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De Paashaas verwacht jullie om 10.00 

uur bij het Antoniusbosje tegenover 
Basisschool de Vendelier. Jullie krijgen dan 
een lekker glaasje drinken en om 10.30 uur 
gaan we samen met de Paashaas de eieren 
zoeken. Wie een zilveren ei vindt krijgt een 
extra verrassing. 

Een kleine 50 bewoners waren ondanks de snijdende 
oostenwind naar de markthal getogen voor de histori-

sche bijeenkomst over de lokale politiek in Brandevoort. 
Zelfs Joost Karhof was zenuwachtig op het moment dat 
hij de 2 coryfeeën van de avond de stelling voorlegde: 
“Gemeenten en architecten moeten alleen maar bouwen 
wat de mensen willen. Weg met de experimentele nieuw-
bouw”.

Op 17 februari 2006 werd de Gemeente Helmond be-
zocht door een delegatie  van de politie uit het Engelse 

Westmercia. Het doel van het bezoek was om informatie uit 
te wisselen over het “wijkgerichte” werken en de manier 
van aanpak hiervan. Teneinde de Engelse collega’s een goede 
inkijk te geven in de keuken van de buurtbrigadier, werd 
steeds één Engelse collega gekoppeld aan twee Helmondse 
buurtbrigadiers.

Kinderdagverblijf Villa Vrolijk opent op 1 mei a.s. ein-
delijk haar deuren.

Na ruim 2 jaar voorbereiding en overleg met verschil-
lende instanties is het dan eindelijk zover dat Ingrid van 
der Hulst samen met haar man “Kinderdagverblijf Villa 
Vrolijk” realiteit ziet worden.

De Brandevoorter jeugd had zich massaal ingeschreven 
voor deelname aan de jaarlijkse clubkampioenschap-

pen van Budovereniging De Hechte Band. Zondag 19 maart 
vond de beproeving plaats. Sporthal De Weijer in Mierlo 
was omgetoverd tot een grote Dojo, (wedstrijdzaal) waar 
de judoka’s de strijd met elkaar moesten aangaan. 
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maart 2006
redactioneel 

Zo prominent als de Ramadan zich een tijd geleden 
voordeed, zo ongemerkt gaat de vastentijd aan de 

bewoners in Brandevoort voorbij. Uiteraard is dit niet 
vanzelfsprekend. 

Het is goed om bij het vasten even stil te staan. Een 
landelijke avondkrant kan ons wellicht ideeën aanle-

veren en helpen een korte beschouwing inhoud te geven. 
Opnieuw heeft de NRC aandacht besteed aan de wijk. 
In een onderzoek naar de stand van zaken van vinex-
locaties komt Brandevoort aan bod. En wat blijkt: min 
of meer als enige wijk is zij er in geslaagd om aan de 
uitgangspunten van de nota Ruimtelijke Ordening te vol-
doen.

Als we dit lezen is het plezierig te zien dat we in Neder-
land vooruitgang hebben geboekt; herhaling is vervangen 
door variatie. Terwijl onze eigen Vinex-wijk, of beter, ons 
“Vinex-dorp” pas op de helft van het aantal huizen is, 
hebben de bestuurders in februari al een soort voltooi-
ing gevierd. 

Architect Krier zei daarbij dat de wijk een project 
is dat het meest consequent zijn plannen heeft uit-

gevoerd. Het beeld dat hij voor de wijk heeft gemaakt 
moet in deze context geplaatst worden. In een brochure 
die ook rond deze gelegenheid is uitgekomen, kunnen 

Uit NRC, blz 42:
Ten slotte is ook de variatie in architectuurstijlen groot. „Aan de ene kant zie je nog veel modernisme in Vinex-wijken”, zegt Lörzing. 
„Aan de andere kant kom je steeds meer traditionalisme tegen. Het centrum van Brandevoort, een nieuw vestingstadje, staat bij-
voorbeeld helemaal vol met huizen die zijn geïnspireerd op die uit de achttiende eeuw. Je vindt opvallende stijlen, zoals ‘historiserend 
eclecticisme’ en “colonial”. Maar ondanks de veelheid aan stijlen is er toch, heel voorzichtig, een Vinex-stijl aan het ontstaan. Die 
zou je vernacular kunnen noemen als het niet zo’n rotwoord is, een middle-of-the-road-stijl die de terughoudende modernistische 
vormgeving combineert met traditionele materialen.”
Door de variatie op alle niveaus vormen de Vinex-wijken een breuk met de woonwijken zoals die in de twintigste eeuw gebruikelijk 
waren. „Tot de jaren negentig waren Nederlandse nieuwbouwwijken oefeningen in herhaling. Elk decennium had weliswaar zijn 
eigen modes in stedenbouw en architectuur, maar die zag je dan ook overal in Nederland. Vinex-wijken zijn juist oefeningen in 
variatie.”

we zien hoe Brandevoort verder afgebouwd gaat wor-
den. Bij het informatiecentrum is de brochure in te zien. 
Een afdruk van de kaft staat hieronder afgedrukt.

De wijkraad bezint zich verder op haar rol in onze 
wijk, commissies moeten aan de slag om zelfstandig, 

maar vooral meer professioneel hun taak te vervullen. 
De wijkraad komt hierop in ons volgende nummer te-
rug.
De verkiezingen laten zien dat de bewoners zich bewus-
ter bezinnen op hun omgeving. De opkomstcijfers tonen 
een hogere betrokkenheid aan dan de vorige keer. Was 
het vier jaar geleden moeilijk om boven de 40 % uit te 
komen, nu is het opkomstpercentage bijna 50%. Uiter-

aard komt dit door het unieke initiatief van de Bran-
devoorter Courant om vlak voor de verkiezingen de 
eerste lokale stemwijzer van het land te publiceren ... .

De Brandevoorter Courant zal de komende ont-
wikkelingen zo goed mogelijk volgen en daarvan 

verslag doen. In de eerstvolgende courant komt de 
start en de aanbouw van het station van de wijk in de 
aandacht. Tot het moment dat de eerste trein vertrekt 
in januari 2007, zullen we hiervan maandelijks verslag 
doen. 

GP
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Sinds een vijftal jaren is in de wijk Brandevoort de 
Stichting Wijkraad Brandevoort actief. Deze stichting 

heeft tot doel het tot stand brengen en in standhouden 
van een prettige woon- en leefomgeving waardoor Bran-
devoort uitgroeit tot een ‘wijk in de stad’. Een wijk waar 
het bruist van gezelligheid en activiteit, waar mensen zich 
thuis voelen doordat Brandevoorters betrokken worden 
en zich betrokken voelen bij het wel en wee van hun 
wijk.

De Stichting wordt vorm gegeven door een bestuur 
van ca. 6 personen. Binnen de wijkraad functioneren 

diverse commissies. Dit betreft twee soorten commis-
sies. Aan de ene kant een aantal commissies die zich be-
zighoudt met “leuke” activiteiten. Hierbij kun je denken 
aan De Dickenscommissie die het jaarlijkse Dickensfeest 
organiseert; een commissie 12+, die allerlei activiteiten 
voor de jeugd van 12 tot 18 jaar organiseert; een jeugd-
club die de jeugd onder 12 leuke dingen aanbiedt; een 
activiteitencommissie die o.a. Halloween, Sinterklaas en 
Fierljeppen organiseert.
Aan de andere kant bestaat er een aantal commissies dat 
zich meer met de “serieuze” kant van een wijk in ont-
wikkeling bezighoudt. Hierbij kun je denken aan buurt-
preventie, verkeersinfrastructuur, spelen en groenvoor-
zieningen e.d.
Deze commissies hebben allemaal hun eigen commissie-
leden. Gezamenlijk vormen zij de wijkraad.

Het bestuur heeft op dit moment twee hoofdtaken:

1) Het vervullen van een brugfunctie tussen gemeente 
en bewoners. Het bestuur heeft op allerlei gebieden 
(buurtpreventie, verkeersaspecten, spelen en groenvoor-
zieningen, meedenken over de ontwikkeling van Brande-
voort) veelvuldig contact met het college van B & W en 
met diverse ambtenaren. Dit contact vindt o.a. plaats via 
zogenaamde klankbordgroepvergaderingen.
2) Het faciliteren en coördineren van alle commissies 
die onder de wijkraad vallen. Dit betekent o.a. het toe-
zien op een juiste toedeling van subsidiegelden van de 
gemeente. In de zogenaamde wijkraadvergaderingen 
vindt overleg plaats tussen het bestuur en afvaardiging 
van alle commissies. 
Binnen het bestuur functioneert een dagelijks bestuur 
(voorzitter, secretaris en penningmeester) en een aan-
tal algemene bestuursleden. Door het vertrek van een 
aantal bestuursleden naar een nieuw te vormen Stich-
ting, te weten de Stichting Sociaal Cultureel Centrum, is 
het bestuur van de Stichting Wijkraad Brandevoort op 
zoek naar een aantal nieuwe algemene bestuursleden. 

Bovendien neemt aan het eind van 2006 onze voorzitter 
afscheid......
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, maar vrijwilligers-
werk is niet vrijblijvend!

WAT VERWACHTEN WIJ VAN KANDIDATEN?
• een enthousiaste instelling en de wil om een steentje 
 bij te dragen aan de ontwikkeling van de wijk.
• een plezierige wijze van samenwerken.
• het bijwonen van bestuursvergaderingen (1x per 
 maand), wijkraadvergaderingen (5x per jaar) en klank
 bordgroepvergaderingen (3x per jaar).
• het meedenken over alle punten die in het bestuur aan 
 bod komen.
• het nadrukkelijk meewerken aan het leggen van con- 
 tacten met commissies, bewoners en gemeente.
• het meedenken over een optimale toekomstige struc-
 tuur van de wijkraad.

WAT BIEDEN WIJ AAN KANDIDATEN?
• een club enthousiaste bestuursleden en commissiele-
 den die zich willen inzetten voor de wijk.
• een platform om op de hoogte te komen van allerlei 
 ontwikkelingen in de wijk en in de gemeente.
• een omgeving waarin met heel veel bewoners kennis 
 kan worden gemaakt.
• een mogelijkheid om mee te werken aan de verdere 
 ontwikkeling van Brandevoort.
• en nog veel meer...................

Heb je interesse? Wil je graag nog meer informatie? 
Laat het ons weten! 

Je kunt bellen met Jet de Laat, secretaris (tel. 667040) of 
met Jan Drouen, voorzitter (tel. 538747).
Je kunt mailen: wijkraad@brandevoort.org
Je kunt schrijven: Jet de Laat, secretaris wijkraad Brande-
voort, Melvert 11, 5706 KV  Helmond

Als je je kandidaat stelt, is de werkwijze als volgt: je 
wordt uitgenodigd voor een gesprek met een af-

vaardiging van het bestuur. In dit gesprek wordt nader 
kennisgemaakt en worden wederzijdse verwachtingen 
besproken. Na dit gesprek is er een korte bedenktijd 
(ca. één week). In die tijd bekijken beide partijen wat ze 
er van vinden: het kandidaat-lid denkt na of hij toe wil 
treden tot het bestuur en het bestuur denkt er over na 
of de betreffende kandidaat past binnen het bestuur en 
een zinvolle bijdrage kan leveren aan de activiteiten van 
de Stichting.
Interesse, meld je aan! Werk mee aan de verdere ontwik-
keling van onze prachtige wijk Brandevoort:  jullie inzet 
is hard nodig!!!!!

wijkraadsberichten
GEZOCHT: ENTHOUSIASTE BESTUURSLEDEN VOOR BESTUUR WIJKRAAD BRANDEVOORT
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verslag klankbordgroep 22 februari

Ongeveer 15 bewoners gaan het viermaandelijkse 
gesprek weer aan met de gemeente in de perso-

nen van wethouder Peter Tielemans, Theo van de Broek, 
Jacqueline Klomp, Chris Franssen en Paul Linders.

PUNTEN UIT DE WIJKRAAD

De eerste punten van bespreking zijn het sportcom-
plex aan de Kaldersedijk en de hoogspanning door 

de wijk. Over beide onderwerpen kan de gemeente nog 
geen duidelijke uitspraken doen. Het sportcomplex aan 
de Kaldersedijk is nog niet helemaal af. De komst van 
de voetbalclub uit Mierlo – Hout en op langere termijn 
het middelbaar onderwijs zijn nog onderwerp van be-
spreking. Het is mogelijk dat de huisvesting van het mid-
delbaar onderwijs in de buurt van de Kaldersedijk voor 
verschuiving van bestemmingen zal zorgen. 
De glazen afscheiding tussen spoor en wijk verdient 
spoedig grondig onderhoud. Vernielde onderdelen 
moeten betrokken partijen spoedig herstellen. Dit kan 
erosievandalisme voorkomen. De ondernemer van de 
zonnecellen, Shell Solar, bestaat niet meer. Nu is de ge-
meente met andere partijen in overleg om financiën en 
juridische zaken goed te regelen. Omdat er meerdere 
aspecten aan het traject zitten, duurt de onderhandeling 
nog even. Desondanks probeert de gemeente zo spoedig 
mogelijk een aantal oplossingen rond te hebben.

VOORTGANG BOUW EN VERKEERSVOORZIENINGEN 
IN DE WIJK

Het fi etspad Schutsboom – De Langekker zal eind 
maart gereed zijn.

Eind maart vindt de oplevering van een aantal woningen 
plaats. In de maanden april – juli moet vervolgens de situ-
atie hier woonrijp zijn.
De gemeente leidt het verkeer rondom De Veste zoveel 
mogelijk over de tijdelijke bestrating. Omdat er nogal 
wat bouwactiviteiten zijn, is deze maatregel alleszins ver-
dedigbaar. Een zogenaamde blauwe route begeleidt het 
bouwverkeer van en naar bouwblok 4 en 5.
Binnenkort start de voorbereiding en de bouw van het 
station. In een relatief korte tijd immers moet de bouw 
afgerond zijn. In de dienstenregeling van januari 2007 is al 
aangegeven welke trein op welk moment in januari 2007 
hier zal stoppen en vertrekken met de eerste bewoners 
van Brandevoort. (hopelijk houden de bewoners van 
Brandevoort hiermee al rekening als zij hun vervoers-
plannen voor 2007 – 2010 maken, redactie BC). Prorail 
legt het stationgedeelte van station aan; de aannemer 
moet er op zijn beurt voor zorgen dat hij eind 2006 klaar 
is met het stationsgebouw. Voor de geïnteresseerden is 
het misschien aardig om te weten dat de gasleiding die 
parallel aan het huidige spoor loopt, vóór het eind van 
het jaar met een bocht om het station geleid moet wor-
den. Verder is het zo, dat in de planning nog steeds een 
Vlitsfietspad mogelijk is langs het station. Aan de andere 
kant bij de zuidzijde van het spoor komt er aan de bas-
tionzijde van de Neerwal een nieuwe brug. In bijgaande 
ontwerptekening staat een impressie van deze geplande 

brug. Maar dit ontwerp kan dus nog wat aanpassingen 
ondergaan.
Er is een aantal huurwoningen bij het plein de Hoefijzer 
gepland. De verkoop van de woningen uit blok 5 is ge-
start en de belangstelling is groot. 
Blok 15 en 16 midden in De Veste met de woningen en 
winkels: het is de bedoeling dat de wooncoöperatie eerst 
de winkels bouwt en daarna de woningen. Bij de voort-
gang van de bouw zal er dan een soort lege ring van win-
kelpanden te zien zijn en daarna vindt de invulling plaats 
met de voorgenomen woningen. 
In Brand was er bijna een definitieve speelruimte geko-
men. Maar door omstandigheden was dit niet haalbaar; 
daarom is er nu een tijdelijke speelgelegenheid opgeno-
men achter in de buurt de Beemden. (zie de bijgevoegde 
tekening). Deze gaat over een aantal jaren naar een defi-
nitieve locatie over. 

ANDERE ZAKEN

De vergunningen voor de evenementen in de wijk 
kunnen de commissies en werkgroepen op dezelf-

de manier aanvragen en inzetten als het afgelopen jaar. 
De wijkraad coördineert de aanvragen weer en com-
municeren dit met de betreffende groepen.
Omdat de bestuursperiode van het college afloopt met 
de verkiezingen in zicht, dankt Jan Drouen, de voorzit-
ter van de klankbordgroep, de heer Tielemans, hartelijk 
voor de samenwerking. In aansluiting hierop spreekt 
de heer Tielemans zich lovend uit over de wijkraad en 
in het bijzonder over de voorzitter, Jan Drouen, mede, 
omdat deze bij de volgende vergadering geen voorzitter 
van de wijkraad meer zal zijn. Vervolgens kijken de beide 
partijen elkaar gelukkig en stralend aan. (een subjectieve 
interpretatie van de situatie door de verslaggever).

In de rondvraag vraagt de heer Deelen (van de buurt-
preventie) zich af of de gemeente op de hoogte is van 

de tijdelijke uitbreidingsplannen van de basisschool De 
Vendelier: er komen na de voorjaarsvakantie 2 nieuwe 
lokalen (zijn inmiddels geplaatst) bij om de toenemende 
stroom kinderen uit de wijk te kunnen opvangen. Noch 
de heer Tielemans noch de andere gemeentevertegen-
woordigers zijn hiervan op de hoogte. Zij vinden dat de 
uitbreiding een structureel karakter moet hebben en ko-
men in een volgende zitting op deze zaak terug.
Al vroeg in de avond kan de heer Tielemans vervolgens 
de zitting beëindigen en weer snel naar de verkiezings-
campagnes terugkeren.

GP
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Dealer voor Sigma - Sikkens - Wijzonol - Brander

HALLO BESTE BRANDEVOORTERS & BRAN-
DEVOORTERINNEKES,

Carnaval is weer voorbij, en dankzij de nog aanwezige 
boerenschuren in Brandevoort, tbv de ‘wagenbou-

wers’, konden we op zaterdagmiddag de 25e februari in 
ieder geval nog wat meegenieten van de carnavaleske 
sfeer. Er waren weer prachtige exemplaren in elkaar ge-
zet. Ik kwam op zaterdag dan ook vele wijkgenoten tegen 
bij de optocht van de Kluppels.
Wisten jullie dat de dansgarde van deze geweldige car-
navalsvereniging voor 1/3 bestaat uit Brandevoorter 
tieners. Hopelijk kunnen we in de nabije toekomst ook 
eens werk gaan maken van een carnavaleske sfeer in 
Brandevoort. Zeker als we eind dit jaar beschikken over 
een prachtig nieuw gebouw. Enthousiastelingen kunnen 
zich alvast melden. 

Binnenkort staat de tweede activiteit van dit jaar op 
het programma: het Paaseieren zoeken met de Paas-

haas in het Antoniusbos. Vorig jaar waren de kinderen zo 
enthousiast dat vele eieren al bijna chocolademelk waren 
alvorens we ze konden uitdelen. Daarom hebben we dit 
jaar maar kunststof eieren voor het zoeken ingeschakeld. 
Was wel moeilijk om plastic eieren te laten leggen door 
een kunststofkip! We gaan er vanuit dat het wederom 
een succes wordt voor de allerkleinsten in onze wijk. 
Voor volgend jaar zijn we wel op zoek naar nieuw orga-
nisatiebloed om dit voort te kunnen zetten. Zie verdere 
informatie van deze werkgroep in deze uitgave.

We zijn tevens nog op zoek naar organisatie talent 
in de wijk tbv: Fierljeppen / Dropping / Halloween 

& Sinterklaas intocht. Je kunt je aanmelden via de website 
van de AC of via onderstaand e-mailadres.

Ondertussen hebben we ook weer de beschikking 
over een enthousiaste vrijwilligers coördinator. An-

nelies Voss is onze gelederen komen versterken, dus als 
je informatie wilt of je wilt je aanmelden mail dan naar 
vrijwilligers@brandevoort.org 

Graag tot ziens bij onze activiteiten in Brandevoort of 
bij de organisatie.
Voor info:  ☎ 516723, post & berichten via mail adres:  
ACTIVITEITEN@BRANDEVOORT.ORG 

PS: Voor het bezichtigen van foto’s van de activiteiten-
commissie zie: www.activiteiten.brandevoort.nu.
Je kunt van daaruit ook in de historie terugkijken tot 2 
jaar terug. En natuurlijk informatie opvragen over onze 
commissie, of jezelf aanmelden.

marco feijen
voorzitter activiteiten commissie brandevoort

p/a Baudevoort 30
5706 KL  Helmond

☎ 0492 – 516723 of 06 – 44318155 

activiteitencommissie
      brandevoort

De derde editie van de Brandevoorter concerten in 
onze markthal gaat binnenkort beginnen.

Dit jaar streven we ernaar om duo-concerten te orga-
niseren, en we beginnen deze keer op zondag 7 mei met 
een Iers feestje. Eerst komt Erin’s Eye, een duo met harp, 
accordeon, piano, viool en mandola. Nadat we helemaal in 
de Keltische sfeer zijn gebracht zal de band Last Wheeze 
het feest afmaken. Met een beetje geluk wordt alles com-
pleet gemaakt met Ierse dans en leggen we een houten 
vloer aan. Voor initiatiefneemster en multi-instrumenta-
list en zangeres Marleen Revenboer is het een thuiswed-
strijd. Zij woont in Brandevoort II (“Revenboerderij”) en 
ziet de markthal als een perfecte locatie. In de volgende 
Brandevoorter courant meer hierover. 
 

In juni maken we ruimte voor de Brandevoorter da-
gen om op 2 juli weer ons Open Podium voor de wijk 

te organiseren. Vorig jaar was dit een groot succes, en 
iedereen die iets muzikaals wil laten horen kan zich al 
aanmelden (concerten@brandevoort.nu) . 

brandevoorter  
concerten

 

Na de zomer komen we terug op 27 augustus met een 
Jazz special: Herbie Guldenaar met zijn jazzvrienden 

uit de workshops van het Kunstencentrum Helmond en 
de Pointwood Bigband. 
 
Het eerste geplande concert begin april is afgelast, maar 
met drie zomerconcerten zijn we hopelijk nog niet klaar. 
We zijn al bezig om de programmering door te zetten in 
de winter, maar dan in ons multifunctionele centrum dat 
rond december gereed is. Het zou kunnen dat we toch 
nog iets alternatiefs verzinnen voor 23 april (zie www.
brandevoort.nu ) 
Hou de website in de gaten en 7 mei in de agenda. Hoe 
laat? Net als vorig jaar om 15.00 uur, zodat we  in de 
namiddag lekker na kunnen borrelen in de wijk.
 

remko boesveld 
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mfc in de steigers 9

Zoals in de meeste lokale kranten werd geschreven 
de laatste weken, is het hoogste punt van het MFC 

op 24 februari jl. een feit geworden. Ook wel gezegd; de 
vlag werd in de top gezet. Met veel aandacht werd het 
bereiken van dit hoogste punt gevierd, waar de directie 
van bouwbedrijf Hurks en de wethouder van Heugten 
en alle direct betrokkenen voor waren uitgenodigd. En 
met het bereiken van dit hoogste punt lijkt het erop, als 
het zo doorgaat, dat oktober 2006 als opleveringsdatum 
toch nog gerealiseerd zal kunnen worden, als er natuur-
lijk niks tegen gaat zitten. Dit lijkt af en toe wel het geval 
te zijn als ik uit het raam kijk en weer wat bouwvakkers 
bij elkaar zie staan en de tekeningen weer voor de dag 
zie komen, het ergste is dan dat je later ziet dat een der-
gelijk mooi gebouwd muurtje (ik kan het in ieder geval 
niet beter) weer tot de grond gelijk wordt gemaakt. Dus 
de tekening en de architect zagen het muurtje toch iets 

anders dan de metselaars. Maar als dat alles is dan wordt 
de planning nog wel gehaald. Want dezelfde dag stond het 
muurtje er weer even mooi als daarvoor maar nu met de 
gemaakte aanpassingen zoals op de tekening te zien wa-
ren. Als ik het mag zeggen lijkt het er toch steeds weer 
op, dat men voorloopt op de bouw. Maar dat zal mijn 
onbekwame blik wel zijn. Maar als ik dan zie, dat er weer 
wat verdiepingsvloeren, van de huizen die in aanbouw 
zijn, erop liggen denk ik toch: “Het gaat wel erg snel”. En 
dan heb ik nog niets gezegd over de sporthal, waar al in 
de week van 6 maart de aluminium dakplaten werden 
geplaatst. Natuurlijk moet er binnen in het gebouw ook 
nog van alles gedaan worden. Maar dat neemt niet weg 
dat er, als de bewoners er nu langs lopen, of als je er in de 
buurt woont, of er tegen aan kijkt, dat er toch weer veel 
verandert. Aan de kant waar de openbare basisschool 
wordt gevestigd is het al bijna helemaal dicht. Zowel de 
betonblokken als het metselwerk zijn vrijwel klaar, alleen 
de dakplaten nog. Maar eerst moesten er nog wel wat 
dakkapellen geplaatst worden die het typerende karak-
ter van de Veste weergeven. Dit werd ook al gerealiseerd 
in de week van 6 maart zodat de vrachtwagens van de 
fi rma, die de dakplaten levert, weer een doorgang rich-
ting de Veste konden maken om de gewenste platen op 
de bouwplaats te krijgen. Nu is het alleen de vraag wan-
neer de dakplaten op hun plaats komen te liggen. 

Verder gaat het ook met het metselwerk de goede 
kant op en ondanks het feit dat er zo af en toe een 

muurtje om gaat, loopt de bouw hierdoor beslist geen 
vertraging op en zo hoort het ook blijkbaar te gaan. 
De steentjes worden netjes neergezet en de metselaar 
zet in een mum van tijd een mooi muurtje neer zon-
der daar veel voor te moeten bukken of ver te lopen. 
Ook de toren in de Herenlaan, die ik zeer goed vanuit 
mijn keuken kan zien, gaat met sprongen vooruit. Daar is 
ook deze maand weer een verdiepingsvloer gestort. De 
maisonnettes krijgen ook steeds meer aanzien. De pla-
fondplaten zijn hier ook al opgelegd zodat deze eigenlijk 
bijna waterdicht zijn, zodat er binnenin ook weer wat 
werkzaamheden verricht kunnen worden. Wel komt er 
nog een soort van dakje op wat eigenlijk meer een loze 
ruimte wordt en een zoldertje genoemd kan worden als 
ik het zo zie. Maar als ik de tekening dan weer bekijk dan 
zal ik het wel weer verkeerd inschatten. 

Voor de mensen die de tekeningen nog niet gezien 
hebben kan men altijd eens gaan speuren bij de site 

van KOW.VEDOR architectuur (www.kow.vedor.nl/ar-
chitectuur/A-2003120). Het wordt nu wel weer eens tijd 
dat er grote veranderingen plaatsvinden, anders valt er 
de volgende maand niet veel te schrijven. Waarschijn-
lijk zijn ze binnen in het gebouw, wat niet zichtbaar is, 
weer wat verder zodat ik daar dan weer wat meer over 
kan berichten. Want dat er gemetseld en beton gestort 
wordt kunnen we, denk ik, allemaal wel zien als we op 
een zondag een blokje om maken. Dit was het dan in 
ieder geval weer voor deze maand. De volgende maand 
gaan we de lente in. Dan zal mijn bijdrage wat zonniger 
zijn, maar vooral ook met wat meer inhoud. 

dave joosten
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commissie
     buurtpreventie

stapt. Maar ook kattenbezitters wil ik niet vergeten. Het 
is niet alleen hondenpoep wat er op plaatsen ligt waar 
het niet thuis hoort. Vooral op kinderspeelplaatsen waar 
veel zand te vinden is, ligt er vlak onder de bovenste laag 
zand iets wat niet afkomstig is van een hond, want die 
begraaft zijn uitwerpselen niet. Dus als u ziet dat uw kat 
zijn behoefte doet op plaatsen waar veel kinderen spe-
len, laat het hem dan thuis in de kattenbak doen.
Beste dierenliefhebbers, door ervoor te zorgen dat uw 
dieren geen overlast bezorgen aan uw medewoners, 
bereikt u dat uw medebewoners ook uw dieren aardig 
vinden.

Ook de tuin moet in het voorjaar weer eens fl ink 
onder handen genomen worden.

Het afval kunt u deponeren in de groene container. Een 
tip om stankoverlast te voorkomen is dat we de contai-
ner op een kier laten staan zodat er lucht kan circuleren. 
Leg hiervoor bijvoorbeeld een klein latje van voldoende 
lengte dwars onder het deksel.
Heeft u teveel tuinafval, vraag aan uw buren of dit even-
tueel bij hen in de groene container mag. Kan dit niet, 
breng het teveel dan even weg naar de milieustraat. Bied 
uw container wekelijks ter lediging aan en zet deze dan 
vanaf 22.00 uur ‘s avonds aan de straat en haal hem de 
volgende dag zo snel mogelijk weer van de straat.
Nog even wat meer over afval. Als u teveel afval heeft en 
dit niet meer kwijt kunt in uw grijze container, breng dit 
dan naar de milieustraat. Zet uw container liefst in uw 
achtertuin. In geen geval ‘s nacht dumpen in de container 
van uw buurman. Als deze daardoor te vol zit loopt uw 
buurman het risico dat zijn container niet geleegd wordt 
en zit deze dus met uw afval opgescheept. Niet echt so-
ciaal toch. Als de dader bekend is kan hij of zij bij aangifte 
rekenen op een fikse geldboete.

Laten we er dus allemaal voor zorgen dat het voor-
jaar voor iedereen prettig is. Houd dus rekening met 

elkaar (en dit kost echt geen moeite) en ben elkaar niet 
tot last. Als we allemaal op deze manier rekening houden 
met elkaar, dan kunnen we allemaal vol trots zeggen:”Kijk 
dat is nu onze buurt”, een buurt waar we ons veilig voe-
len en prettig met elkaar omgaan.

commissie buurtpreventie 

Langzaam maar zeker nadert het voorjaar. Lange tijd 
hebben we regen, koude en sneeuw gehad. Nu breekt 

de tijd aan dat we weer meer naar buiten gaan. Onze kin-
deren gaan weer wat meer buiten spelen, de tuin wordt 
weer gedaan en we gaan weer eens een wandeling maken. 
Kortom voor de meeste van ons een heel plezierige tijd. We 
moeten er daarom ook voor zorgen dat deze tijd plezierig 
blijft voor iedereen en daar kunnen we zelf voor zorgen. 

EEN AANTAL VOORBEELDEN

De kinderen gaan (gelukkig) weer wat meer buiten 
spelen. Dat betekent dat zij dus meer op straat te 

vinden zullen zijn. Dus beste bewoners, houdt hier reke-
ning mee als u in de auto zit. Brandevoort is een 30 km 
zone. Helaas moeten we constateren dat veel bewoners 
in onze wijk harder rijden dan 30 km per uur en dat ter-
wijl we in een jonge wijk met veel kinderen wonen. Op 
sommige plaatsen is 30 km soms al te hard. Dus beste 
automobilist, pas uw snelheid aan en houdt er rekening 
mee dat kinderen soms onverwachts de weg op komen. 
Het is ook heel fijn als we bij een lekker zonnetje en een 
aangename temperatuur een eindje gaan wandelen. Veel 
jonge ouders nemen de baby mee in de kinderwagen en 
gaan zo een eindje wandelen door onze prachtige wijk. 
Alleen moeten ze goed uitkijken dat ze niet met de wie-
len van de kinderwagen door de hondenpoep rijden. Ga 
dit thuis maar eens uit het profiel van de banden zitten 
peuteren. Lekker smakelijk werkje.
Maar ook de overige wandelaars en kinderen lopen het 
risico dat ze in de hondenpoep stappen en dit moeten 
schoonmaken. Dus hondenbezitters, laten we het volgen-
de afspreken: laat uw hond uit op de hondenuitlaatstrook 
en wel aangelijnd op die plaatsen waar de hond aange-
lijnd dient te zijn en laat de hond los op die plaatsen waar 
dat is toegestaan. Kom met uw hond niet in de buurt van 
kinderspeelplaatsen of op plaatsen in de ecozone waar 
dit nadrukkelijk verboden is. Zorg er wel voor dat als 
uw hond zijn behoefte doet op plaatsen waar dit niet 
is toegestaan, u dit opruimt, zodat een ander er niet in-
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paaseieren zoeken 2006

De Activiteitencommissie Brandevoort organi-
seert ook dit jaar weer op 1e Paasdag 
16 april speciaal voor alle kinderen van Brande-
voort t/m groep 2 een eierzoekwedstrijd. 

WAAR EN HOE LAAT?
De Paashaas verwacht jullie om 10.00 uur bij 
het Antoniusbosje tegenover Basisschool de 
Vendelier. Jullie krijgen dan een lekker glaasje 
drinken en om 10.30 uur gaan we samen met 
de Paashaas de eieren zoeken. Wie een zilveren 
ei vindt krijgt een extra verrassing. 

VERDER VERLOOP:
• Na het zoeken van de eieren worden deze 
 verzameld in manden.
• Daarna worden de eetbare eieren uitgedeeld 
 aan alle aanwezige kinderen met een extra 
 presentje van de Paashaas.
• Einde om ongeveer 11.15 uur.

KOSTEN:
€ 1,50 per kind, te voldoen bij inschrijving mid-
dels onderstaand formulier.

INSCHRIJVEN:
Vul onderstaand formulier in, knip het uit en 
laat dit tegen betaling van € 1,50 voorzien van 
een stempel op:

PAASEIEREN ZOEKEN, 1E PAASDAG 16 APRIL 2006

ACHTERNAAM  : 

AANTAL KINDEREN  :

LEEFTIJD(EN)   : 

TELEFOONNUMMER : 

ADRES    :

✁

• Woensdag 5 april tussen 14.00 en 16.00 uur 
 in ‘t BrandPunt.
• Maandag 10 april tussen 19.00 en 20.00 uur 
 op de Wedelsvoort nr. 6 of 8.
• Dinsdag 11 april tussen 19.00 en 20.00 uur 
 op de Troymanshoeve nr. 15.

Dit gestempelde formulier is
tevens uw inschrijfbewijs,

dus neem dit mee op 1e Paasdag!

NOG BELANGRIJK VOOR DE OUDERS:
Wij begrijpen dat de allerkleinste deelnemers 
tijdens het zoeken begeleid moeten worden 
door een ouder. Met nadruk wijzen wij u erop 
dat dit jaar maar 1 ouder per kind mee het bos 
in kan. De toename van het aantal deelnemers 
dwingt ons tot deze maatregel!

Bij slecht weer kunnen alle kinderen op 1e paas-
dag 16 april, op vertoon van het gestempelde 
formulier, de paaseieren en verrassing ophalen 
van 10.00 tot 11.15 uur in ’t BrandPunt aan De 
Plaetse. 

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door:
Super de Boer, Mierlo-Hout en De Houtse Bazar.
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judo

Hieronder de uitslagen van de judoka’s die in Brande-
voort wonen of trainen:

GOUD: Daan v.Poppel, Tim Sanderse, Bas Veerhoek, 
Jordy IJsselstein, Maud v.der Sommen, Jesse Damen, Jo-
lijn Schröer, Danique v.Pinxteren, Luuk Boermeester, Lex 
Frissen, Mike Luiken, Stijn Nouwen, Sid Meulensteen.

ZILVER: Lex v.Gennip, Orlando Raaijmakers, Michiel 
v.Gaal, Sophie Pagen, Serena v.Bakel, Christian Bloks, 
Mike v.Bragt, Borg Muller, Stan de Hoon, Julien de Bruijn, 
Roel Frissen, Can Güner.

BRONS: Koen Nouwen, Jamil Bea Koanda, Jules Boes-
veld, Max v.Sas, Jasper v.d.Sanden, Rutger Kemperman, 
Lars Vrenken, Freek Niessen, Jordy Vandenboorn, Bram 
Albers, Daan Arts, Joran Princen, Ciara Hafkenscheid, 
Lisa de Groot, Sem Kemperman, Boyd v.Abeelen.

4E: Rob Dongelmans, Ocean Giebels, Hannah Tuhuteru, 
Storm Walraven, Meike v.Soest, Menno Brouwers, Harm 
Griede, Guus Niessen, Sanne Smits, Yom Schröer, Olivia 
Mus, Hein Croonenberg, Dimitri de Bruijn, Rens v.Schaik, 
Casper de Groot, Stef v.d.Somme, Tim Derks,

5E: Justin Hende, Wesley Waldt, Megan Boshoeven, Mar-
tijn v.Aerle, Stan v.Duuren, Rik Veerhoek, Jamin Bea Ko-
anda, Kelly Sloots, Shritosh Baboeram, Tijs v.Veghel, San-
der Mertens, Michiel Kouijzer, Bram v.Veghel, Rick Luiken, 
Jeroen Bladt, Jasper de Jonge.

6E: Denniz Güner, Quirijn Dees, Noa Borgers, Marloes 
Wiegmans, Asitosh Baboeram, Bastiaan Kouijzer, Marvin 
Princen, Demi de Groot.

De Brandevoorter jeugd had zich massaal ingeschre-
ven voor deelname aan de jaarlijkse clubkampioen-

schappen van Budovereniging De Hechte Band. Zondag 
19 maart vond de beproeving plaats. Sporthal De Weijer 
in Mierlo was omgetoverd tot een grote Dojo, (wed-
strijdzaal) waar de judoka’s de strijd met elkaar moesten 
aangaan. 
De deelnemers moesten uitkomen in één van de 26 pou-
le’s welke weer onderverdeeld waren in leeftijd, gewicht 
en wedstrijdniveau. Dat dit niveau erg uiteenloopt mag 
duidelijk zijn, zeker als men weet dat Joran Princen afge-
lopen week pas als lid van DHB is ingeschreven en hij al-
leen nog maar 2 gratis proeflesjes heeft gehad. Gestrekt 
door het meegebrachte publiek  stonden de meeste ju-
doka’s vol zelfvertrouwen op de mat. Voor de jongste 
deelnemers, zeker die van nog geen 3 jaar oud, was het 
nog niet helemaal duidelijk wat de bedoeling was. Zij 
straalden van oor tot oor, zelfs als de tegenstander een 
punt scoorde.

Onder de in Brandevoort woonachtige leden zitten 
zeker een aantal getalenteerde en gemotiveerde 

judoka’s. Om goede aansluiting te krijgen bij andere wed-
strijdjudoka’s trainen zij meerdere keren per week in de 
OBS in Brandevoort of tijdens de speciale wedstrijdtrai-
ning in Mierlo. Voor een representatieve en herkenbare 
uitstraling zijn deze judoka’s binnenkort ook herkenbaar 
in een originele cluboutfi t met bijbehorende sporttas.

Budovereniging De Hechte Band (DHB) groeit nog 
steeds. Om het aantal lessen te kunnen waarbor-

gen en niet over te hoeven gaan op wachtlijsten, hoopt 
de vereniging rond de zomervakantie te kunnen gaan 
verhuizen naar een permanente accommodatie aan de 
Nijverheidsweg. Een locatie die zéér goed bereikbaar is 
voor zowel de judoka’s uit Brandevoort als uit Mierlo en 
omgeving. In de sportschool van Sanders Sport komt een 
vaste dojo waar DHB een vaste mat van ruim 130 m2 ter 
beschikking zullen hebben en ouders kunnen wachten 
onder het genot van een kopje koffi e of zelf actief bezig 
kunnen zijn met o.a. fi tness en spinning.

brandevoort herbergt steeds meer 
talent
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FOTOCLUB BRANDEVOORT HEEFT
ENERVERENDE PORTRETAVOND.

14 maanden na haar oprichting had Fotoclub Brande-
voort zijn eerste tentoonstelling in ‘t BrandPunt. 

De vele bezoekers waren onder de indruk van de foto’s 
die de leden van de fotoclub aan het publiek toonden. Af-
gevaardigden van andere fotoclubs waren het met deze 
stellingname roerend eens.

Een onverwacht bijkomend effect was, dat bezoekers 
zich spontaan opgaven als lid en graag een kennis-

makingsavond wilden bijwonen. De eerstvolgende avond 
was gewijd aan beeldopbouw en trok  al veel belangstel-
ling en bijval.
De reeds in 2005 geplande workshop “portretfotogra-
fie” overtrof echter alles. Bijna 30 leden hadden zich op-
gegeven en waren gekomen.
Als modellen waren er 4 kersenbloesems uit Mierlo: 
Stephie, Veronique, Nikki en Kylie, tezamen met Melissa  
Kervers uit Nederweert.
De dames werden vakkundig opgemaakt door visagiste 
Vivian Lemmens, die trots mocht zijn op haar prestatie.
In 3 ruimtes in ’t BrandPunt waren studio’s ingericht, 
waarvan 2 met professionele flitslicht-installaties en een 
derde met behulp van een Praxis bouwlamp.
Eerst werd nog een korte film vertoond waarin de be-
kende fotograaf/docent Jan Kok een uitleg gaf waar je 
op moest letten bij het maken van portretten. Daarna 
gingen de leden in 3 wisselden groepen aan de slag.
Het enthousiasme voor en achter de camera was groot. 
De modellen poseerden onvermoeibaar en de fotogra-
fen probeerden allerlei poses, gezichtsuitdrukkingen, ver-
lichting en belichtingen uit.
Hierbij hielp iedereen iedereen om de best mogelijke 
plaatjes te krijgen. Voor veel leden was deze avond een 
aansporing om dit onderwerp verder uit te diepen.
Wellicht wordt deze zomer nog een workshop gehou-
den voor portretfotografie in de openlucht.

Bijgaande foto’s geven een indruk van de sfeer tijdens 
de opnamen en resultaten die de leden boekten tij-

dens deze leerzame workshop.
Meer foto’s zijn te zien op de website
www.brandevoort.org/fotoclub.
Hier staat ook de agenda voor de komende  bijeenkom-
sten en het programma voor de digitale werkgroep, die 
openstaat voor de leden van Fotoclub Brandevoort.

albert ticheler
telefoon 0492 - 565621

fotoclub brandevoort



m
aart 2006   25

Op 17 februari 2006 werd de Gemeente Helmond 
bezocht door een delegatie  van de politie uit het 

Engelse Westmercia.
Het doel van het bezoek was om informatie uit te wis-
selen over het “wijkgerichte” werken en de manier van 
aanpak hiervan. Teneinde de Engelse collega’s een goede 
inkijk te geven in de keuken van de buurtbrigadier, werd 
steeds één Engelse collega gekoppeld aan twee Hel-
mondse buurtbrigadiers.
Collega inspector Peter Davies van het Local Policing 
Project werd gekoppeld aan Pierre Bijnen, buurtbriga-
dier van de wijk “t Haagje” en aan ondergetekende. Na 
kennismaking en een rondleiding in de diverse politie-
bureau’s, welke Helmond inmiddels rijk is,  werd koers 
gezet richting Brandevoort. Wij werden omstreeks 10.30 
uur in het Infocentrum Brandevoort hartelijk ontvangen 
en aldaar werd het ontstaan van Brandevoort dmv een 
Engelstalige dvd getoond.

Collega Davies was zeer onder de indruk van de op-
bouw van Brandevoort en de veelheid van bouwstij-

len. Ook vond hij het opmerkelijk dat bij de bouw bijvoor-
beeld rekening was gehouden met het politiekeurmerk 
veilig wonen. In Engeland liggen de lijnen tussen gemeente, 
projectontwikkelaars en politie ver uit elkaar.

politie spreekt

Ook het kontakt tussen politie, wijkraad, scholen, 
buurtpreventie en wijkbewoners vond hij opmer-

kelijk.
In het infocentrum werden door Giel Pollemans van de 
Brandevoorter Courant enkele foto’s gemaakt. 
Hierop volgde een rondrit door Brandevoort. Door het 
slechte weer gebeurde dit helaas in de auto, terwijl dit op 
de fiets gepland was.
In Engeland is het zeer ongebruikelijk dat de politie op 
de fiets zit. Peter Davies keek dan ook zijn ogen uit toen 
hij in het politiebureau te Helmond-West een rij dienst-
fietsen zag staan.
Na het bezoek aan Brandevoort werd de wijk ’t Haagje 
bezocht. Een bezoek aan de voedselbank maakte hiervan 
deel uit. Een grote tegenstelling die door Davies als on-
werkelijk werd ervaren.
Het avondprogramma bestond uit een bezoek aan een 
voetbalwedstrijd die bij Helmond Sport gespeeld werd.

Peter Davies bedankte in ieder geval een ieder die 
heeft meegewerkt aan deze dag en wenste de in-

woners van Brandevoort een fi jne toekomst toe in hun 
mooie wijk!

fred riksma, buurtbrigadier brandevoort.

VERSLAG VAN BEZOEK VAN POLITIE COLLEGA’S UIT GROOT–BRITTANNIË 
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MODERNE AUTOMATISERINGSTOEPASSINGEN 
MET OUDERWETSE BETROUWBAARHEID...

In Brandevoort groeit de bedrijvigheid gestaag. De ene 
onderneming is zichtbaarder dan de andere, en wie is 

nu de drijvende kracht achter zo’n onderneming.  BRA-
VO! wil u kennis laten maken met haar leden, de onder-
nemers. Sergio en Miranda Donkers zijn de enthousiaste 
oprichters van Power-ware B.V.  Aan de rand van Bran-
devoort zijn zij met hun bedrijf gevestigd. Zij zijn één van 
de vele ondernemers die wonen en werken hebben ge-
combineerd. Vanuit hun woonhuis runnen zij hun bedrijf 
én hun gezin met twee kinderen, Carmen van 4 jaar oud 
en de jongste telg, Alix van ruim 8 maanden oud.

En toen waagde ik de sprong naar het zelfstandig on-
dernemerschap...

Vanuit een vast dienstverband verbrak Sergio nu alweer 
10 jaar geleden zijn vaste en veilige dienstverband. Voor-
namelijk de onvrede met het beleid van zijn baas deed 
hem besluiten om voor zichzelf te beginnen. En nog veel 
belangrijker, Sergio’s eigen werkwijze was veel beter dan 
die van zijn baas. Dat Sergio zijn zaken goed op orde 
heeft blijkt wel uit de organisatie van taken. Miranda is 
binnen hun bedrijf verantwoordelijk voor de administra-
tie, planning, inkoop en verkoop zodat Sergio zijn volle 
aandacht kan schenken aan hetgeen waar hij goed in is:
• Advisering en begeleiding met betrekking tot automa-
  tiseringstrajecten.
• Beveiliging van geautomatiseerde omgevingen.
• Netwerkbeheer.
• Softwareontwikkeling.

Met name het zelf ontwikkelen van software vormt 
voor Sergio een ware uitdaging. Gedegen kennis 

van ontwikkeltalen, in combinatie met de vaardigheid om 
goed naar de wensen van klanten te kunnen luisteren, 
vormen de juiste sleutel tot de gewenste automatise-
ring van bedrijfsprocessen. De klant centraal stellen, met 
hem of haar samenwerken, zonder je eigen grenzen te 
overschrijden dat is wat Power-ware B.V. voor staat. Op 
hun website, www.power-ware.nl presenteren zij zich 
uitgebreid.

EN TOEN KWAM BRANDEVOORT...

Brandevoort voelt voor Sergio en Miranda als een 
warme deken aan. Zij hebben elders in Helmond 

gewoond maar de rust die zij in Brandevoort hebben 
gevonden spreekt hen enorm aan. De centrale ligging 
tussen de twee steden en de verschillende dorpen is 
volgens Sergio zeer gunstig omdat hij vaak bij zijn op-
drachtgever ter plaatse zijn diensten verricht. Echter, de 
gemeente mag volgens hem meer aandacht schenken aan 
de ontsluitingswegen van en naar Brandevoort, volgens 
hem zijn deze te beperkt. Volgens Miranda mogen de 
auto’s best met een versnelling minder door de straten 
rijden, in onze jonge wijk zijn er veel spelende kinderen. 
Als de politie dan vervolgens ook nog eens netjes op de 
weg rijdt in plaats van op het fi etspad wonen wij in de 
perfecte wijk!

bravo!

felicitatierubriek
Petra, Marcel, Yentl en Serena, van harte gefeliciteerd 

met de geboorte van Thomas!

de hele 12+club

          en toen

      waagde ik

  de sprong naar

       het zelfstandig

ondernemerschap...

foto’s brandevoort
Er is een nieuwe link om foto’s te bekijken die met 

brandevoort te maken hebben. De foto’s bren-
gen de mooiste plaatsen van Brandevoort in beeld.
www.fotos.brandevoort.nu

Er is nog steeds een vacature voor deze commissie. De 
commissie nodigt nog met klem bewoners uit om zich 

aan te melden voor deze commissie.

spelen en groen
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Thuiswerken in de regio o.a. inpakwerk oa druk-
werk verpakken, reclame folders rapen binnenkort aan 
de slag  bel GRATIS 0800-0200511 of mail ons op 
thuiswerkers@planet.nl.

Gezocht: oppas in huis voor onze baby op dinsdag en 
donderdag vanaf 1 september. En na een half jaar na-
schoolse opvang voor onze oudste zoon.
Familie Raulea telefoon: 0492-661192.

brandjes

“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.

“PLASTIC FANTASTIC”.

526 miljoen Euro. Wat zou ik daarmee kunnen doen?

Hm, krijg ik ook zo’n kaart, of ik mee wil doen met groene 
stroom. “Doen we al schat”, hoor ik iets later. Hoe meer 
mensen meedoen, hoe meer overheids-subsidie Essent 
krijgt. Maar Essent is toch al van de overheid? Eh... En die 
energieprijzen zijn toch door de overheid gekoppeld aan 
de olieprijs? En daardoor heeft Essent misschien wel een 
extra hoge omzet, en zo’n extra hoge omzet zorgt voor 
extra hoge bonussen. Nee, bonussen zijn voor extra goede 
verdiensten. Dus als de één ervoor zorgt dat de energie-
prijzen gekoppeld blijven aan de olieprijzen krijgt de ander 
automatisch een vette bonus. Hm, da’s wel leuk voor je 
plastic credit-card.

Plastiek. Ik hou van plastieken, ruimtelijke vormgeving. Ik 
hou van fijnzinnige, geraffineerde combinaties, contrast/
harmonie modellen. Ik hou niet van lompige dingen, als dat 
niet functioneel is, of humoristisch is, of als het (ook nog, 
of juist) op een lompige sokkel staat. Nee, sorry, ik vind 
het een lelijk beeld, geforceerd, te lomp voor de fijnzinnige 
omgeving, als een zak aardappels op een lelijk gemetselde 
sokkel. Maar goed, het andere beeldje vind ik te klein, te 
truttig, dus misschien houden ze elkaar wel in balans? De 
menselijke maat?

Mr. Plastic. Vraagje: “Hoe lang zou hij voor de spiegel oe-
fenen op z’n plastic glimlach?” Ach, wat maakt het ook uit, 
de verkiezingsposters langs de Brandevoortse dreef zijn 
gelukkig toch weer weg. Te veel weekmakers in plastic is 
ongezond, maar te weinig maakt star, breekbaar. Eh, ge-
zond plastic graag. Of kent u deze nog? “Liever naakt dan 
namaak”.

vestiaanse
associaties 19

Plastic kozijnen in Brandevoort? Waarom niet? Nou heb ik 
altijd al veel weerstand gevoeld bij het idee van kunststof 
kozijnen, maar hoe zit dat dan speciaal m.b.t. Brandevoort? 
Als je grenzen opzoekt, hetgeen in mijn ogen voor het 
concept Brandevoort geldt, moet je ook zo ver durven 
gaan dat je op z’n minst even over “een grens” bent ge-
weest. De humor van Brandevoort is dat het gewoon al-
lemaal “nep” is. En daar is niets mis mee, maar durf dat as-
pect ook gewoon te zien. Als Betsky dát had gezien was er 
misschien iets zinnigs uit “de Bus” gekomen. Dus wat dan 
voor Betsky helemaal humor zou moeten zijn: plastic hui-
zen in Brandevoort, met gevels die een perfekte suggestie 
vormen van baksteen, met plastic kozijnen met voelbaar 
houtmotief, met kunststof beglazing, met plastic bordjes en 
plastic mensen op plastic bankjes. Met ook nog een plastic 
toegangspoort?

En plastic hoogspanningsmasten? In Teletubbiekleurtjes? 
Over 10 jaar zijn we erachter dat ze allemaal onder de 
grond moeten, of wellicht sturen we het tegen die tijd al 
gewoon draadloos door de lucht? “Beam me up Scottie.” 
Wat zou ik (alleen al dit jaar) met die € 526 miljoen kun-
nen doen? Per slot van rekening is het overheidsgeld en 
overheidsgeld is van de gemeenschap. Als die extra winst 
dan ook nog door ons eigen energieverbuik komt dan 
weet ik ‘t wel. U ook?

JvZ
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Nuenen duivendijk 4, tel 040 - 283 60 57 internet www.goossenswonen.nl

10.000 m2 wonen en slapen
Goossens
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gezocht

Na een betrekkelijke rustige start van 2006 levert de 
maand februari enkele vermeldingswaardige zaken 
op. 

INBRAKEN EN DIEFSTALLEN
Uit een nieuwbouw woning aan de Moerkensbeemden 
is een nieuwe CV ketel weggenomen. Om dergelijke 
diefstal te voorkomen kunt u het beste in de woning 
gaan overnachten zodra de ketel geplaatst is!
Op 5 januari is uit een geparkeerde auto aan de Hassel-
beemden een navigatiesysteem gestolen. Een dag later 
is het raak op de Rubeemden: een navigatiesysteem uit 
een personenauto weg.
Enkele dagen later komt de Baudevoort aan de beurt: 
een autoradio uit een VW Caddy weg en in dezelfde 
nacht uit een auto aan het Spoormakerserf een auto-
radio weggenomen.
Op 20 februari zijn er 3 auto’s opengebroken aan het 
Louwerserf en de Stepekolk Oost. De buit bestaat uit 
audio en navigatieapparatuur alsmede een gsm en 
sportschoenen.
Overigens zijn er in meerdere delen van Helmond veel 
autoinbraken gemeld. Verzoek is dan ook om de politie 
te bellen zodra u verdachte situaties waarneemt.

VERNIELINGEN
Het multifunctionele centrum is in de carnavalsvakan-
tie doelwit geweest van zeer gevaarlijke baldadigheid. 
Vanaf een heftruck werd een gasfles gehaald die dienst 
deed als brandstoftank. De afsluiter werd verwijderd 
en er werd brand gesticht. Het is een wonder dat de 
gastank niet is ontploft. De gevolgen zouden voor de 
daders ZEER ernstig geweest kunnen zijn. Indien u in-
formatie heeft die tot aanhouding van de dader(s) kan 
leiden, wordt u verzocht contact op te nemen met de 
politie Helmond-West.
Het in aanbouw zijnde multifunctionele centrum is 
overigens GEEN kinderspeelplaats. Er zijn nog niet af-
gedekte gaten in de vloeren waardoor men enkele eta-
ges naar beneden kan vallen. Ouders let erop dat uw 
kinderen hier niet gaan spelen !!

ONGEVALLEN
Op de rotonde van de Geldropseweg en de Brande-
voortsedreef vond een aanrijding plaats tussen een 
motorrijder en een bestuurder van een personenauto. 
De motorrijder werd van achteren aangereden. Hij 
brak een ruggewervel.
Op de Troymanshoeve vond een aanrijding plaats. De 
veroorzaker verliet na de aanrijding de plaats van het 
ongeval zonder zijn gegevens bekend te maken.

AANHOUDING
Een bewoner van de Geldropseweg is aangehouden 

februari 2006

de politie tot uw dienst

omdat hij nog 39 dagen hechtenis tegoed had. Hij is in-
gesloten.
Door oplettende bewoners is melding gemaakt van 
vernieling van een bankje aan de Broederwal. 4 Jeug-
digen zijn aangehouden en doorverwezen naar bureau 
Halt.
Op de Troymanshoeve zijn op 26 februari 3 verdachten 
aangehouden. Zij waren vermoedelijk bezig goederen 
vanaf een bouwterrein te stelen. Ook hier kon de politie 
tot aanhouding overgaan dankzij de oplettendheid en 
inzet van buurtbewoners.
Hieruit blijkt maar weer dat deze vorm van buurtpre-
ventie zijn vruchten afwerpt. U wordt verzocht bij ver-
dachte zaken de politie te bellen!!
  
OVERIG
In een situatie, waarbij een bijtende hond op de Zan-
dershoeve schade aanrichtte, is door ons bemiddeld. 
De schade is door de veroorzaker direct betaald. Ver-
zoek aan hondenbezitters is nogmaals om uw hond, 
daar waar aangegeven, aangelijnd te houden.

VERKEERSZAKEN
Door de politie zijn diverse verkeerscontroles gedaan. 
Er zijn bekeuringen uitgedeeld voor het niet dragen 
van autogordel, rijden door rood licht en snelheid bin-
nen de 30 kilometer zone.
Op de A 270 is een bestuurder aangehouden die onder 
invloed reed. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.
Door de vrijwillige Brandweer van Brandevoort is op 
diverse avonden de wijk bekeken. Hierbij bleek dat de 
voertuigen van de brandweer diverse malen niet door 
konden rijden omdat ze werden gehinderd door foutief 
geparkeerde auto’s. Het betrof onder andere de Broe-
derwal, Neerwal en het Monnikserf.
Diverse bewoners waren toch wel geschrokken van de 
brandweer voertuigen die met optische en geluidssig-
nalen in de straat stonden.
Ondanks dit waren er toch nog bewoners die na de 
waarschuwing, hun auto’s weer op dezelfde plaats par-
keerden. Zij werden hiervoor door de politie bekeurd.
U wordt in uw eigen belang en in het belang van uw 
medebewoners, nogmaals dringend verzocht de rij-
baan vrij te houden zodat de hulpdiensten hun be-
stemming kunnen bereiken.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

xberichtentelexberichtentelexberichtent

richtentelexberichtentelexberichtentelex

fred riksma
buurtbrigadier brandevoort
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Kinderdagverblijf Villa Vrolijk opent op 1 mei a.s. ein-
delijk haar deuren.

Na ruim 2 jaar voorbereiding en overleg met verschil-
lende instanties is het dan eindelijk zover dat Ingrid van 
der Hulst samen met haar man “Kinderdagverblijf Villa 
Vrolijk” realiteit ziet worden.

Zelf heeft ze 3 kinderen waarvan de oudste 9 jaar 
is. Ingrid heeft altijd dankbaar gebruik gemaakt van 

verschillende kinderdagverblijven, waarbij ze als ouder 
ook dingen zag gebeuren die volgens haar anders zouden 
kunnen. 
Het kinderdagverblijf ligt aan de rand van Brandevoort, 
dicht bij de rotonde richting Mierlo.
Kinderdagverblijf Villa Vrolijk biedt opvang voor 0 tot 13 
jarigen in 4 groepen, te weten: 1 babygroep, 2 peuter-
groepen en 1 bso-groep.

7 Mei is er een open dag om zelf te kunnen kijken wat 
het kinderdagverblijf te bieden heeft.

Voor verdere informatie kan men terecht op de website 
van het kinderdagverblijf www.kdv-villavrolijk.nl. 

villa vrolijk

mfc gespot door
 webcam

Een lange tijd heeft het multifunctionele centrum in de 
kijker gestaan. Dit is mogelijk geweest door de inzet en 
de gastvrije gebruik van de internetverbinding van Dan-
ny Scheelings. Hiervoor dankt de werkgroep van de BC 
Danny hartelijk. Hopelijk kan binnenkort de webcam van 
de Video Courant elders dienst doen. U hoort nog van 
ons.

bc
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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

EUCHARISTIEVIERINGEN:
zaterdag 19.00 uur
zondag 10.15 uur

BIJZONDERE VIERINGEN/VERGADERINGEN:
Donderdag 6 april, 19.00 uur boeteviering
alphonsuskapel, hoofdstraat 176
Paaszondag 16 april, 10.15 uur hoogmis m.m.v. 
het kerkkoor luciakerk
Paasmaandag 17 april 10.15 uur hoogmis 
m.m.v. het seniorenkoor luciakerk
Zondag 23 april 10.15 uur eerste communie 
Odulfusschool
Zondag 23 april 12.00 uur eerste communie 
openbare scholen

KINDERPROGRAMMA GOEDE WEEK EN PASEN 2006.
• doe je mee? Zondag 9 april?
Met de palmpaasoptocht?
Zorg dat je uiterlijk om 10 uur in de morgen in 
de tuin van de pastorie bent! Breng je palmpaas-
stok mee.

• doe je mee? Witte donderdag 13 april?
Om 7 uur in de avond is er dan een nieuwe 
vorm van kinderkerk.
Tijdens een speciale kindernevendienst gaan we 
brood breken, we drinken uit de beker en we 
gaan de voeten wassen. De communicanten zijn 
heel speciaal welkom bij deze viering! Zij mogen 
dan ook hun spaardoosje inleveren!
We doen net zoals Jezus op die avond!

• kom je kijken? In de kerk! Goede vrijdag 
14 april?
Om 3 uur in de middag spelen kinderen van de 
Odulfusschool de kruisweg van Jezus. Best span-
nend hoor! Je bent van harte welkom!

• kom je kijken? Paaszaterdag 15 april?
De viering begint om 7 uur in de avond in de 
kerk.
Daarna is er een speciale kindernevendienst te 
houden bij een groot kampvuur/paasvuur.

Kom kijken, doe mee! Samen maken we er een 
mooie goede week van.

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

luciaparochie 
de 

DE DIENSTEN  IN DE GOEDE WEEK:
Witte Donderdag , Avondmaal, 19.30 uur

Goede Vrijdag ,19.30 uur
Stille Zaterdag 22.00 uur en Paasochtend 10. 00 uur met medewerking van de “Cantorij”

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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Aan de gezellige optocht van de Houtse carnavalsver-
eniging De Kluppels, op zaterdag 25 februari j.l., nam 

ook een grote groep kinderen en ouders van basisschool 
De Vendelier deel. Het motto van de Houtse carnavals-
prins was dit jaar “Wai goan skore”, gebaseerd op zijn 
trainerschap bij de voetbalclub.
De deelname van  De Vendelier sloot daar bij aan met 
het motto: 
“Wai hebbe de hoop nog nie verlore, ok op Brandevoort 
goan wai skore”.

De ruim honderd deelnemers presenteerden zich 
als de leden van vier nieuwe Brandevoorter sport-

clubs: FC Brandevoort (voetbal), BC Brandevoort (bas-
ketbal), HC Brandevoort (hockey) en VC Brandevoort 
(volleybal) en de bijbehorende scheidsrechters, trainers 
en EHBO-ers. Iedereen had er zichtbaar plezier in om 
mee te lopen en sportief te zijn, ook het weer werkte 
mee met zowat de enige zonnestraaltjes van het carna-
valsfeest dit jaar.
In de voorbereiding en ook op de dag zelf hebben veel 
ouders zich geweldig positief ingezet om alles goed en 
gezellig te laten verlopen, daarvoor verdient ieder een 
grote prinsenveer voor op de steek!
Hierbij nog wat foto’s voor die paar mensen die de op-
tocht niet hebben kunnen zien....

alaaf!

uit   de wijk
de vendelier in de carnavals optocht

Tijdens de laatste hoorzitting op het Gerechtshof in 
Den Bosch is gebleken dat de gemeente Helmond en 

Essent de oorspronkelijke plannen, waarbij de hoogspan-
ningsleidingen vlak langs de huizen lopen, in stand willen 
houden. En dat is volkomen in tegenspraak met de ver-
wachtingen, immers er is een afspraak gemaakt over een 
maximale straling van 0,4µT. Een opmerking van dezelfde 
strekking geldt dan ook m.b.t. Brandevoort II en de even-
tuele middelbare school in Brand; terwijl in Brandevoort 
I de huidige bewoners nooit bezwaar konden maken te-
gen plannen die ze nog niet kenden én in de presentatie 
van de plannen van Brandevoort I de hoogspannings-
leidingen onduidelijk waren, gaat voor Brandevoort II 
weer dezelfde vlieger op.  De zone die op het kaartje van 
Brandevoort II omschreven staat als “Natuurcompensa-
tie, waterberging” is in werkelijkheid de strook grond 
die vrijgehouden wordt voor de hoogspanningsleidingen. 
Maar ook de opmerking dat het schoolgebouw niet qua 
stijl zou passen in de omgeving van Brand is misleidend, 
een bouwstijl kun je gewoon aanpassen; hij zou te dicht 
(“voor 50% gelegen in de zone van de hoogspanningslei-
ding in de zuidelijke punt van Brand...”) in de buurt van 
de hoogspanningsleidingen komen te staan...

john van zeist

bij de
klankbordgroep

vergadering
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Er is toch wel wat veranderd sinds de Gouden Eeuw 
(1600 -1700) toen hele mooie gebouwen waaronder 

de prachtige grachtenpanden in bijv. Amsterdam werden 
gebouwd. Want alhoewel vele architecten de Brande-
voortse bouwstijl eigenlijk afkeuren voelen wij bewoners 
ons hierin juist erg thuis en trekt de sfeer van vroeger 
ons juist heel erg aan. Ook de vele bedrijven en bedrijf-
jes  die in onze wijk te vinden zijn trekken de aandacht 
door hun leuke en verzorgde uitstraling. En als wij goed 
om ons heen kijken zijn er vooral veel bedrijven in de 
verzorgende beroepen te vinden zoals o.a. verschillende 
kapsalons, schoonheids- en pedicuresalons, massage-, na-
gel- en zonnestudio’s.  Om ervoor te zorgen dat niet 
alleen onze wijk zelf, de  huisvesting, de leuke straten en 
straatjes  e.d. er goed verzorgd uitzien maar ook om de 
bewoners, indien ze dit tenminste wensen, er even goed 
verzorgd bij te laten lopen.  

Voor veel vrouwen is het in ieder geval vanzelfspre-
kend dat, zodra ze hun neus buiten de deur steken, 

dat niet doen zonder eerst crème op hun gezicht en 
soms ook wel enige make-up aangebracht te hebben. En 
uit onderzoeken is komen vast te staan dat ook de man-
nen steeds meer en vaker (al dan niet stiekem)  naar 
de crèmepot van hun wederhelft grijpen. In de afgelo-
pen jaren is de groei in zgn. mannencosmetica dan ook 
verdubbeld. Hier is trouwens ook een overeenkomst te 
vinden met de Gouden Eeuw toen ook de mannen driftig 
meededen aan uiterlijke verzorging. Mannen uit die tijd 
vonden een glad geschoren gezicht mooi, er waren voor 
hen huidlotions en parfums te koop en sommigen maak-
ten zelfs hun wenkbrauwen donkerder (in deze tijd gaan 
we dat ook steeds meer zien!).

Maar wat wel het allerbelangrijkste was voor ’s mans 
uiterlijk was de pruik.  Deze gewoonte had van-

uit Frankrijk ook Engeland veroverd vanaf 1660. Eigen-
lijk een soort logische ontwikkeling want doordat men 

zich eigenlijk maar weinig waste was het eigen haar 
natuurlijk vaak vies en vet. En wat was dan “mooier en 
verzorgder”een schone pruik”op te zetten. Onder die 
pruiken zorgde men dat het eigen haar heel kort was 
of kaal geschoren. Je kon dus allerlei pruiken kopen dan 
wel gemaakt van je eigen haar maar ook van de haren 
van iemand anders. De pruiken werden gemaakt van lang 
haar en van de natuurlijke haarkleur. Natuurlijk hing aan 
de kwaliteit ook toen al een prijskaartje.

In 2004 werd er in Nederland € 2,3 miljard uitgegeven 
aan cosmetica. Dat is gemiddeld € 140,- per Nederlan-

der. Het deel dat zich specifi ek richt op de heren is nog 
relatief klein maar is wel enorm aan het groeien. 
En in dit gat springen ondernemers dan ook graag om 
aan deze groeiende markt hun bijdrage te leveren.
Nog eens even teruggrijpend naar die Gouden Eeuw en 
een recept uit die tijd voor een cosmetisch product :
“Neem twee lepels zoete amandelolie en was en smelt die op 
een zacht vuurtje. Als ze gesmolten
zijn en goed door elkaar geroerd, neem het van het vuur, en 
meng hierbij een eetlepel fijne honing. Blijf goed roeren totdat 
het is afgekoeld. Dan is het mengsel klaar voor gebruik.
Deze crème is goed tegen zonnebrand, weersinvloeden op de 
huid, en huidproblemen. Het moet worden opgebracht voor 
het slapen gaan. Maar eerst moet het gezicht goed worden 
gewassen met het gebruikelijke middel (waarschijnlijk zeep?). 
Als de huid hierna goed droog is smeer het gehele gezicht 
goed in en ga zo slapen. Dit middel is goed voor constant 
gebruik”.

Dus zegt u  nou zelf wat is sindsdien nu eigenlijk ver-
anderd? Dit crèmepje kunnen we toch nog steeds 

op ons gezicht smeren als we maar wat meer tijd hadden. 
Want dat is wel één van de erg grote verschillen met de 
Gouden Eeuw: Tijd !

MD

terug naar de gouden eeuw
      in brandevoort
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Een kleine 50 bewoners waren ondanks de snijdende 
oostenwind naar de markthal getogen voor de his-

torische bijeenkomst over de lokale politiek in Brande-
voort. Zelfs Joost Karhof was zenuwachtig op het mo-
ment dat hij de 2 coryfeeën van de avond de stelling 
voorlegde: 
“Gemeenten en architecten moeten alleen maar bou-
wen wat de mensen willen. Weg met de experimentele 
nieuwbouw”.

Wethouder Van Heugten beet goed van zich af. Hij 
was overtuigd van zijn beleid en gaf zonder op 

te scheppen aan dat Brandevoort uniek in zijn verschij-
ning is. Helaas bleef de directeur van het Nederlands 
Architectuur Instituut Aaron Betsky zich in onduidelijke 
slogans uiten, evenals een paar jonge TUE-bouwkunde 
studenten, Van Heugten legde zonder blikken of blozen 
uit hoe de bouwplannen zich ontwikkelen en Helmond-
Brandevoort goed op de kaart zetten. Wel jammer dat 
Karhof hem 2 keer moest vragen waarom Brandevoort 
zo wit en elitair is. Dit blijven immers zaken die gevoelig 
liggen en dus extra uitleg nodig hebben. 
Het blijft een feit dat Brandevoort optimaal aan de ei-
sen van een Vinex locatie voldoet en dus zelfs de Ne-
derlandse Omroep Stichting heeft geïnspireerd om de 
lokale politiek meer gezicht te geven. Daarbovenop is 
Brandevoort nog steeds een demonstratie van creatieve 
bouwstijlen, waarin de menselijke maat zegeviert. Maar 
ook de menselijke betrokkenheid. Voorzitter Jan Drouen 

kon hier gelukkig nog even uitdrukkelijk op wijzen. Het 
is immers een wijk, die zich niet alleen onderscheidt in 
woonvorm, maar ook in leefstijl. En dat laatste kwam in 
de discussie slechts mondjesmaat naar voren. Maar dat 
zal wel debet zijn aan de stelling.

De lokale partij “Helmondse Belangen” mocht op het 
eind gedurende 1 minuut en 43 seconden even al-

leen en prominent de aandacht opeisen, maar de andere 
partijen, die bijna allemaal volledig aanwezig waren, kwa-
men er bekaaid vanaf. Zij kregen geen enkel moment de 
kans om een opmerking te maken. Dit is een gemiste 
kans voor de NOS. Een bestuurder mag best aan het 
woord komen, maar de volksvertegenwoordiger is toch 
nog net iets belangrijker in deze tijd en zeker in een der-
gelijk programma als de stembus. 
De entourage van de discussie in de markthal met de 
overdreven hoeveelheid opname apparatuur, riep bij en-
kele bewoners vragen op. Mijn buurman vroeg zich af of 
er nou werkelijk 8 zware camera’s nodig waren om deze 
uitzending te doen slagen. Bovendien waren alle zend-
apparatuurvrachtwagens imposant. Een half uur zendtijd 
brengt dus nogal wat teweeg.
Dan is een filmpje op de videosite van de courant ge-
makkelijker te maken... Op onze videosite staat een sa-
menvatting van de uitzending en een korte impressie van 
achter de schermen.

een bewoner

achter de schermen van de
  politieke stembus brandevoort
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Het is alweer een aantal jaar geleden dat we op onze 
boerderij hier aan de Stepekolk concerten en Ierse 

sessies organiseerden. Het krijgen van kinderen zet dat 
soort activiteiten nou eenmaal op een laag pitje. Maar ze 
waren erg gezellig en ik krijg regelmatig de vraag wan-
neer ik weer ga optreden. Nou, zondagmiddag 7 mei, 
in de markthal van Brandevoort. Dat is maar een paar 
honderd meter verderop en het voordeel is dat ik dan 
geen gastvrouw hoef te zijn. Ik kan me dus volledig op de 
muziek richten. 
Met z’n zessen gaan we er een Keltische middag van ma-
ken. Ik zal de muzikanten even aan jullie voorstellen:

Last Wheeze:
  -Dennis Collins: zang, gitaar en spoons
  -Hans Bongers: bas
  -Harry van Lunenburg: bijna alles wat snaren heeft
  -Jan van Groenestijn: viool
Erin’s Eye:
  -Piet Kolderman: viool en mandola
  -en ikzelf (Marleen Revenboer): zang, harp en accordeon

MUSIC BRINGS PEOPLE TOGETHER!

Dat geldt voor velen, maar zeker voor ons als muzi-
kanten. We zijn allemaal muzikanten met een loop-

baan door diverse muziekstijlen, spelen in verschillende 
bands. De liefde echter voor de keltische muziek heeft 
ons bij elkaar gebracht. We zullen meerdere nummers 
met z’n allen brengen. Keltische muziek heeft een uit-

keltische muziek in brandevoort
gebreide traditie. Gevoelige ballades en lovesongs, maar 
ook snelle dansen zoals reels, jigs en hornpipes, evenals 
pubsongs en instrumentalen van de bekende blinde har-
pist O’Carolan maken er deel van uit.

We zullen alles gaan brengen.  Diegenen onder jul-
lie die wel eens in Ierland of Schotland geweest 

zijn kennen de veelgebruikte instrumenten: viool (fi ddle), 
accordeon (harmonica) en gitaar voor het snelle werk. 
Maar de viool ook voor de gevoelige snaar. Zeker samen 
met de keltische harp. Ik hoop dat het mooi weer is, dat 
scheelt ook veel stemwerk op mijn harp. En anders spe-
len we gewoon de sterren (wolken) van de hemel. Neem 
allemaal je kinderen mee. Onze peuter en dreumes vin-
den het heerlijk om op deze muziek te dansen.
 Veel plezier en tot 7 mei.

marleen revenboer

pers
 berichten

Lekker spelen, wandelen, muziek maken! Spring wil dat 
kinderen het naar hun zin hebben, wil inspirerend zijn 

voor kinderen en deel uitmaken van hun opvoeding. We 
zorgen voor baby’s tot en met aankomende pubers, ie-
der kind krijgt de aandacht die het nodig heeft. Op elke 
locatie zijn zeer gevarieerde en uitdagende activiteiten te 
beleven. Al meer dan dertig jaar is Spring enorm betrok-
ken bij kinderen, waarbij maatwerk centraal staat!

Spring staat voor inspirerende kinderopvang, waarbij 
kwaliteit erg belangrijk is. Voorheen heette de orga-

nisatie ‘Stichting Kinderopvang Helmond’. Vanaf januari 
2006 heeft er een naamsverandering plaatsgevonden, 
omdat dit beter bij het imago van een dynamische orga-

nisatie past. De organisatie sluit hierdoor meer aan bij de 
nieuwe wet kinderopvang. 

OPVANG OP MAAT

Het besef dat ouders eisen mogen stellen aan kinder-
opvang is duidelijk. Daar komen wij zoveel mogelijk 

aan tegemoet, want de ouder staat als klant centraal. We 
hebben 11 locaties, verspreid over heel Helmond. Binnen 
onze organisatie werken 140 mensen, die zorgen voor 
de opvang van 1500 kinderen in de leeftijd van 0 t/m 
12 jaar. Spring biedt dagopvang, tussenschoolse opvang, 
buitenschoolse opvang. Het is mogelijk om kinderen bij 
een gastouder of bij u thuis op te vangen.

KWALITEIT 

Spring is een gecertifi ceerde organisatie die staat voor 
kwaliteit, geborgenheid en inspiratie. De groepsleid-

sters volgen een betrouwbaar pedagogisch beleid en 
worden continu bijgeschoold. 
Wilt u meer weten over Spring, kijk dan op
www.spring-kinderopvang.nl of bel 0492-533622
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‘GOED GOLF BEGINT BIJ EEN GOEDE BASIS..’

Voor de meeste mensen lijkt golf een simpel spelletje! 
Je slaat met een club tegen een balletje, hoe moeilijk 

kan dat zijn ... Toch blijkt, als men zich meer verdiept in 
de golfsport, dat het veel pittiger is dan het in eerste in-
stantie lijkt. De golfsport kent tal van regels en etiquette, 
die men zich eerst eigen moet maken alvorens men de 
baan op mag. En dan hebben we het nog niet gehad over 
de diverse technieken die er allemaal voor zorgen dat je 
ook daadwerkelijk golf kunt spelen. Maar met één uurtje 
les per week, duurt het wel erg lang voordat je de basis-
technieken en regels onder de knie hebt ... 

Passe-Partout organiseert wegens enorm succes  we-
derom een aantal 5-daagse GVB-cursus op “Golf De 

Gulbergen”. ‘Oefening baart kunst’ is een alom bekend 
gezegde. Maar tijd is een factor die dit vaak in de weg 
staat!n Met deze gedachte organiseert Passe-Partout 
wederom een aantal 5-daagse GVB cursussen op “Golf 
De Gulbergen” te Mierlo. Deze cursussen staan onder 
leiding van golfprofessional Flip Klok, die er persoon-
lijk voor gaat zorgen dat je in vijf dagen klaargestoomd 
wordt voor het behalen van je GolfVaardigheidsBewijs. Je 
zult begrijpen dat daarbij je eigen inspanning en enthou-
siasme een belangrijk uitgangspunt zijn om samen met 
Flip tot dit eindresultaat te komen. 

Tien redenen om aan Nordic Walking te doen :

1 ontspannen sporten in de natuur
2 het vermindert stress
3 het is goed voor de bloedsomloop
4 het verlaagt cholesterol en bloeddruk 
5 uw verbetert uw conditie en uithoudingsvermogen
6 vermindert spanning in nek- en schoudergebied
7 ook geschikt voor mensen met een fysieke beperking
8 u kunt alleen lopen of in groepsverband
9 u kunt u eigen tempo bepalen
10 de ideale vetverbranding!!!

NORDIC WALKING EEN GEZONDE SPORT OOK 
VOOR DE BRANDEVOORTERS

Wij Brandevoorters zijn erg bevoorrecht om ver-
schillende redenen al staan we daar waarschijnlijk 

niet vaak bij stil.

Want wij wonen niet alleen mooi door de fraaie huizen 
maar we zijn ook omgeven door de prachtige Ecozones 
waar de bewoners eigenlijk nog lang niet genoeg gebruik 
van maken. De kinderen kunnen er ongestoord spelen 
en skaten. Maar het is natuurlijk ook een prachtige om-
geving voor volwassenen om zodra het weer het toelaat 
(hopelijk wordt het dan ook eindelijk weer eens snel 
lente) weer heerlijk te  wandelen en te genieten van de 
watervogels enz. 

Ook voor fi tness hoeven we niet persé naar de 
sportschool want ook in onze eigen wijk kunnen 

we  ons hart ophalen door te trimmen of door Nordic 
Walking bijvoorbeeld. Wist u trouwens dat Nordic Wal-
king momenteel de snelst groeiende buitensport-activi-
teit is die al door een heleboel mensen is ontdekt?
Het is een sport, die door letterlijk iedereen van 8 tot 
80 jaar kan worden beoefend, alleen of in groepsverband. 
Maar het is bovendien een unieke buitensport want hier-
door word je één geheel met de natuur en kun je, ieder 
in eigen tempo genieten van de buitenlucht.
Het geheim zit in het gebruik van de stokken die, schrik 
niet, ongeveer 600 spieren aan het werk zetten. Dat 
zijn vrijwel alle spieren (90% ) van ons lichaam en dat is 
een beduidend aantal meer dan de spieren die gebruikt 
worden bij andere activiteiten en sporten. Door deze 
stokken worden de armspieren intensief gebruikt maar 
geven tegelijkertijd ook veel steun bij het lopen, waar-
door u minder snel vermoeid raakt. Daarnaast vangen 
ze de schokken op die ontstaan bij iedere stap wanneer 
het lichaam zich verplaatst en die bij gewoon wandelen 
door de kniegewrichten worden opgevangen. Daarom is 
Nordic walking ook heel geschikt voor mensen met ge-
wrichts- en rugklachten (bijv. reumatische klachten) die 
willen revalideren maar ook voor mensen met overge-
wicht.
Als je deze sport beoefent, verbetert je uithoudingsver-
mogen en conditie en daardoor is dit een ideale manier 
om op een heerlijke ontspannen manier overtollige calo-
rieën te verbranden. 

Mocht dit alles u wel aanspreken is het natuurlijk wel 
verstandig om enkele lessen te volgen om de juis-

te techniek te leren. Ook is het erg belangrijk de juiste 
stokken (poles) met de goede lengte aan te schaffen. Een 
goede stok is van aluminium of  van carbon gemaakt. De 
berekening van de stoklengte is 0,68 x de lichaamslengte.  
Ook is het erg belangrijk goede schoenen te dragen.
Een paar goede redenen om aan Nordic Walking te gaan 
doen en met de stokken in de handen te genieten van 
de natuur in de Brandevoortste dreven zijn: verminde-
ring van stress, goed voor de bloedsomloop,verlaagt de 
bloeddruk en cholesterol, verbetert de conditie en uit-
houdingsvermogen. Wat wil je nog meer?

gvb-cursus 2006 in 5 dagen

nordic walking
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FUNCTIES EN PARKEREN

De Marke presenteert zich als een voorname woon-
buurt: lichte horeca, met name bij het station en 

buurtgebonden leisure (sauna, sportschool) is moge-
lijk. Ook zijn in die omgeving diverse functies als een 
kleinschalige kantoorvoorziening als onderdeel van de 
woning of een Bed & Breakfast voorstelbaar. Detail-
handelsfuncties vinden echter hun plek in De Veste. De 
voorzieningen in De Veste zijn namelijk gedimensioneerd 
op Brandevoort als totaal. De kracht van het functionele 
concept van De Veste ligt daarbij in de realisatie van een 
centrum met winkels in plaats van een winkelcentrum. 
De functionele invulling van De Marke is wel fl exibel, 
bijvoorbeeld in thematische zin als aanvulling op De 
Veste. In De Marke is ruimte voor onderwijs en bestaat 
de mogelijkheid voor woonwerkeenheden in de straten 
rondom het station.

Ook in De Marke wordt de dominantie van gepar-
keerde auto’s in het straatbeeld beperkt door het 

toepassen van afgesloten binnenterreinen. In aanvulling 
op reeds gerealiseerde binnenterreinen in Brandevoort I 
wordt in De Veste en De Marke, aanvullend op het par-
keren op maaiveld, de optie voor (deels) verdiept parke-
ren in de uitwerking verder onderzocht. Bovenop deze 
parkeervoorziening is dan ruimte voor eventuele tuinen/
terrassen en speelgelegenheid voor de allerkleinsten.

HET STATIONSGEBIED

Het stationsgebied is een cruciale stedenbouwkun-
dige ruimte waar landschap en de buitenrand van 

De Veste elkaar ontmoeten. Het stationsgebied, station 
en stationsplein liggen dicht bij de voorzieningen van 
Brandevoort. Anderzijds biedt De Marke prachtige en 
belangrijke aansluitingen voor de langere-afstandswandel 

en -fi etsroutes naar de Warande en de Bundertjes en via 
de historische routes door de bossen en langs de vennen 
in de richting van Nuenen. Het stationsplein heeft twee 
zijden: aan De Veste en De Marke. Voor de voorzieningen 
van het station, abri’s en gedeeltelijke overkapping is in 
de architectuur van de bovengrondse kruising een bij-
zondere rol en betekenis weggelegd. De samenhang tus-
sen plein en de verschillende elementen maken dit een 
integrale opgave bij uitstek. De bovengrondse kruising 
(trappen, lift) moet zo openbaar mogelijk zijn en aanslui-
ten op de openbare route buitenom. Aan de oostzijde 
wordt daarom de buitenmuur van De Veste via het sta-
tion over het spoor doorgetrokken en is als zodanig een 
belangrijke schakel in de wandeling rond het dorp. Het 
bestaande moerasbos is uitgangspunt en sfeerbepalend.

De architectuur van het station Brandevoort krijgt 
een kenmerkend en herkenbaar silhouet, passend 

bij de kwaliteit van Brandevoort. Het stationsgebouw 
bestaat daarnaast uit een op elkaar afgestemde vorm-
geving van functionele elementen als trappen, lift, spoor-
overgang, kaartjesautomaat en perrons. Ook het parke-
ren voor fi etsen (in de vorm van een kleine markthal) 
zal hier een plek krijgen. Het Park & Ride-terrein is langs 
het spoor aan de noordzijde voorzien van een dek van 
bomen. Om de gewenste functionele relatie tussen De 
Veste en De Marke te realiseren is bij het station een 
fi ets-voetgangerstunnel optioneel opgenomen.

Nog even aandacht voor eetcafé De Plaetse. De cou-
rant heeft in een vorige uitgave de opening van het 

café aangekaart. Voor een aantal mensen heeft dit ope-
ningsverhaal misleidende gedachten opgeroepen. Dit wil-
len we nu even rechtzetten. Er zijn helemaal geen pillen 
te koop of te nuttigen en de rook die er zou hangen is 
helemaal uit de lucht. Gebruikers roken nauwelijks en de 
pillen waren een ludieke actie: bezoekers kregen gewoon 
een klein pepermuntje bij de opening. 

De redactie betreurt het dat lezers zouden denken 
dat deze ludieke actie werkelijkheid is. Het tegen-

deel is waar en het eetcafé is een locatie waar je echt 
even rustig kunt zitten en van de beste maaltijden kunt 
genieten. En dat wil de courant ook nog wel even gezegd 
hebben. 
Succes met het culinaire bestaan in Brandevoort.

redactie bc

eetcafé ter plaetse

uit de voltooïng “masterplan”, inleiding op de rubriek “station brandevoort”
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Leergeld Helmond voorkomt dat kinderen tussen 4 en 
18 jaar niet kunnen deelnemen aan naschoolse activitei-
ten. 

OVER LEERGELD

Leergeld Helmond is één van de 60 Leergelden in Ne-
derland. Leergeld heeft als doel te zorgen dat alle 

kinderen mee kunnen doen aan allerlei sociaalvormende 
activiteiten. Dit om uitsluiting te voorkomen.

DE ONDERSTEUNING

Voor ouders met kinderen tussen 4 en 18 jaar woon-
achtig in Helmond met een minimum inkomen dat 

vergelijkbaar is met het bijstandsniveau +20%. 
Dat gebeurt omdat het inkomen na aftrek van de vaste 
lasten van ouders of verzorgers onvoldoende is om hun 
kind(eren) te laten deelnemen aan die activiteiten. Leer-
geld doet dat omdat elk kind recht heeft om zich in zijn/
haar vrije tijd zo optimaal te kunnen ontplooien, dit om 
de sociale vaardigheden en creativiteit te bevorderen.
Het kan de contributie voor een vereniging zijn, met de 
daarbij behorende uitrusting, muziekles en/of het huren 
van een muziekinstrument bijvoorbeeld. Ook financiële 
ondersteuning bij de aanschaf van een voor de studie 
noodzakelijk hulpmiddel, zoals een computer, behoort 
tot de mogelijkheden. Ook als het vervoer van en naar 
school een probleem is, kan waar mogelijk voor een fiets 
worden gezorgd. 

AANMELDEN?

Via folders: op scholen en bij verenigingen waarvan de 
antwoordkaart gebruikt kan worden. Per e-mail:  

leergeld.helmond@planet.nl met vermelding van naam 
en telefoonnummer. Persoonlijk: op kantoor Braakse 
Bosdijk 2 (gebouw Con Brio). Telefonisch:  52 28 28. 
Desgewenst kan een boodschap worden ingesproken 
(met naam en telefoonnummer op het antwoordappa-
raat). U wordt dan teruggebeld.

EN VERDER?

Na een eerste contact wordt duidelijk of u voor een 
vergoeding in aanmerking komt. Als dat zo is, wordt 

de aanvraag persoonlijk bij u thuis opgenomen. Daarin 
wordt verder op de aanvraag ingegaan. In de persoonlijke 
contacten kan ook gewezen, of verwezen, worden naar 
organisaties en voorliggende voorzieningen waarvan ook 
gebruik gemaakt zou kunnen worden.
 
FINANCIËN LEERGELD

Leergeld is een onafhankelijke, particuliere stichting. 
In alle contacten tussen de ouder(-s) en Leergeld In 

Helmond staat geheimhouding centraal. 
Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen mee-
doen. Het geld voor de kinderen komt o.a. van particu-
lieren die anoniem wensen te blijven. Ook de bijdragen 
van fondsen en het bedrijfsleven uit Helmond zijn erg 
belangrijk. Leergeld belooft hen dat hun geld direct aan 
de kinderen ten goede komt. Vrijwel alle medewerkers 
en bestuur zijn vrijwilligers. Voor de dagelijkse gang van 
zaken is een parttime beroepskracht en een administra-
tieve kracht in dienst. De kosten daarvan, alsmede de 

huur van het kantoor en overige kosten worden door de 
gemeente gesubsidieerd. 

MTTV ’72 GAAT OVERDAG TRAINING GEVEN

Vaak kun je voor het uitoefenen van een sport alleen
’s avonds of in het weekend terecht bij een sportver-

eniging. Trainingen vinden bijvoorbeeld ’s avonds plaats 
en competitiewedstrijden in het weekend. 

Tafeltennissen bij MTTV ’72 was tot op heden ook 
alleen maar mogelijk in de avonduren en het week-

end. Daar gaat binnenkort verandering in komen. Om de 
sport te stimuleren gaan er tafeltennistrainingen geven 
worden op de maandagochtend. Deze trainingen vinden 
plaats in het Patronaat in Mierlo en zijn toegankelijk voor 
iedereen. Tegen een kleine vergoeding kun je dan van 
9.00 uur tot 12.00 uur training krijgen of vrij spelen.
Heb je interesse voor deze tafeltennistrainingen, 
dan kun je dit kenbaar maken bij Henk van Oirschot 
0492 - 66 14 68 of schottie@planet.nl.

OPROEP

Ben jij de enthousiaste representatieve persoon die op afroep ons 
team in het Informatiecentrum Brandevoort wil komen versterken? 
Reageer dan op onderstaande oproep.

Baliemedewerker V/M voor Informatiecentrum Brandevoort.

We denken bij deze functie aan iemand die in Brandevoort woont, 
die flexibel inzetbaar is en bereid is om ook in het weekend te wer-
ken. Uitgegaan moet worden van ca. 8 uur per week, vermeerderd 
met extra uren indien noodzakelijk. De werktijden zijn afhankelijk van 
de vraag maar meestal van 13.30 – 17.30 uur.

De functie bestaat uit de volgende onderdelen:
-   Verstrekken van informatie aan (toekomstige) bewoners
    van Brandevoort en andere bezoekers van het Informatie centrum
-   Het verzorgen van presentaties en rondleidingen door de wijk 
-   Het verstrekken van informatie over gemeentelijke diensten
-   Het beantwoorden van vragen die betrekking hebben op de
    (inrichting) van de wijk
-   Het up-to-date houden van documentatie en folders
-   Het promoten van Helmond en Brandevoort in het bijzonder

Functievereisten:
-   Opleiding op minimaal MBO-niveau
-   Goede kennis van Engelse en Duitse taal
-   Kennis van Windows, Word en Excel
-   Goede spreekvaardigheid (groepen)
-   Representatief
-   Flexibel inzetbaar

Voor deze functie wordt je als uitzendkracht aangemeld bij P/flex 
(Randstad). Je sollicitatie met CV kunt je sturen tot eind maart 2006 
naar Gemeente Helmond, t.a.v. Jacqueline Klomp, coördinator 
Informatiecentrum Brandevoort, Postbus 950, 5700 AZ Helmond 
of via mail naar j.klomp@helmond.nl

leergeld helmond

tafeltennissport in beweging

advertentie 
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Deze maand, op verzoek, het recept van een nagerecht. Ik heb gekozen voor een chocoladevlaai. Ik ben benieuwd naar jullie reacties want deze 
vlaai is een stuk zoeter dan de vlaaien die jullie gewend zijn. Dus laat mij maar weten wat jullie er van  vonden! 

Crostata di cioccolata (Chocolade vlaai)

INGREDIËNTEN VOOR HET DEEG :
300 gr. patentbloem, 2 eierdooiers, 150 gr. roomboter, 100 gr. suiker

INGREDIËNTEN VOOR DE CRÈME:
500 ml. melk, 100 gr. suiker, 100 puur chocolade, 50 gr. bloem, 30 gr. roomboter

BEREIDINGSWIJZE:
Doe de ingrediënten voor het deeg in een kom en kneed ze goed door elkaar.

Bekleed een vorm met 2/3 van het deeg en bewaar de rest voor het ruitjesdeksel van de vlaai.
Doe de bloem, het suiker en de geraspte chocola in een pan en voeg, beetje bij beetje en altijd roerend, de melk toe.

Zet de pan op een laag vuur en kook, altijd roerend, het mengsel voor ongeveer 5 minuten of totdat de crème dik geworden is.
Haal de crème van het vuur, voeg de boter toe en giet het op het deeg.

Maak met het overgebleven deeg ca. 1 cm. brede repen en leg ze in een ruitmodel over de vlaai.
Bak de vlaai in een voorverwarmde oven 

(1800 C) voor ongeveer 40 minuten of totdat het deeg goudbruin is.
Serveer de vlaai koud.

Tip!
Als het niet lukt om het ruitjesdeksel te maken (het deeg blijft heel zacht en moeilijk te bewerken) is het ook mogelijk om het deeg in verschil-

lende vormen te snijden (cirkels, halve cirkels, hartjes, sterretjes, etc.) en op de vlaai te leggen.

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 9 april 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.  Alicia van de Kerk 6 jaar
2. Veerle de Greef 8 jaar
3. Carmen Donkers 3 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 2006PULLMAN LENTE ACTIE!

Einde Engelseweg, voorbi j  de bouwmarkten.  Parkeren voor  de deur.
Duizeldonksestraat  18 -  5705 CA Helmond -  tel.  0492-359269 -  www.kastenbed.nl
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Activiteitenkalender 2006

April
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
Zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op voetval-
veld bij De Neerhei

10.30 tot 
11.30

E. Neef  524029 

  4 april Activ. Cie. Paaseieren M. Feijen 516723 
  5 april Wijkraad ‘t BrandPunt 20.00 uur J. de Laat 667040 
  9 april Brand. Cour. Sluiting aanlevering nr 4 G. Pollemans 524029 
16 april Activ. Cie Paaseieren zoeken 10-11.00 M. Feijen 516723 
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 Korendag, Markthal 15.00 Remko Boesveld 
16 mei Brand. Cour. Sluiting aanlevering nr 5 G. Pollemans 524029 
17 mei Jeugdclub Viswedstrijd 14-15.30 E. Neef 524029 
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 
22 juni Klankbordgr. ’t BrandPunt 19.30 J. de Laat 667040 
24/25 j? Wijkraad Brandevoorter dagen J. Drouen 538747 
30 juni Brand Cour Distributie nr 6 13.00 P. Princen 665781 

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

WWW.BRANDEVOORT. BIZ
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 SAMENSTELLING BESTUUR WIJKRAAD

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

michel van bruggen               351096 

VERGADERING WIJKRAAD 2006

bestuur

wijkraad
5 april / 7 juni / 6 september / 8 november

VERGADERDATA KLANKBORDGROEP
20 juni / 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 9 april 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
 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
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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