 
de daadwerkelijke opening en hij nodigt hiervoor 

mevrouw Van Stam van ProRail uit om dat te doen door 
het geven van een hamerslag op de Kop van Jut. Hiermee 
werd dan het officiële startsein gegeven.

GP   M&WD 

bouw station brandevoort offi cieel gestart
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meer luchtfoto’s te zien op www.brandevoorterdag.info.
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DE AVOND VOOR DE BD-DAG

Een relatief laag aantal mensen uit de wijk is te zien op 
de feestavond voor de echte Brandevoorter dag. Min-

der dan 100 mensen zijn er op uit getrokken om tussen 
1⁄2 8 en 1.00 uur ’s nachts even stil te staan bij de bijzon-
dere wijk in ontwikkeling. Alles is tot in de puntjes gere-
geld. Drank, muziek en etenswaren zijn in ruimte mate 
aanwezig. Een indringend spelend orkest, uiteraard in de 
sfeer van Brandevoort zet een gezellige sfeer neer. Vrij-
willigers en nieuwe bekenden leggen contact met elkaar 
en praten even na over 2 jaar wonen in Brandevoort.
Jan Drouen vraagt zich af waar de grote groep blijft en 
kan geen specifieke redenen bedenken. Het wk-voetbal-
len kan geen breekpunt zijn. De cruciale wedstrijd voor 
oranje is pas de avond daarna. Argentinië speelt wel om 
21.00 uur, maar kan mensen uit Brandevoort niet aan 
de buis gekluisterd gehouden hebben. Misschien zijn 
het de feesten die bewoners zelf in hun buurt hebben 
georganiseerd? Als de schrijver tijdens het feestgebeu-
ren een korte wandeling rondom blok 17 maakt, dan 
valt op dat woonblok Lindt een eigen barbecue en mu-
ziekfeest bouwt. Verder op aan de andere kant van de 
Brandevoortse dreef zijn nog meer woonblokken, die op 
deze avond zelf festiviteiten hebben gepland. Misschien 
zijn veel bewoners, meer dan vroeger, op een kleinere 
groepsgrootte ingesteld en minder op het totale wijkge-
beuren. Het wijkgebonden feest van de Brandevoorter 
dag zou dan om deze reden minder bewoners kunnen 
aanspreken????

DE BRANDEVOORTER DAG OP ZONDAG

Deze dag is drukker bezocht. Ook drukker dan de 
Brandevoorter dag van 2 jaar geleden. Na een rus-

tige ochtend, komt na 14.00 uur een flink aantal mensen 
naar Brandevoort om de variëteit van attracties mee te 
maken. Hoewel een grote stroom bezoekers regelmatig 
naar het helikopterlawaai trekt, staan de andere activi-
teiten toch ook volop in de belangstelling. Het spijker-
broekhangen wekt intense hilariteit op. Sommige kinde-
ren kunnen lang hangen: het record om 17.00 uur is voor 
de meisjes al 3 minuten en 15 seconden. De jongens zijn 
iets minder sterk en kunnen het 2 minuten uithouden en 
mogen dan hun eigen hoofdprijs mee naar huis nemen. In 
de markthal trekt de alternatieve Elvis alle aandacht. Niet 
uit het veld te slaan zingt hij de ene na de andere tophit 

     BRANDEVOORTER
                 DAG 2006
           TUSSEN
       ENTHOUSIASME
            EN AARZELING
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Ongeveer 75 belangstellende namen deel aan het handboogschieten, verzorgd door handboogschutterij ‘’Houts Welva-
ren”. De vereniging heeft prijzen ter beschikking gesteld in de vorm van levensmiddelenpakketten.

Deze kunnen worden afgehaald op dinsdag 4 juli tussen 20.00 en 20.30 uur in “d`n Doel”, Koeveldsestraat 6 en zijn gewonnen door: 
Guus van Wouden, Alexander Smeyers, Bas Gelijns, Maikel? (Langekker), S. van de Laar, Eric Nelemans. 

Allen proficiat!

uit de jaren zestig. Het verhoogt zonder meer de sfeer 
en tijden van weleer. 

Ondertussen geven turnsters een wervelende show 
naast het podium van de DJ’s. Zij zorgen voor ei-

gentijdse muziek op het jeugdplein. Het jeugdplein houdt 
de jongeren de hele dag goed bezig: de klimwand is 
voortdurend bezet, de modeshow verloopt vrolijk met 
de goedgekozen muziek van de drie DJ’s onder leiding 
van dj Barzani. 
De houthakkersshow is dit jaar nieuw. Er is veel belang-
stelling voor en nog net voor de druk van deze courant 
krijgen we de uitslag binnen van de leiding. In het hier-
naast geplaatste kader kunt u de uitslag zelf lezen. Op de 
foto’s kunt u de houtsplinters zien rondspringen.
Een ander opvallend fenomeen op deze Brandevoorter 
dag is het lotentrekken aan verschillende kramen. Tegen 
een lichte vergoeding van een euro, krijgt bijna iedereen 
een prijs. Bij de kraam van Bravo, de ondernemingsver-
eniging van Brandevoort, blijkt iedere tweede enveloppe 
een winnend nummer te bevatten. De opbrengst van de 
loten gaat naar een goed doel in de wijk. Dit geldt ook 
voor de kraam in de markthal. Deze staat vol met prijzen 
en verlokt veel bezoekers om mee te doen. Gelukkig, 
want de inkomsten gaan naar de organisatie van de vol-
gende Brandevoorter dagen in 2008.

De braderie, de demonstraties op verschillende 
plaatsen rondom de markthal en tal van andere ac-

tiviteiten en uiteraard de helikoptervluchten vullen de 
Brandevoorter dag net als voorgaande keren. Het weer 
werkt gelukkig mee tot vlak voor het eind van de dag. 
Juist op het moment dat de een na laatste dranktoga is 
opgeruimd, barst er inktzwart onweer los. Het wast alle 
stof en klamme zweet van de opruimers weg. En nog 
voor half 7 zijn alle bezoekers, organisatoren en kraam-
beheerders verdwenen en waarschijnlijk in afwachting 
van de allerlaatste voetbalwedstrijd van het Nederlandse 
elftal. 

GP
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Van 6 juni tot 9 juni zijn de kinderen van groep 8 op 
kamp geweest naar blokhut “De Sprinkhorst” in 

Mierlo. Na de nodige voorbereidingen zijn we op dins-
dagochtend per fiets vertrokken voor een tocht van zo’n 
20 km. De tocht ging via paden en weilanden, door Lier-
op, over de Strabrechtse Heide, naar het eindpunt.
Na aankomst konden de kinderen hun slaapplaats in orde 
maken en de omgeving verkennen.
Tijdens deze dagen hebben de kinderen een druk pro-
gramma afgewerkt:
• Stratego: verover de vlag van je tegenstander.  
• Het geheim van Graef hendrick: spannend nachtspel 
  waarbij de graef door het bos dwaalde....
• Zwemmen bij De Diepsteeckel in Someren.
• Paintball: schieten met waterpistolen en ecoline.
• Zelf pizza’s bakken.
• Karaoke-avond en afsluitende disco.
• Kies en koop je eigen avondeten.
Etc. etc.

HET GEHEIM VAN GRAEF HENDRICK

ANDERSON
“Het zwemmen was heel leuk, maar het water was erg 
koud.”

FRENCY
“Ik vond Graef Hendrick (meneer Marcel) heel eng en hij 
liet veel kinderen schrikken.”

kamp groep 8
  obs brandevoort

DEIVA
“Het Stratego-spel was heel leuk en ik wil dat nog wel 
een keer doen met de klas bij school of zo.”

PAUL
“Ik vond het wel lachen toen we het gele team gingen 
aanvallen. Ik heb 4 keer een kaartje kunnen pakken.”

NAOMI
“Slapen was leuk en ook het chips, chips en chips eten 
was goed.”

SILKE
“In het begin was de fietsroute gemakkelijk, maar in het 
bos werd het heel moeilijk.”

BEN
“Het ging heel goed bij de karaoke ook al had ik een 
beetje keelpijn.”

LARS
“De slaapzaal was lekker ruim, maar van slapen kwam 
weinig van....”

MERLIN
“Het paintballen was supergaaf, ik speelde een heel klein 
beetje vals (net als de rest trouwens).”
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BEWONERS BRANDEVOORT 

Bouwbedrijf Hazenberg uit Vught start in opdracht van 
het bouwfonds MAB uit Eindhoven met de bouw van 

de winkels en woningen in de blokken 15 en16 (dit zijn 
de 2 blokken aan de oostzijde van de gracht tegenover 
1, 2, 28 en 14). Daarom zullen er vanaf 30 juni bouwhek-
ken geplaatst worden rondom het gehele bouwterrein. 
De fietsverbinding richting tijdelijk winkelcentrum wordt 
afgesloten tot na de bouwperiode.
In verband met de ingebruikname van de school in De 
Veste in oktober a.s. en de veiligheid voor de kinderen 
zal het bouwverkeer voor de blokken 15 en 16 gebruik 
gaan maken van de Stepekolk – Oost en Laan door de 
Veste. Wij zullen de rotonde zo aanpassen dat er een 
duidelijke verkeerssituatie ontstaat. Overigens zal het 
bouwverkeer voor de blokken 4, 5, station en blok 8, 
zoals dat nu ook gebeurt, via de westzijde van de Veste 
afgewikkeld worden.

Tot nu toe werd het bouwterrein voor de blokken 15 
en 16 gebruikt voor het parkeren van auto’s. U be-

grijpt dat dat niet meer mogelijk is. Wij wijzen u erop dat 
u gebruik kunt maken van het parkeerterrein naar het 
informatiecentrum (t.p.v. blok 6). Ook zal het mogelijk 
zijn om vanaf medio oktober gebruik te maken van de par-
keerkelder onder het multifunctioneel centrum (blok 9).

De bouw zal ca. 2 jaar in beslag nemen. Natuurlijk 
zullende bouwactiviteiten voor enige overlast zor-

gen. Wij zullen proberen die zo klein mogelijk te houden. 
Mocht u klachten hebben dan kunt u bellen met de ge-
meentelijke opzichter dhr Louis Pasmans, telefoonnum-
mer (0492) 587834. 

projectbureau brandevoort

Op vaderdag, de zon scherp op de wielrenners en 
publiek schijnend is het weer een prachtig gezicht 

en geluid om de renners langs te zien en horen komen. 
Ivm het vroege tijdstip was de publieke opkomst op de 
uitvalsweg van Brandevoort, de Brandevoortse Dreef 
niet druk bezaaid met kijkers. Enkele enthousiaste wie-
lerfans stonden langs de snelweg en op het viaduct van 
de N270 stonden ook een 50 tal mensen de wielrenners 
aan te moedigen . Nadat de reporter een kleine uurtje 
heeft staan bakken in de zon heeft hij de wedstrijd op 
TV verder bekeken. Een TV verslag van een tijdrit geeft 
een veel betere indruk van de wedstrijd omdat je live om 
de 4 minuten een groepje renners langs ziet razen maar 
verder ben je niet op de hoogte van tussentijden ed. De 
TV biedt in deze uitkomst. Het zou trouwens leuk zijn als 
de Pro tour volgend jaar de Brandevoortse dreef met de 
rotondes in het programma opneemt ipv alles recht toe 
en recht aan. Ook voor de Brandevoorters zou dit een 
leuke bezienswaardigheid zijn. 

PP

pro tour ploegentijdrit raast langs brandevoort

start bouw blok 15 en 16 (commerciële voorzieningen)



juni 2006   39

gedropt  in brandevoort1ste BRANDEVOORTER DROPPING 2006  
       

DEZE DROPPING IS BEDOELD VOOR DE BEWONERS UIT BRANDEVOORT
(Gaarne in BLOKLETTERS invullen)

NAAM:......................................................................................................... .........................................................................................................

ADRES:.................................................................................... 

MOBIEL TELEFOONNUMMER:........................................................................................................................................................................

geeft zich op om mee te doen aan de 1ste Brandevoorter Dropping 2006 die gehouden zal worden op zaterdag 30 september 
2006. (vertrek rond 20.00 uur, Markthal ter Plaetse )

Inschrijfgeld bedraagt € 10,00 pér persoon en dient bij inschrijving voldaan te worden. In geval van annuleren na inschrijving 
kan er géén geld retour gestort worden. Indien u als groep (max. 10 personen) wilt meedoen aan deze dropping dient 
ieder lid van de groep een formulier in te leveren. Origineel zou het zijn als uw groep een naam heeft. Deze kunt u ook 
opgeven bij uw inschrijf formulier

NAAM GROEP: .................................................................... 

Aangezien er max. 50 personen aan deze activiteit kunnen meedoen i.v.m. vervoersvoorschriften van de bus kunnen slechts 
de eerste 50 personen die zich melden meedoen !!

Uw inschrijving is alleen geldig als u bij afgifte op onderstaande adres contant afrekent. Graag gepast betalen.
U kunt tot 15 september 2006 inschrijven. De dropping gaat ongeacht het weer (regen of sneeuw) altijd door!! Indien de 
bus vóór deze datum vol is zien we u graag als deelnemer in 2007!! Inlever adres: Carel Kortekaas, Baudevoort 28 (tussen 
18.00 en 22.00 uur) 06-22943877

Reactiestrook voor de organisatie.  A.u.b. NIET invullen!!

Ingeleverd op datum :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _uur

Betaald:   JA    of    NEE

(doorhalen wat niet van toepassing is)
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gezocht

Het aantal inbraken in auto’s is in de maand mei ge-
lukkig gehalveerd, maar blijft met 6 aangifte’s nog al-
tijd aan de hoge kant.
De politie werkt eraan om het aantal auto inbraken 
nog verder af te laten nemen. Uw medewerking wordt 
hierbij gevraagd. Indien u verdachte situaties ziet, 
wordt u verzocht deze direct aan de politie te melden.
Laat ook geen waardevolle goederen zoals portable 
navigatiesystemen en laptops achter in uw auto. Ge-
legenheid maakt de dief!

INBRAKEN EN DIEFSTALLEN
Er werd ingebroken in een woning aan de Stepekolk. 
Hierbij werden een fotocamera, lenzen, sieraden en 
geld weggenomen.
Bij 2 winkels in het winkelcentrum werd een glazen 
ruit aan de voorzijde ingegooid. De buit was zeer ge-
ring. Politie en sleuteldragers waren snel ter plaatse.
Zoals reeds aangehaald werden er deze maand 6 auto-
inbraken gepleegd. Deze vonden plaats aan de Plaetse 
(2x), Schutsboom, Rutkenshoeve, Kollershoeve en 
aan het Karthuizerserf. In de meeste gevallen werd er 
geluidsapparatuur weggenomen.
Voor de ingang van het appartementen complex “De 
Eikenburg” aan de Kalderman werd een afgesloten 
bruine Batavus herenfiets weggenomen.

VERNIELINGEN
Op een bouwterrein aan de Olenbeemden werden 
enkele ruiten vernield. De zeer jeugdige daders wer-
den op hun gedrag aangesproken en de schade is ge-
regeld. Bij een woning aan de Meienvoort werd een 
raam en kozijn vernield met een bloempot die in de 
tuin stond.

AANRIJDINGEN
Op de Geldropseweg raakte een motorrijder gewond 
doordat hij met zijn motor van de weg afraakte. Oor-
zaak was een stevige windvlaag waardoor de motor-
rijder zand in zijn ogen kreeg en niets meer zag.
De passagier, die achterop zat liep enkele flinke 
schaafwonden op aan haar handen.
Het is aan te bevelen, dat, als u gaat motorrijden, be-
schermende kleding te dragen en het vizier van uw 
valhelm dicht te laten of een goede motorbril te dra-
gen. Met name handschoenen zijn een must. Bij een 
valpartij steekt vrijwel iedereen uit reactie zijn han-
den als eerste uit.

Op de A 270 verloor een vrachtauto lading waardoor 
een personenauto die erachter reed er enkele lekke 
banden aan overhield. De schade is via de verzeke-
ring geregeld.

mei 2006

de politie tot uw dienst

Op de Brandevoortse Dreef werd een fietser door een 
bromfietser voortgetrokken. Toen beiden een ver-
keersdrempel naderden, liet de fietser los, kwam in 
onbalans en viel flink hard tegen het wegdek.
De verwondingen vielen naderhand gelukkig mee.

Op de Diepenbroek vond een eenzijdige aanrijding 
plaats. Een bestuurder raakte met de rechterwielen 
van zijn auto in de berm, corrigeerde teveel en ein-
digde aan de linkerzijde van de rijbaan in de sloot.
  
VERKEERSZAKEN
Ook deze maand werden er door de politie diverse ver-
keerscontroles gehouden, waarbij bekeuringen wer-
den uitgedeeld voor overschrijding van de maximum 
snelheid. Controleplaatsen waren: De Medevoort en 
de Geldropseweg. 

Er werd enkele malen melding gemaakt van jeugd 
op kleine crossmotortjes die rond reden in de buurt 
van het Antoniusbosje. Twee jonge coureurs werden 
hierop door de politie op hun gedrag aangesproken. 
Het is overigens niet toegestaan om met kleine mo-
torfietsen op de openbare weg te rijden, daar ze niet 
verzekerd zijn. Inbeslagneming kan een gevolg zijn. 
Laat het niet zover komen!

Op het Monnikserf werd een proces-verbaal voor fou-
tief parkeren uitgeschreven. Over het algemeen mag 
worden gesteld dat het parkeergedrag in positieve zin 
is veranderd. De politie blijft echt controleren!

OVERIGE ZAKEN
Tijdens boorwerkzaamheden aan de Kollershoeve, 
werd een gasleiding aangeboord. Door de brandweer 
en Obragas werd het gat gedicht.
Let op: als u gaat boren om uw tuin te draineren er 
leidingen in uw tuin kunnen liggen.

Op de Tyssenvoort werd een hond gebeten door een 
andere hond die uit de tuin was ontglipt. Door een 
omstander werd de bijtende hond vastgehouden en 
overgedragen aan de dierenambulance.
De schade is onderling tussen de eigenaren geregeld. 
Tevens gaat de eigenaar van de losgebroken hond 
maatregelen nemen dat dit niet meer kan gebeuren 
en ook zal de hond een gehoorzaamheidstraining 
gaan volgen.

xberichtentelexberichtentelexberichtent

richtentelexberichtentelexberichtentelex

fred riksma
buurtbrigadier brandevoort
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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

EUCHARISTIEVIERINGEN:
zaterdag 19.00 uur
zondag 10.15 uur

DINSDAG 4 JULI EN 20 AUGUSTUS 20.00 UUR
Informatieavond H. Doopsel, pastorie, Hoofd-
straat 157.

UITNODIGING VORMSELVOORBEREIDING 
NIEUWE STIJL!
Beste jongens en meisjes,  geachte ouders,

Hierbij nodig ik u/jou uit voor de STARTVIE-
RING van de voorbereiding op het sacrament 
van het Vormsel. Deze viering zal zijn op zater-
dag 16 september om 19.00 uur in de St. Luci-
akerk. 
Tijdens deze viering wordt de voorbereiding in 
gang gezet, helemaal uitgelegd.
Na afloop kun je het nieuwe eigentijdse vorm-
selproject voor in de kerk, met betaling van alle 
andere onkosten à € 15,-, (dit is inclusief de 
vormselfoto) voldoen. Graag gepast geld mee-
brengen. 
Tegen 20.00 uur ben je zeker weer thuis. 
Het is een geheel nieuwe vormselvoorberei-
ding!
Van harte welkom, zaterdag 16 september om 
19.00 uur in de kerk.

met vriendelijke groet,
j.v.d. laar, pastoor/deken

luciaparochie 
de 

Tijdens de zomermaanden gaan de diensten normaal door.
Op de website www.Bethlehemkerk-Helmond.nl wordt u nader 

geïnformeerd over eventuele wijzigingen of bijzonderheden.  

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.
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PUNTEN VAN OVERLEG BINNEN DE COMMISSIE.

De SRE heeft vorig jaar op basis van de BOSE-stu-
die de definitieve keus gemaakt om ten oosten van 

de lijn Nuenen-Geldrop een nieuwe weg te plannen ter 
ontlasting van de verkeersstromen ten oosten van Eind-
hoven.
Door de nieuwe normen voor fijnstof in het milieu én 
de veranderde opstelling van de gemeenteraad van Eind-
hoven t.a.v. de gemaakte keuze van de BOSE-variant zou 
het weleens kunnen zijn dat de discussie over de oplos-
singen voor het toenemende verkeer binnen het gebied 
van de SRE weer geheel open komt te liggen.
De verkeerscommissie heeft in de aanloop tot de voor-
noemde definitieve keuze op diverse bijeenkomsten, ge-
organiseerd door de SRE, de mening van Brandevoort 
over de verschillende varianten en de mogelijke nega-
tieve effecten goed naar voren gebracht.
Tot nu toe zijn er vanuit de SRE geen nieuwe ontwikke-
lingen gemeld. Wij blijven de vinger aan de pols houden.

Voor de ontwikkeling van Brandevoort ii is de ver-
keerscommissie gevraagd mee te denken bij de op-

zet van de verkeersafwikkeling binnen de wijk. In het 
bijzonder de opzet van een fietspadenplan werd hierbij 
genoemd. Tevens willen wij meedenken over de parkeer-
problematiek, gebaseerd op de ervaringen opgedaan in 
Brandevoort i.

Door de gemeente is in januari 2006 een brief naar 
alle wijken gestuurd betreffende de verkeersveilig-

heid in de wijk. In deze brief worden drie onderwerpen 
genoemd, t.w. snelheidshandhaving in de wijk, het opstel-
len van verkeersveiligheidsoverzichten en ten slotte ge-
dragsbeïnvloedende acties in de wijk.
M.b.t. de snelheidshandhaving stelt men voor klachten uit 
de wijk te inventariseren, deze op prioriteit te beoorde-
len, waarna met een lasergun metingen verricht worden.
De uitslagen hiervan kunnen leiden tot nadere maatre-
gelen, zoals verkeersremmers of nadere metingen door 
de politie. De verkeerscommissie heeft hiertoe nog geen 
nadere stappen ondernomen.
M.b.t. het opstellen van een verkeersveiligheidsover-
zicht heeft de verkeerscommissie gemeend een aantal 
verkeersgevaarlijke situaties, zoals bij hen bekend op dit 
overzicht te vermelden met daarbij de mogelijke oplos-
singen. Dit overzicht is op 1 mei jl. naar de gemeente 
gestuurd.
M.b.t. de gedragsbeïnvloedende acties in de wijk is door 
de verkeerscommissie nog geen initiatief genomen. Zij is 
van mening dat dit in de wijkraad ter discussie gesteld 
moet worden, waaruit naar voren moet komen welke 
partijen zich hiermee bezig gaan houden en op welke 
termijn één en ander dan plaats zal vinden. Een bijdrage 
is aangevraagd voor de aanschaf van borden, die ver-
keersdeelnemers moeten attenderen op schoolgaande 

verkeers      commissie

kinderen. Het betreft de school in het nog te openen 
Multifunctioneel centrum. 

Samen met de heren Linders en Van Lieshout heeft vo-
rige maand in het wijkdeel Schutsboom een rondgang 

plaatsgevonden, waarbij gekeken is naar o.a. scheefstaan-
de verkeersborden, verzakkende voetpaden, kaalgereden 
straathoeken, verkeersheuvels met losliggende stenen en 
verkeerde en niet goed geplaatste straatnaamborden. De 
gemeentevertegenwoordigers hebben al deze punten 
meegenomen en zullen hieraan hun aandacht geven.

Op de Brandevoorterdag heeft de verkeerscommis-
sie, evenals twee jaar terug, een skelterbaan inge-

richt, waar de jeugd gratis gebruik van kan maken. 
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Is dat wel mogelijk? Na een jaar hard werken bent u 
hard toe aan vakantie. Natuurlijk wilt u dan alle zorgen 

even vergeten. Toch moet er voordat u op vakantie gaat 
het één en ander worden geregeld of georganiseerd.  U 
gaat namelijk wel op vakantie, maar voor het inbrekers-
gilde breken nu ideale tijden aan. We moeten er met zijn 
allen voor waken dat dit gilde bij u een bezoek brengt 
tijdens uw vakantie. Evenals voorafgaande jaren geven wij 
u daarom ook weer wat aanvullende tips. De meeste tips 
zullen bij u al wel bekend zijn, maar voor de zekerheid 
zetten we ze toch even op een rijtje:
• als u met vakantie gaat laat, indien mogelijk, uw buren  
 weten wanneer u weggaat en terugkomt.
• laat de achterblijvers weten waar u zit en hoe ze u in  
 geval van nood kunnen bereiken.
• laat uw tuin en de planten binnen (haal deze niet van  
 de vensterbank)  door iemand verzorgen.
• laat regelmatig, liefst dagelijks, uw brievenbus leegma- 
 ken en zorg ervoor dat de post op een niet zichtbare  
 plaats in de woning wordt neergelegd.
• berg zaken die als klimmateriaal of als hengel (hengelen
 door de brievenbus) gebruikt kunnen worden goed op 
 (kliko, ladder, tuinmeubilair) of leg deze deugdelijk vast.
•  aat geen tuingereedschap rond uw woning liggen.
• sluit alle ramen en deuren, dus ook die van garage,   
 tuinhuisje, schuur en berging.
• laat geen sleutels op ramen of deuren zitten, maar berg 
 deze op.

commissie
buurtpreventie

• berg reservesleutels op of leg ze in een kluis en doe er 
 vooral geen labels aan.
• zorg ervoor dat uw woning een bewoonde indruk maakt.
• sluit gas en waterkraan af en schakel elektrische ap- 
 paraten uit;
• zet een auto op uw oprit of laat de buren hun auto op 
 uw oprit parkeren.
• laat met behulp van schakelklokken verlichting aan en 
 uitgaan.
• schakel de buitenverlichting niet uit, haal wel de span- 
 ning van de buitenstopcontacten.
• laat uw eigendomspapieren zoals bijvoorbeeld kopie  
 deel III niet rondslingeren.
• schaf voor waardevolle documenten een inbraakwe- 
 rend kluisje aan of huur tijdelijk een kluisje.
• als u een antwoordapparaat heeft, vermeld dan niet  
 dat u met vakantie bent.
• geen autosleutels en autopapieren in uw jas aan de  
 kapstok laten zitten op korte afstand van de brieven- 
 bus. Dit in verband met hengelen door de brievenbus.
• merk en registreer uw waardevolle goederen of maak  
 er een (digitale) foto van.
• controleer bij vertrek of u alle ramen en deuren goed  
 hebt afgesloten (bij deuren sleutel 2 keer ronddraaien) 
 en vraag of degene die bij u de post of de planten komt  
 verzorgen dat ook doet.

U zult misschien denken: “Dat weet ik allemaal al”, 
maar juist daar gaat het wel eens mis. Het is allemaal 

zo vanzelfsprekend dat we er niet meer bij nadenken en 
dan kan het dus vergeten worden. Ben verstandig, maak 
gebruik van de tips en voer ze uit. Natuurlijk zijn er legio 
andere tips, maar dit zijn toch wel de voornaamste.

Toch nog even een paar andere tips voor op vakantie: 
maak thuis fotokopieën van paspoort, identiteits-

kaart, rijbewijs, bankpassen, creditcard, reis- en ziekte-
kostenverzekeringen. Noteer het telefoonnummer om 
bankpas en creditcard te laten blokkeren. Bewaar be-
langrijke papieren als dit mogelijk is, in een kluisje op 
uw vakantieadres en neem zelf een kopie van rijbewijs, 
paspoort of identiteitskaart mee. Mocht u dan bestolen 
worden, dan bent u alleen de kopieën kwijt.
Als u ergens parkeert of aanlegt sluit dan uw auto/ca-
ravan of boot goed af. Ook hier geldt, laat er nooit geld 
of waardepapieren in achter. Laat ook niet zien wat u 
bij heeft: camera’s, verrekijkers of radio’s. Niet in ‘t zicht 
achterlaten. Waardepapieren, paspoort identiteitskaart 
en geld niet zichtbaar bij u dragen.
De laatste paar tips horen eigenlijk wel niet bij buurtpre-
ventie, maar we vonden wel dat we ze kenbaar moesten 
maken om een bijdrage te leveren aan een zorgeloze va-
kantie.

de commissie buurtpreventie wenst u en uw familie 
een prettige, zonnige en vooral zorgeloze vakantie toe
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Ten opzichte van begin mei toen er weinig activiteit 
te bespeuren viel wat betreft de bouw van station 

Brandevoort, is het nu, begin juni een drukte van belang. 
Zowel ten noorden als ten zuiden van de spoorlijn zijn 
de voorbereidende werkzaamheden begonnen. 
Aan de zuidkant is een hek geplaatst. Aan dit hek is een 
bord bevestigd met de tekst dat men zich moet vervoe-
gen bij de uitvoerder en dat men zich niet zonder helm, 
hesje en veiligheidsschoenen op het bouwterrein mag 
bevinden. Omdat de schrijver van dit verhaal niet in het 
bezit was van één der genoemde attributen, overtrad hij 
een verbod toen hij het bouwterrein opstapte, waar zich 
vijf mannen bevonden die in conclaaf bijeen waren.
Alle vijf droegen de voorgeschreven kleding met op 
de achterkant de naam van het bouwbedrijf Strukton. 
Degene die als uitvoerder werd aangewezen vertelde 
dat nu serieus met de bouw werd begonnen en dat de 
bouw van het noordelijk deel van het station ongeveer 
synchroon met het zuidelijk deel zou verlopen. Op het 
terrein tussen het hek en de spoorlijn zijn diverse pi-
ketpaaltjes uitgezet zodat de contouren van het gebouw 
zichtbaar worden. 

Voor een betrouwbare toelichting over de voortgang 
van de bouw van het station kan onze auteur terecht 

bij de projectleider. De heer Van der Geest is graag be-
reid om in afstemming met de uitvoerder precies aan te 
geven hoe de bouw verloopt en op welke wijze dit het 
beste via onze wijk courant gepubliceerd kan worden.
Verderop was te zien hoe een bronbemaling van de firma 
Ockhuizen water pompt van de bouwplaats in de gracht 
langs de Broederwal.
Aan de noordzijde van de spoorlijn waren vrachtwagens 
van verschillende firma’s bezig zand aan te voeren om het 
terrein op te hogen tot het niveau van de spoorlijn. De 
natuurlijke hoogte van het terrein maakt immers deel uit 
van het beekdal van de Schootensche Loop.
Op de locatie waar een deel van het broekbosje is ge-
kapt en waar begin mei nog brokken puin lagen, wordt 

behalve het puin ook de zwarte grond eronder afgegra-
ven door een dragline en afgevoerd per vrachtauto. Als 
de vrachtwagen geladen is, worden, voordat hij zijn lading 
afvoert, eerst de wielen afgespoten door een firma uit 
Borne die daar, volgens het opschrift kennelijk in gespe-
cialiseerd is. De man die dat doet is gekleed in een witte 
overall en draagt een masker voor zijn gezicht (waar en 
wanneer hebben we toch ook al weer meer gehoord?). 
Behalve grote brokken puin, stukken hout en wat plastic, 
bevat het gestorte materiaal ook asbesthoudend sloop-
afval. 

Al in 1993 is door Iwaco verkennend onderzoek ge-
daan op de stortplaats Diepenbroek. In 2001 en 

2004 zijn aanvullende onderzoeken verricht en in 2005 
heeft de firma Tauw B.V. een asbestonderzoek gedaan. 
Volgens het rapport van laatstgenoemd onderzoek is de 
interventiewaarde/restconcentratienorm overschreden. 
Vandaar de witte overalls, maskers en het schoonspuiten 
van de banden van de vrachtwagens. 
Aangezien het volgens het Masterplan Brandevoort II de 
bedoeling is, het restant van het bosje in de bebouwing 
van de Marke op te nemen, kan de vraag gesteld worden 
of het puin en overig sloopafval gewoon blijft liggen of 
alsnog afgevoerd wordt?? Wat betreft de overige werk-
zaamheden: het puin van de afgebroken varkensschuren 
is verwijderd, maar de hogedruk-gasleiding evenwijdig 
aan het spoor, moet nog omgelegd worden.

De streefdatum van 10 december 2006, als de datum 
van het in gebruik nemen van het station,  blijft ech-

ter gehandhaafd. Een bewoner van Diepenbroek vertelde 
dat het gehucht, bestaande uit langgevelboerderijen en 
landhuizen,  helemaal afgebroken moet worden. Terwijl in 
de wijk Schutsboom bijvoorbeeld wèl bestaande panden 
in de nieuwe bebouwing zijn opgenomen. 
Voor 10 december zal er dus nog heel wat gediscus-
sieerd worden en zullen nog heel wat treinen Brande-
voort voorbij rijden..

w. dobma

station, deel 3
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Van den Beuken Catering wil als trendvolger een an-
dere cateraar zijn en zet daarom “de beuk” in onze 

vaste eetgewoontes.
Barry van den Beuken deed voor mij zijn voordeur open, 
op die sombere maandagmorgen de 29ste mei om 10.00 
uur. Maar toen ondergetekende werd uitgenodigd plaats 
te nemen in een grote efficiënte maar gezellige keuken, 
waarin het sombere weer geen invloed had, werd dit ge-
lijk de  basis voor een goed gesprek. Deze keuken is, 
zoals hierna zal blijken, het hart van waaruit Catering 
van Den Beuken gestart is met het uitzenden van de lek-
kerste gerechten.  

Barry’s ouders zijn al jarenlang de eigenaren van een 
Cateringbedrijf gevestigd in Limburg. En al ruim 20 

jaren was het ook de wensdroom van hun zoon in deze 
richting zijn eigen bedrijf te kunnen beginnen. Maar om-
dat zijn vader en  moeder beiden in hun bedrijf  flink aan 
de slag waren, was er voor een derde  “directeur” eigen-
lijk geen plaats. Omdat het echter al vanaf jonge leeftijd 
zijn streven was zijn beroep ook in die richting te zoeken, 
koos Barry na de basisschool voor de slagersvakoplei-
ding in Utrecht. Die doorliep hij met goed gevolg. Daarna 
ging hij werken als slager in loondienst en dat deed hij 
acht tot tien jaren met veel plezier. Toen, na allerlei om-
zwervingen en ook  banen in de management  sector o.a. 
als accountmanager in zowel de keurslagers- als levens-
middelenbranche, van waaruit hij uit al die sectoren een 
professioneel graantje meepikte, bleek dat later, voor zijn 
huidige bedrijf, goed van pas te komen.
Nog steeds in loondienst en ondertussen woonachtig in 
Mierlo-Hout kwam hij bij C1000 een leuke meid tegen. 
Dat ze vrijwel naast elkaar woonden wisten ze toen nog 
niet. En zoals dat vaker gaat,  klikte het meteen tussen 
die twee.

Na een jaar samenwonen in Mierlo-Hout besloten 
ze een makelaar op te zoeken om een huis te gaan 

kopen. De makelaar wees hen op de mogelijkheden in 
het toekomstige Brandevoort en ze gingen er samen met 
hem dan ook een kijkje nemen. In die tijd, nu zo’n klei-
ne vier jaar geleden, stond er alleen nog maar het blok 
waarin het Info Centrum is gevestigd. De twee aspirant-
kopers waren, zoals dat veel van de huidige bewoners 
ook is overkomen, meteen verknocht aan De Veste. En 
dit gevoel werd dan ook vrijwel meteen omgezet in da-
den door het  zetten van hun handtekening voor het te 
bouwen pand aan de Laan door de Veste 13, waar ze in-
middels al bijna 4 jaar wonen. Toen ook wilde Barry met-
een de droom, waarmee hij al jaren speelde, nl het opzet-

ten van een Catering bedrijf, gaan verwerkelijken. En dat 
plan kon alleen uitgevoerd worden door de fantastische 
inzet en support van zijn partner, Jacqueline de Bar. Want 
zonder haar had hij dit zeker niet kunnen realiseren. 
En in dezelfde mooie keuken, vanachter het fornuis, zie 
bijgaande foto, waar ook dit interview plaatsvond kon 
Barry zijn culinaire kunsten vertonen voor zijn eigen be-
drijf: Van den Beuken Catering
Na 2,5 jaar vanuit deze plaats een leuke Catering te heb-
ben gerund vonden ze het toch beter om een bedrijf te 
voeren buiten hun woonomgeving en daarom verplaats-
ten ze de zaak naar het centrum van Helmond.
Op dit moment vinden hun cateringgerechten gretig af-
trek bij zowel bedrijven (40%) als bij particulieren (60%). 
Maar het uiteindelijke doel is om hier in de toekomst een 
fifty-fifty percentage van te maken (dus 50% bedrijven en 
50 % particulieren). Met doordeweeks het zwaartepunt 
van levering bij de bedrijven in het weekend de levering 
aan particulieren.

Het leukste aan dit vak vindt Barry de creatieve kant 
d.w.z. het bedenken en het maken van de gerechten. 

En de kroon op zijn werk is dan natuurlijk dat de cliënten 
het lekker vinden en zo tevreden zijn met zijn creaties en 
afwerking van maaltijden, hapjes, barbeque’s enz. dat ze 
daarom klant blijven maar ook binnen hun vrienden- en 
kennissenkring de goede naam van dit bedrijf versprei-
den.
Zijn specialiteit ligt op het ogenblik nog bij de Mediter-
rane keuken maar het is de bedoeling om in de toekomst 
trendvolger, in zowel warme als koude buffetten, te zijn 
en te blijven. Trends zoals bijv. sushi’s, wraps enz. zullen 
dan ook vrijwel meteen bij dit bedrijf te bestellen zijn. 
Zijn laatste droom is het, om naast zijn Cateringbedrijf 
nòg een klein traiteur/delicatessen zaakje in het centrum 
van de stad te kunnen openen. Een soort Bodega waar 
de klanten drankjes en kleine hapjes (bijv. tapas) kunnen 
nuttigen. Maar het allerbelangrijkste vindt hij het om ei-
gen baas te zijn en te blijven, verantwoordelijk voor alle 
zaken. Met als uiteindelijke doel om, als de zaken goed 
gaan gewaardeerd te worden, maar ook als ze niet goed 
gaan daar zelf de consequenties van te dragen.

Over zijn woonomgeving in De Veste zijn hij en zijn 
partner heel tevreden. Alleen vinden ze dat een 

paar zaken, zoals bijv. speelruimte voor kinderen en de 
parkeergelegenheid nog wel behoorlijk uitgebreid zou-
den kunnen worden. Verder kijkt hij reikhalzend uit naar 
het gereed komen van het centrum, waarvan hij hoopt 
dat het er even mooi uit zal komen te zien als de rest van 
Brandevoort met aantrekkelijke winkels.
Na dit interessante en gezellige interview met Barry van 
den Beuken neem ik afscheid en wens hem en Jacqueline 
heel veel succes en geluk, zowel persoonlijk als zakelijk.

MD

de beuk erin bij
van der beuken
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Gezocht: Voor een dierentehuis voor kansarme asiel-
dieren ben ik op zoek naar oude of gebruikte dekens, 
dekbedden en/of overtrekken, slaapzakken, la-
kens, (tuinstoel)kussens, handdoeken, honden- en 
kattenmanden die u anders misschien weggooit. Mijn 
telefoonnummer is 553690. 
Kijkt u ook eens op hun site www.dierenthuis.nl

brandjes

Beste bezoekers van de inloopochtend in ’t BrandPunt.
Bij het verschijnen van deze Brandevoorter Courant 

is de zomervakantie voor de scholen net begonnen. Dat 
betekent dat ook de inloopochtend voor een periode 
van 6 weken gesloten is (van 5 juli t/m 9 augustus). Vanaf 
woensdag 16 augustus bent u weer van harte welkom op 
de inloopochtend in het ’t BrandPunt van 9.30 tot 11.00 
uur.  De koffie en thee staan dan klaar en voor de kin-
deren is er speelgoed en limonade. Voor de koffie, thee, 
limonade en het spelmateriaal vragen wij een bijdrage 
van € 0,50 per ouder per ochtend. 
Deze inloopochtend wordt gedraaid door een groep 
enthousiaste vrijwilligers en is een initiatief van de wijk-
raad Brandevoort en Home-Start Humanitas. Voor meer 
informatie kunt u bellen met Liesbeth van Merrienboer, 
coördinator Home-Start Helmond tel. 537323

GRATIS CURSUS BIJ HOME-START IN HELMOND

In september start weer de Home-Start cursus van Hu-
manitas:  7 dagdelen voorbereiding op vrijwilligerswerk, 

waarbij je gezinnen met jonge kinderen gaat ondersteu-
nen, die tijdelijk opvoedstress ervaren.
De cursus biedt algemene informatie over opvoeden, de 
ontwikkeling van kinderen en communicatie. Daarnaast 
ook specifieke uitleg van het Home-Start programma 
en aandacht voor wat het betekent om een gezin met 
soms andere opvattingen, andere waarden en normen 
of cultuur, te ondersteunen: Hoe ga je daar mee om en 
wat kun je vanuit je eigen ervaring betekenen voor jonge 
ouders? 
Wij vragen:  enige ervaring met opvoeden (mag ook 
vanuit werk of ander vrijwilligerswerk zijn) en dat je een 
paar uur per week tijd hebt. 
Wij bieden: Humanitas werkt landelijk met duizenden 
vrijwilligers in allerlei projecten, en biedt o.a. een collec-
tieve verzekering voor W.A. en ongevallen, een tijdschrift 
“van Mens tot Mens” ,  deskundige begeleiding door een 
coördinator en gezellig collegiaal contact met vrijwilli-
gers. De cursus biedt voor beide partijen de kans om te 
oriënteren of dit vrijwilligerswerk past bij je persoon! 
Iedereen is van harte welkom! 

Een informatiepakketje wordt op verzoek toegestuurd. 
Bel hiervoor naar: Humanitas Home-Start Helmond

Telefoon 0492-537323 (maaandag t/m donderdag)
B.g.g.: 06-22766317
E-mail: homestarthelmond@humanitaszuid.nl

homestart
een boom om 

in de iekendonksevoort

Door de stevige wind in de maand mei heeft 
één boom in de Iekendonksevoort het bege-

ven. Vanwege mogelijk gevaar voor de gebruikers 
van deze straat was de brandweer zo alert om snel, 
maar wel heel slagvaardig de boom in zijn geheel te 
verwijderen. Het stukken of spalken van de boom als 
suggestie van de bewoners, was voor de brandweer 
niet acceptabel.
Navraag bij de gemeente leverde de informatie op 
dat in het najaar de verloren boom door een nieuwe 
vervangen wordt.

foto’s peter wachters 
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kunnen we een dag organiseren voor het dubbele aantal 
deelnemers: 15 team á 4 personen. 

Na het succes van vorig jaar zijn we dan ook vol 
enthousiasme bezig met de voorbereidingen voor 

deze tweede editie. Er zal weer in teamverband wor-
den gestreden om de felbegeerde wisseltrofee, welke nu 
in handen is van Team 13! Iedereen kan zich aanmelden 
wanneer hij/zij in het bezit is van een GVB en woonach-
tig is in onze wijk Brandevoort. Aanmelden kan individu-
eel, in koppels of als team. Op de dag zelf zal de defini-
tieve teamsamenstelling bekend worden gemaakt alsook 
de flight-indeling. De wedstrijdvorm zal net als vorig jaar 
weer Texas Scramble (Best ball) zijn, om de doorstroom-
snelheid te bevorderen.

Onze doelstelling is om tegen hetzelfde prijsniveau 
(+/-€�75,=) weer een complete dag aan te bieden 

(greenfee, koffie ontvangst, lunch, borrel en afsluitende 
BBQ). Dit bedrag kan evt. iets afwijken, afhankelijk van 
het aantal deelnemers en de hoeveelheid sponsoren die 
we aan het evenement weten te binden. Voor mensen 
met een eigen zaak, hebben we overigens een financi-
eel interessant sponsorpakket opgesteld. Mocht u hierin 
geïnteresseerd zijn, geeft u dit dan even aan bij uw aan-
melding en we sturen u graag de Brandevoorter Golf 
Sponsor Info toe.

met vriendelijke groet
organisatie brandevoorter golfdag 2006

jaap uneken, jan de beer, franklin van de laar
golf@brandevoort.nu

Houd www.golf.brandevoort.nu in de gaten voor het 
laatste nieuws!!!

OP ZONDAG 10 SEPTEMBER A.S. IS HET WEER ZOVER

Heb je zin in een gezellige dag met Brandevoortse 
golfers? Doe dan ook mee met de tweede editie 

van de Brandevoorter Golfdag. Op zondag 10 september 
is het zover, op onze “Brandevoortse” golfbaan De Gul-
bergen. Slechts een Golfvaardigheidsbewijs en goede zin 
wordt als voorwaarde gesteld voor deelname.
 
HOE IS HET ZO GEKOMEN

Vorig jaar is voor het eerst de Brandevoorter Golfdag 
georganiseerd. De doelstelling van de dag was om 

golfende Brandevoorters met elkaar in contact te bren-
gen en elkaar in een ontspannen manier beter te leren 
kennen, zowel privé als zakelijk. De indeling van de dag 
en de spelvorm zijn daar dan ook op gebaseerd. Omdat 
het de eerste keer was is gekozen voor een voorzichtige, 
kleinschalige opzet met max. 28 personen i.v.m. de start-
capaciteit van 1 uur. Via het benaderen van bekenden en 
buren waren binnen no time de flights gevuld en kon 
de eerste Brandevoorter Golfdag feitelijk van start gaan 
met 7 teams van golfende Brandevoorters. Het was een 
prachtige dag! De dag is zeer positief beoordeeld door 
de deelnemers. Het initiatief bleek zeker voor herhaling 
vatbaar te zijn. Het verslag met foto’s is geplaatst in di-
verse media en op www.brandevoort.nu. 

DE TWEEDE EDITIE GROOTSER VAN OPZET!

Vanwege de goede reacties, plus de spontane aanmel-
dingen van mensen die graag hadden meegespeeld, 

zullen we dit jaar de tweede editie voor een grotere 
groep golfers organiseren. Een grotere groep betekent 
ook dat we meer tijd dienen te reserveren op de golf-
baan, in de vorm van een halve gunshot. Op deze manier 

2e brandevoorter golfdag

AANMELDEN VIA WWW.GOLF.BRANDEVOORT.NU
Om uzelf en uw evt. teamgenoten aan te melden, kunt u op www.golf.brandevoort.nu het  inschrijfformulier invullen. 



Deze maand, op velen verzoek, herhaal ik een recept dat 
lang geleden is gepubliceerd en dat de meeste van jullie 
gemist hebben. Het gaat over het meest bekende Itali-
aanse recept: de Tiramisú.

TIRAMISÚ

INGREDIËNTEN VOOR 4 À 6 PERSONEN:

250 gr. mascarpone, 3 eieren, 8 eetlepels suiker, koekjes 
type langevingers, espresso, vleugje Amaretto, cacaopoe-
der, een vierkante of rechthoekige schaal. 

BEREIDINGSWIJZE:

1. Klop de eidooiers op met de suiker
 tot een schuimige massa.
2. De mascarpone toevoegen en goed mengen.
3. Het eiwit opkloppen tot een vaste schuimige massa  
 en aan de mascarpone toevoegen.
4.  Bereid de espresso (ongeveer 10 kopjes). Als je geen  
 espresso apparaat hebt zet dan hele sterke koffie. Een 
 beetje suiker toevoegen.
5.  Indien gewenst kun je een vleugje Amaretto toevoe- 
 gen aan de koffie.
6. Breng een dun laagje mascarpone mengsel aan in de  
 schaal. 
7.  Dip de lange vingers in de koffie (niet te veel doorwe-
 ken) en leg deze als een laagje op de mascarpone.
8. Breng op de langevingers weer een laag mascarpone  
 aan.
9.  Herhaal punt 7 en 8 nog een keer.
10. Zet de tiramissú in de koelkast voor minimaal 4 tot  
 6 uur. Je kunt de tiramisú ook de dag/avond van tevo-
 ren klaar maken.
11. Strooi een dun laagje cacaopoeder over de tiramisú  
 voordat je hem serveert.

Een frissere en luchtigere variant van de Tiramisú krijg je 
met perziken of ananas uit blik. Gebruik dan de siroop 
i.p.v. de koffie en voeg het fruit in stukjes toe aan de 
mascarpone. 

BUON APPETITO!

Wilt u reageren, heeft u tips of vragen?
Stuur een e-mail naar:

francesca@brandevoortercourant.nl

francesca’s
 kookrubriek
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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 september 2006.

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

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

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

 meisje / jongen

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

van de prijzen zijn:

1.  Quinty Gijsberts 7 jaar
2. Janne Dekkers 5 jaar
3. Iza van Blokland 6 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

WWW.BRANDEVOORT. BIZ

Activiteitenkalender 2006

September 
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
Zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op voetval-
veld bij De Neerhei

10.30 tot 
11.30

E. Neef  524029 

  3 sept Activ cie Fierljeppen 13-17.00 M. Feijen 516723 
  3 sept Brand Concert Jazz Afternoon 15.00 R. Boesveld 666390 
  8 sept Brand Cour Sluiting aanlevering nr 7 G. Pollemans 524029 
10 sept Fanfare Unitas Stepekolk 10.00 Unitas 476650 
29 sept Brand Cour Distributie nr 7 13.00 P. Princen 665781 
30 sept Activ Cie Dropping volwassenen 20-01.00 M. Feijen 516723 

Oktober
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
Zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op voetval-
veld bij De Neerhei

10.30 tot 
11.30

E. Neef  524029 

13 okt Brand Cour Sluiting aanlevering nr 8 G. Pollemans 524029 
27 okt Brand Cour Distributie nr 8 13.00 P. Princen 665781 
28 okt Activ Cie Halloween 18-22.00 M. Feijen 516723 

November 
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
Zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op voetval-
veld bij De Neerhei

10.30 tot 
11.30

E. Neef  524029 

 8 nov Wijkraad Vergadering ’t BrandPunt 20.00 J. de Laat 667040 
10 nov Brand Cour Sluiting aanlevering nr 9 G. Pollemans 524029 
22 nov Wijkraad Klankbordgroep ’t BrandPunt 19.30 J. de Laat 667040 
24 nov Brand Cour Distributie nr 9 13.00 P. Princen 665781 
26 nov Activ Cie Sinterklaas 13-16.30 M. Feijen 516723 

December 
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
Zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op voetval-
veld bij De Neerhei

10.30 tot 
11.30

E. Neef  524029 

08 dec Brand Cour Sluiting aanlevering nr 10 G. Pollemans 524029 
10 dec Dickens Dickensnight 15.00 J. de Laat 667040 
29 dec Brand Cour Distributie nr 10 13.00 P. Princen 665781 

Bron : Brandevoorterkalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.

TOONZAAL OPRUIMING!

Wegens vernieuwing van onze collectie bieden
wij verschillende toonzaalmodellen aan in de
opruiming!

Dit is slechts een selectie uit de opruiming, 
op dit moment bieden wij diverse slaapsystemen
en kastsystemen gunstig geprijsd aan.

Ook zijn er nog diverse matrassen uit de vorige
collectie scherp geprijsd! 

WINIA – VERARDO – AUPING BOXSPRINGS – KIRUNA BY AUPING 
SWISSFLEX – PULLMAN – TRECA DE PARIS

Einde Engelseweg, voorbij de bouwmarkten. Parkeren voor de deur.
Duizeldonksestraat 18 - Helmond - tel. 0492-359269 - www.kastenbed.nl

PULLMAN BOXSPRING SCALA
180 X 200 CM VRAAG ADVIES AAN ONZE TOP ADVISEURS

VERARDO INLOOPKAST SWISSFLEX SF500 VOLLEDIG ELECTRISCH VERSTELBAAR
180 X 200 CM

Activiteitenkalender 2006

September 
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
Zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op voetval-
veld bij De Neerhei

10.30 tot 
11.30

E. Neef  524029 

  3 sept Activ cie Fierljeppen 13-17.00 M. Feijen 516723 
  3 sept Brand Concert Jazz Afternoon 15.00 R. Boesveld 666390 
  8 sept Brand Cour Sluiting aanlevering nr 7 G. Pollemans 524029 
10 sept Fanfare Unitas Stepekolk 10.00 Unitas 476650 
29 sept Brand Cour Distributie nr 7 13.00 P. Princen 665781 
30 sept Activ Cie Dropping volwassenen 20-01.00 M. Feijen 516723 

Oktober
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
Zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op voetval-
veld bij De Neerhei

10.30 tot 
11.30

E. Neef  524029 

13 okt Brand Cour Sluiting aanlevering nr 8 G. Pollemans 524029 
27 okt Brand Cour Distributie nr 8 13.00 P. Princen 665781 
28 okt Activ Cie Halloween 18-22.00 M. Feijen 516723 

November 
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
Zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op voetval-
veld bij De Neerhei

10.30 tot 
11.30

E. Neef  524029 

 8 nov Wijkraad Vergadering ’t BrandPunt 20.00 J. de Laat 667040 
10 nov Brand Cour Sluiting aanlevering nr 9 G. Pollemans 524029 
22 nov Wijkraad Klankbordgroep ’t BrandPunt 19.30 J. de Laat 667040 
24 nov Brand Cour Distributie nr 9 13.00 P. Princen 665781 
26 nov Activ Cie Sinterklaas 13-16.30 M. Feijen 516723 

December 
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
Zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op voetval-
veld bij De Neerhei

10.30 tot 
11.30

E. Neef  524029 

08 dec Brand Cour Sluiting aanlevering nr 10 G. Pollemans 524029 
10 dec Dickens Dickensnight 15.00 J. de Laat 667040 
29 dec Brand Cour Distributie nr 10 13.00 P. Princen 665781 

Bron : Brandevoorterkalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.
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 SAMENSTELLING BESTUUR WIJKRAAD

 voorzitter henk noort
 secretaris jos te dorsthorst
 penningmeester astrid geers
 leden hilke robijn
   jet de laat

michel van bruggen 

VERGADERING WIJKRAAD 2006

bestuur

wijkraad
6 september / 8 november

VERGADERDATA KLANKBORDGROEP
22 november

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 september 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 henk noort wijkraad@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
 scouting brandevoort  twan meulendijks info@scoutingbrandevoort.nl
 startpagina brandevoort herbert von reth info@brandevoort.nu
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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 theo van lieshout 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
moeders voor moeders, sandra rondeel 51 49 11 
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
e

la
n

g
ri

jk
e

 t
e

le
fo

o
n

n
u

m
m

e
rs




