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Wijkhuis ’t BrandPunt is zo goed als klaar. Onder leiding 
van de beheerder Rieny Peters, heeft een kleine club van 
enthousiaste vrijwilligers het bestek schoongemaakt, de 
kop en schotels afgewassen en het servies op zijn plaats 
gezet. De bar is door de interieurbouwer helemaal tip 
top afgeleverd en is nu keurig ingericht. De drankjes 
worden gekoeld, de tap is aangesloten en in de keuken 
werken de oven en de friteuse. De vergaderruimtes zijn 
ingericht, de creativiteitsruimte heeft het meubilair en 
de jeugd kan beginnen hun honk op de zolder van het 
gebouw in te richten! 

Kortom: ’t BrandPunt is zo ver ingericht dat u er gebruik 
van kunt maken. Natuurlijk is nog niet alles helemaal op 
en top. Ook moet er links en rechts nog wel iets worden 
aangepast, gerepareerd of nog worden aangesloten. Maar 
wij weten allemaal dat een nieuwbouwhuis nou eenmaal 
zijn tekortkomingen heeft. Dus enig ongemak moeten 
we de komende tijd nog wel even voor lief nemen.  

Inmiddels lopen de eerste activiteiten in ’t BrandPunt. 
Ook u kunt met onmiddellijke ingang al uw activiteiten 
laten plaatsvinden in onze geweldige wijk huiskamer. Er 
waren natuurlijk al vele “oude” gebruikers, zoals DéDé 
dansschool, het jazzballet, de 12-plus club, de fotoclub, 
de yoga, de wijkraad en de diverse commissies en bestu-
ren die van de vergaderfaciliteiten gebruik maken. Ook 
de vele in de wijk aanwezige verenigingen van eigenaren 
maakten natuurlijk al van het noodgebouw gebruik. Maar 
nu zijn er ook weer nieuwe gebruikers bij gekomen. Zo 
is de Biljart Club Brandevoort opgericht, start op korte 
termijn de creativiteitsclub en verwachten we dat bin-
nenkort kan worden begonnen met stijldans lessen. En 
dan praten we nog met bridgeliefhebbers, darters, een 
zangkoor en nog veel meer. Ook kunt u over niet al te 
lange tijd gebruik maken van het aanbod van het Kun-
stencentrum Helmond. 

Ik ben door diverse sportieve  wijkbewoners benaderd 

wijkcentrum brandevoort
`t brandpunt

met de vraag of in ’t BrandPunt ook sportclubs welkom 
zijn. Natuurlijk bent u van harte welkom! Maar alleen 
voor of na het sporten, want de sportzaal ligt naast het 
wijkhuis ’t BrandPunt. U begrijpt natuurlijk dat zaalvoet-
bal en badminton in de sportzaal thuishoren en niet in 
’t BrandPunt. Daarom enige extra informatie voor ieder-
een die zin heeft om met een paar mede sportievelingen 
gezamenlijk te sporten. 

De Sportzaal Brandevoort is één van de grootste sport-
gelegenheden en zeker de mooiste en meest moderne 
sportzaal van Helmond. Een geweldige zaal, geschikt voor 
zaalvoetbal, tennis, badminton, volleybal, handbal, en veel 
meer!! Maar het bespreken van deze fantastische zaal 
gaat niet via de beheerder van ’t BrandPunt. Hiervoor 
moet u zich wenden tot de Gemeente Helmond, Team 
Sport. Het volledige adres daarvoor is:

   GEMEENTE HELMOND 
    Team Sport
    Postbus 950 
    5700 AZ Helmond 
    Tel:  (0492) 58 77 77 
    Fax: (0492) 58 74 00 
    E-mail: gemeente@helmond.nl of kijk op de internet-
   site van de gemeente: www.helmond.nl en klik dan 
    door naar sport.

En als u dan na gezellig en gezond sporten ziet dat de 
gezellige bar in ’t BrandPunt open is, wip dan eens bin-
nen voor een sportdrankje of voor een ander gezellig 
drankje. Iedereen is van harte welkom!!! Voor alle andere 
activiteiten die wel in ’t BrandPunt passen, kunt u contact 
opnemen met de beheerder, via beheerder@brandpunt.
info. 

En als iemand nog zin heeft een nieuwe vereniging of club 
op te richten (toneel, muziek, buurtclub, oudejaarsclub, 
gezelligheidsvereniging, carnavalsvereniging, knutselclub, 

▲
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D griezelig goed
halloween 2006

Het was weer leuk en gezellig, we hebben gegriezeld en 
gelachen, een geslaagde avond. 
Als we bij de Afterparty aankomen lijkt het wel carnaval 
op straat, hier krijg je echt een dorps wij-gevoel van. En 
dan de prijsuitreiking. Wedelsvoort wint de straatprijs, 
wat een mooie bekroning. Namens NovaSure krijgen we 
een enorme fles Italiaanse wijn aangeboden. Daar moet 
op gedronken worden natuurlijk. Met een goed gevoel 
kletsen we na over Halloween 2006.
Volgend jaar komt er een nieuwe route. We wensen de 
Brandevoorters die dan aan de route wonen, veel plezier 
en inspiratie toe. 
Halloween is een echt Brandevoort evenement, GRIEZE-
LIG GOED, complimenten aan de organisatie. 

NAMENS SPOOKY STREET: 
Paul, Judith, Pepijn, Job, Berend en Anne - Henny, Karin 
en Joyce - Leo, Petra, Bas, Koen en Nicole - Ronald, Ni-
cole en Imke - Erwin, Sandra, Luuk en Iza - Achille, Anita, 
Veerle en Jasper. ■

Dit jaar, ambitieuze plannen in de Wedelsvoort voor de 
Halloween-optocht. Een griezelgrot, een donkere tunnel  
en allerlei andere plannen werden gemaakt. Die werden 
het niet. Paul knutselde met zijn kinderen een kleine 
spookmobile. Dit bleek dé inspiratiebron en maquette 
voor Halloween 2006. Bamboestokken en oude lakens, 
ballonnen en textielstiften, een stroboscoop en spooky 
muziek, vliegerdraad en bouwplastic; allemaal ingrediën-
ten voor onze ‘Spooky Street’. Samen aan de slag om 
onze ideeën voor elkaar te krijgen. Dat alleen al is ont-
zettend leuk om met je buurtjes te doen. Na een paar 
uur samen zwoegen was alles klaar.
En als het donker is, is alles nog veel mooier.... 
De mobiles draaien mooi in de wind; de stroboscoop 
zorgt voor een spooky effect. Bas trekt veel publiek, hij 
jongleert vakkundig met brandende fakkels, heel specta-
culair! Heksen, duivels en skeletten dagen het publiek uit 
om spinnenpoten en paddenpoepjes te eten, er zijn zelfs 
voorbijgangers die paddenbloed en trollensnot durven 
drinken. Een paar kinderen staan verdekt opgesteld om 
een spookje dat aan een touw hangt tussen het publiek 
te laten landen. Dat is schrikken voor de voorbijgangers 
en lachen voor de rest.
We krijgen enthousiaste reacties van de voorbijgangers. 
We praten met mensen die net in de wijk wonen en erg 
onder de indruk zijn van wat er allemaal gebeurd. 
Veel te snel is het staartje van de optocht alweer in zicht. 
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Dit is mijn laatste bijdrage voor de Courant. Want zoals 
u heeft kunnen zien zijn de school, het kinderdagverblijf 
en het wijkcentrum in gebruik genomen. Helaas is de 
peuterspeelzaal hier nog niet bij; dit komt niet, omdat 
het gebouw nog niet gereed is. Maar de oorzaak is dat 
er geen vrijwilligers zijn die de peuterspeelzaal kunnen 
helpen. Als ik terug kijk op de bouw van het Centrum is 
dit toch vrij vlug gegaan. Ook al was het toch vaak moei-
lijk een mooie bijdrage bij elkaar te schrijven. Nu is dan 
het eind in zicht van de bouw van het multifunctioneel 
centrum. De woonhuizen moeten nog wel opgeleverd 
worden, maar dit vordert goed. Vandaag 8 november is 
men begonnen met het leggen van de dakpannen. Ge-
lukkig is over het centrum nog wel wat meer mee te 
delen. Al is het dan nog niet helemaal ingericht, toch zijn 
de eerste gebruikers van het centrum al begonnen met 
vergaderingen en dansjes. Men is druk bezig om de bar 
in te richten. Deze is in week 42 van de spuiterij naar 
het MFC gebracht. Nu is de brouwer druk bezig om te 
zorgen dat er ook drank uit de tap kan stromen en dat 
de koeling is aangesloten. De meubels zijn al aangeleverd. 
Deze dienen dadelijk alleen maar op hun plaats te wor-
den gezet en men kan daar gezellig vertoeven, zowel op 
een soort loungeachtige bank als aan een tafel waar dan 
natuurlijk ook een kaartje gelegd kan worden. Er staat al 
een wedstrijdbiljart in de ruimte. Ook is er een gedeelte 
gereserveerd om te kunnen darten; een sport die steeds 
meer in trek komt. De theaterzaal moet vóór zaterdag 
11 november met de geluidsapparatuur en de verlichting 
in orde zijn. En dat is gelukt. Zaterdagavond 11 november 
is met alles erop en eraan de zaal in gebruik genomen. 
De foto’s laten dat zien.
Zoals ik in het vorige stuk geschreven heb, zijn veel ac-
tiviteiten mogelijk. Als u daar meer informatie over wilt 
hebben, kunt u altijd een keer binnen lopen en de be-
heerder om raad vragen voor wat er wel en niet kan. 
Ook is er de mogelijkheid om de sporthal af te huren 
voor uw favoriete sport. Zie het artikel van de secretaris 
van het bestuur in deze Courant hoe je de zaal kunt 
reserveren. Na uw sportieve inspanning kunt u gebruik 
maken van de bar van het MFC om een kopje koffie of 
een andere versnapering te gebruiken. Dus u kunt veel 
plezier beleven aan wijkcentrum als aan de sporthal. 
Ik hoop dat ik u het laatste anderhalf jaar een indruk 
heb kunnen geven van de vorderingen die er geweest 
zijn. Ik dank u voor het lezen van mijn stukjes over het 
Multifunctioneel centrum, en hoop dat u veel plezier zult 
beleven aan het centrum. Want er is alles aan gedaan 
om voor Brandevoort een mooie ontmoetingplaats te 
realiseren. Naar mijn mening is dit zeker gelukt. Verder 
wil ik u alvast fijne Feestdagen toewensen en een mooie 
nieuwe start van 2007, wellicht in het MFC.

dave joosten

De redactie dankt Dave Joosten hartelijk voor zijn bij-
zondere en karakteristieke bijdragen over de groei en 
‘bloei’ van het multifunctionele centrum. Veel Brande-
voortse bewoners zullen zeker hierdoor een beter beeld 
hebben van het centrale ontmoetingspunt van de wijk. 

de redactie
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 Het heeft lang geduurd, maar vlak voor de vakantieperi-
ode is er een aanvang gemaakt met het vervangen van de 
ruiten op het viaduct over de Brandevoortse Dreef. Men 
ging voortvarend te werk, echter door een tegenvaller 
heeft het vervangen van de ruiten iets langer geduurd 
dan was gepland, maar uiteindelijk is het toch gelukt.
Wel schetste het onze verbazing (commissie Buurtpre-
ventie) dat enkele dagen nadat de nieuwe ruiten geplaatst 
waren, ze alweer van graffiti waren voorzien. Door een 
snel ingrijpen van de gemeente is de graffiti verwijderd 
en ziet alles er weer keurig uit.
Na de vakantieperiode werd begonnen met het vervan-
gen van de zonnepanelen langs het spoor. Hier waren 
namelijk meer dan 20 panelen verdwenen. Bij “Du Pré” 
is men begonnen met het vervangen en later heeft men 
richting het viaduct gewerkt. Twee dagen nadat de eerste 
nieuwe panelen waren geplaatst, zijn er alweer enkele 
verdwenen en enkele andere vernield.

Dit is direct gemeld aan de gemeente en die heeft ook 
hier weer zeer snel gereageerd door de vernielde en 
verdwenen panelen opnieuw te vervangen. Men heeft 
toen ook de overige panelen geplaatst zodat het aanzicht 
van de spoorlijn weer netjes is.
Zoals u al in dit artikeltje gelezen heeft vindt er nog 
steeds diefstal, baldadigheid en vernieling plaats. Wij ho-
pen dat u, als u iets verdachts ziet, dit direct wilt melden 
aan de politie of aan uw straatcoördinator. Door dat te 
doen helpt u mee om uw buurt leefbaar en netjes te 
houden.

De commissie Buurtpreventie Brandevoort wil in 2007 
graag een nieuw project opstarten. Het nieuwe station 
is dan in gebruik en de bouw van de woningen rond het 
station zal dan voor een groot gedeelte klaar zijn. 
Dat is dan ook de buurt waar we graag van start wil-
len gaan met het nieuwe buurtpreventieproject. Immers 
rond een station gebeurt van alles en dat gebied willen 
we graag netjes houden. 

Inmiddels zijn we samen met de commissie 12plus en 
de activiteitencommissie gestart met het project “Hang-
jeugd”. Samen met de jeugd zelf, genoemde commissies, 
politie en gemeente willen we graag dat er voor de jeugd 
een plek komt waar ze bij elkaar kunnen komen zonder 
dat ze overlast bezorgen en zonder dat ze weg worden 
gestuurd. Het moet een plek worden waar ze graag naar 
toe gaan en waarvoor ze zelf mede verantwoordelijk zijn. 
Dat betekent dus ook dat ze het daar netjes moeten 
houden. 
Zover is het nog niet, maar het begin is gemaakt en nu 
is het aan de jeugd zelf om mee te denken. Als er vol-
doende animo van de jeugd is, kan de ontmoetingsplaats 
al komend jaar worden gerealiseerd.

We hopen dat we door bovenstaande zaken mede bij-
dragen tot een nette aanblik van onze wijk, echter uw 
hulp is daarbij onontbeerlijk.  

commissie buurtpreventie brandevoort
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buurtpreventie en
        aanzicht
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“de kleine lettertjes”: 
vestiaanse associaties is een column
waarin de grenzen van zin en onzin, 
waarheid en fictie worden opgezocht, 
met als rode draad: brandevoort.

Schoonheid 

zonder innemendheid, 
kan mij niet vangen.
Drijft op de stroming voorbij,
nutteloos, aas zonder haak.

Kortgeleden had ik een paar studenten architectuur uit 
Korea op bezoek. Zoals te verwachten spraken we uit-
gebreid over Brandevoort. “Beauty is only skindeep” was 
een opmerking die viel, gerelateerd aan de façades waaruit 
Brandevoort voornamelijk bestaat. De discussie over de 
architectuur van Brandevoort, of juist het gebrek eraan, is 
al vele malen gevoerd en zal ook nog vele malen gevoerd 
worden. Een van de Koreanen overviel me met het woord 
“kitsch”, hij was blijkbaar al langer binnen onze cultuurgren-
zen (die niet noodzakelijkerwijs bij de grenzen met onze 
buurlanden ophouden). 

Een konstruktie van hout en bamboe, met houtsnijwerk 
aan de uiteinden om het respect voor het materiaal uit te 
beelden. Balken die innig vervlochten zowel konstruktief 
als fascinerend werken, vorm én functie ineen. Het con-
trast tussen de warmte van échte traditionele bouwkunst 
en de illusie daarvan in Brandevoort kon bijna niet groter 

zijn. Aan de hand van Anton Pieck en buitenlandse projec-
ten, o.a. die van Prins Charles, probeerde ik de humoristi-
sche kant van Brandevoort te laten zien aan de Koreanen. 
Het was best lastig dat ze zowel uit beleefdheid, als om het 
tonen van begrip, of ter bevestiging van een gedeelde me-
ning eenzelfde bijzonder vriendelijke glimlach op hun ge-
zicht toverden. Om over vooroordelen maar te zwijgen...

Op een gegeven moment nam ik mijn toevlucht tot mijn 
favoriete gedicht; het epigram van Kapiton, uit 500 voor 
Christus. Het is een gedicht dat mij hoop geeft als de we-
reld zich weer eens van zijn lelijkste kant laat zien. Het is 
een gedicht dat me helpt te zien waar het eigenlijk om gaat 
en waar om niet. Het helpt me om echtheid van bedrog 
te onderscheiden, eerlijkheid van een leugen, kracht van 
zwakte, substantie van leegte of gewoon: schoonheid van 
lelijkheid.

Ik kon niet op het Engelse woord voor innemendheid ko-
men, maar ook het woord omschrijven bleek lastig in een 
conversatie met de Koreanen. We namen afscheid in de 
wetenschap dat we iets aan elkaar duidelijk probeerden te 
maken dat met schoonheid te maken had. Misschien was 
dát wel de echte schoonheid.

JvZ
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‘AANTREKKELIJK WONEN VOOR JONG EN OUD IN 
HET CENTRUM VAN DE VESTE’

Het Palladium bestaat in de toekomst uit 80 apparte-
menten onderverdeeld in 58 huur- en 22 koopapparte-
menten. Sinds oktober 2006 is de verkoop van de ap-
partementen van start gegaan. Marko de Zwaan, Hoofd 
woningmakelaardij bij Clercx Liebau Woningmakelaardij 
B.V., begeleidt het gehele verkooptraject. Hij informeert 
en adviseert geïnteresseerde kopers over de woningen 
en de bijzonderheden van het complex en de omgeving. 
Marko vertelt ons over de voortgang van de verkoop en 
legt uit waarom het Palladium zo aantrekkelijk is om in 
te wonen. 

‘Vanaf het moment dat dit project een duidelijke invulling 
kreeg, toonden veel mensen via Clercx Liebau hun be-
langstelling in de koopappartementen’, begint Marko. ‘Nu 
de verkoop daadwerkelijk van start is gegaan, draait alles 
op volle toeren. We houden gesprekken met de men-
sen die hun interesse hebben getoond en we begeleiden 
hen ook in de volgende stap waarin ze een optie kunnen 
nemen op een woning.’ Volgens Marko verloopt het ver-
kooptraject voorspoedig en voornamelijk zeer snel. ‘Op 
dit moment is 50 procent van de appartementen geop-
teerd en hebben we al drie woningen verkocht.’ Marko 
is niet verbaasd over de grote belangstelling. ‘Net als de 
wijk Brandevoort is het Palladiumcomplex bijzonder in 
bouwstijl en invulling. Het is het eerste complex in de 
Veste dat enkel uit appartementen bestaat. Elk apparte-
ment is verschillend in type, dit betekent dat elke woning 
een individualistisch karakter heeft. Daarnaast verschil-
len de woningen sterk in grootte en in prijs. De opper-
vlakte van de woningen variëeërt van 88,7 m2 tot 170,9 
m2 en de prijsklasse van de woningen loopt uiteen van 
�221.900,- tot �410.400,- v.o.n., inclusief parkeerplaats. De 
woningen worden compleet afgewerkt opgeleverd. Zo-
wel de keuken, het sanitair als de overig gebruikte mate-

verkoop palladium
        gestart

rialen zijn van hoogwaardige kwaliteit en volgens de laat-
ste normen. 60 procent van de koopappartementen valt 
binnen het startsegment tot ongeveer �300.000,-, dit zijn 
dus zeer toegankelijke prijzen voor woningen van deze 
kwaliteitsklasse’, aldus Marko. Om een duidelijk beeld 
van de woningen te kunnen geven, werkt Clercx Liebau 
aan 3D-schetsen en een virtuele rondleiding waarin de 
ruimtelijkheid van de appartementen naar voren komt. In 
een later stadium worden -indien nodig- ook modelap-
partementen gerealiseerd voor bezichtiging. 

EEN MOOIE COMBINATIE
Het succes van Palladium ligt volgens Marko in de mooie 
combinatie van het project. ‘Palladium is een woonzorg-
complex. Op de begane grond en de 1e verdieping be-
vindt zich een gezondheidscentrum dat geheel door De 
Zorgboog wordt ingevuld. Dit gezondheidscentrum zal 
indien gewenst zorg verlenen aan de bewoners van de 
appartementen in het complex, maar ook aan huishou-
dens in de gehele omgeving. Dit betekent echter niet 
dat geïnteresseerden zorg moeten afnemen of een ge-
zondheidindicatie nodig hebben om in aanmerking te ko-
men voor een woning in Palladium. De appartementen 
zijn juist gebouwd op levensloopbestendig wonen. Dit 
betekent dat dit plan ook interessant is voor mensen 
die nu niet zorgbehoevend zijn, maar met het oog op 
de toekomst graag in een omgeving willen wonen waar 
zorg binnen handbereik is.’ Maar volgens Marko biedt dit 
complex veel meer dan de mogelijkheid van zorg aan 
huis. Palladium is namelijk gevestigd in het centrum van 
de Veste van Brandevoort. ‘Rondom het complex wordt 
het winkelgebied gerealiseerd waar ook bijvoorbeeld 
de Albert Heijn komt. Zowel het centrum als het toe-
komstige NS-station bevinden zich op loopafstand. Het 
bijzondere karakter van het project, de centrale ligging 
en de toegankelijkheid van Brandevoort, maakt Palladium 
tot een zeer aantrekkelijk wooncomplex voor jong en 
oud.’ ■
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GEEN NANNY, WEL STEUN BIEDEN! 

Home-Start biedt een steuntje in de rug bij tijdelijke 
opvoedstress in jonge gezinnen. Denk eens aan een pas 
gescheiden moeder met een kleuter en een baby, of een 
vader die vanwege de ziekte van zijn vrouw ineens het 
gezin draaiend moet zien te houden. Vrijwilligers van 
Home-Start bieden deze gezinnen ondersteuning, prakti-
sche hulp en vriendschap.

Wij werken nadrukkelijk niet zoals de nannies van de tv, 
die met allerlei trucs en oplossingen komen aandragen. 
Onze vrijwilligers nemen tijd om te luisteren en bieden 
in overleg de ondersteuning en praktische hulp die de 
ouder(s) graag willen. Dat kan variëren van wandelen of 
spelen met de kleintjes tot ouders wegwijs te maken in 
het Helmondse. Of een plan maken hoe moeder haar 
huishouden anders kan indelen, zodat ze tijd over houdt 
voor leuke dingen met of zonder haar kind(eren). Huis-
houdelijk werk of lang oppassen hoort er niet bij.
Eén halve dag per week komt de Home-Start vrijwilli-
ger in het gezin. De vrijwilliger krijgt zelf begeleiding van 
een professionele coördinator en is er contact met een 
enthousiaste groep collega-vrijwilligers. Gebleken is dat 
deze werkwijze het welzijn van ouders bevordert en po-
sitief opvoedgedrag doet toenemen, want “een ouder die 
goed in z’n vel zit, is een betere ouder”.  

Voor Home-Start zijn we nog op zoek naar nieuwe vrij-
willigers.
• WIJ BIEDEN: een gratis voorbereidingscursus, verzeke-
ring, professionele begeleiding, (gezellige!) themabijeen-
komsten, gratis tijdschrift van Humanitas.
• WIJ VRAGEN: ervaring met opvoeding (hoeft niet pro-
fessioneel, eigen gezin is voldoende), minimaal een halve 
dag per week tijd om aan dit programma te besteden, 
openstaan voor soms andere normen / waarden.
Aarzel niet om te bellen voor meer informatie; de cur-
sus kan ook nog een manier zijn om te kijken of het iets 
voor je is!
Ook gezinnen, die voor ondersteuning van Home-Start 
in aanmerking willen komen, kunnen contact opnemen. 
Een verwijzing van bv. de huisarts, is niet nodig!.

Liesbeth van Merrienboer en Joland Widdershoven
Coordinatoren Humanitas Home-Start Helmond
Azalealaan 2, 5701 CM Helmond
Tel. 0492-537323 (ma t/m do) of 06-22766317 ■

WORKSHOP MANAGERS EFFECTIVITEITS TEST

Maandag 23 oktober 2006 hebben de leden van de Bran-
devoorter Vereniging van Ondernemers hun Managers 
Effectiviteit kunnen testen tijdens een zeer inspireren-
de Bizz-in avond. BRAVO! had voor deze Bizz-in gast-
spreekster Magalie van Voorden van Coaching Network 
uitgenodigd om de Managers Effectiviteit van de leden 
te testen en inzicht te verkrijgen in de stijl van zelfma-
nagement.

De avond begon met het invullen van een vragenlijst. 
Deze moest daarna kort geanalyseerd worden. Als resul-
taat kwamen hier drie getallen uit die een management-
stijl representeerde. Na de pauze werden deze getallen 
besproken en verder uitgelegd welke stijl van manage-
ment je hanteert. Het belangrijkste was dat er inzicht 
werd verkregen in je sterke en zwakke kwaliteiten als 
manager. Daarna werd door Magalie uitgelegd dat je je-
zelf kan sturen, en dus je eigen managerskwaliteiten kan 
verbeteren.

Het was een pittige avond gezien de tijdsdruk maar 
tegelijkertijd ook een zeer vruchtbare avond waar alle 
aanwezigen zeker wat van opgestoken hebben. Hierbij 
willen wij Magalie nogmaals hartelijk bedanken voor de 
inspirerende bijeenkomst. ■

laurens van steuten

bizz-in bravo

WWW.BRANDEVOORT. BIZ

homestart
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binnenpret
ROOD

Marco Borsato vroeg zijn fans om in het rood gekleed 
naar zijn concerten te komen en kleurde daarmee het 
Gelredome en half Arnhem rood, doordat er massaal ge-
hoor aan werd gegeven.
Rood is een primaire kleur en als zodanig erg krachtig. 
Er is “goed rood”, dat verwijst naar warmte, liefde, ener-
gie en “slecht rood”, dat doet denken aan gevaar, bloed, 
woede en oorlog. Rood trekt aandacht: verkeersborden, 
blozen, de warmwaterkraan en Ferrari. En zo ook in het 
interieur.

Een interieur waarin roodtinten worden gebruikt, is vaak 
erg gezellig. De mensen die erin wonen zijn niet saai, 
maar avontuurlijk, impulsief, prestatiegericht en moedig.
Verf een muur rood (pot verf halen en de roller erover) 
en je hebt direct dynamiek en levendigheid in huis. Rode 
meubels vallen absoluut op en dat is vaak ook de bedoe-
ling van de eigenaar: “Kijk eens naar mijn geweldige de-
signfauteuil!”. Zou deze zandkleurig zijn, dan is ‘ie natuur-
lijk nog steeds erg mooi, maar valt wel veel minder op. 
Maar let op, kies geen rood als dat niet jouw kleur is! En 
dat geldt natuurlijk voor elke kleur; als je iets hebt gezien 
bij vrienden, in een woonwinkel of in een tijdschrift en je 
vindt het prachtig, vraag je dan af of het een kleur is die je 
uit jezelf ook gekozen zou hebben. Natuurlijk is het leuk 
om eens iets anders en nieuws te proberen, maar als het 
niet jouw kleur is, kan het sneller gaan vervelen dan je 
had verwacht. Dat is bij accessoires of dat ene muurtje 
niet erg (weer een pot verf halen en de roller erover), 
maar je krijgt wél buikpijn als het die eens zo geweldige 
hoekbank betreft...ai!

Ga even rustig in een makkelijke stoel zitten als je een 
kleur wilt gebruiken in je interieur en kijk goed om je 
heen. Hoe valt het licht naar binnen, heb je veel of wei-
nig ramen, wat doe je in welk deel van de kamer, waar 
voel jij je het prettigst bij? Woon je nog maar pas in je 
nieuwe huis, of wil je zelfs vóór de verhuizing de wan-
den en vloeren een kleurtje geven, wees dan voorzichtig. 
Kleuren beïnvloeden namelijk ook elkaar. Met een blank-
houten vloer krijgt een witte muur een beige gloed, met 
rode vloerbedekking lijkt dezelfde muur roze. Eigenlijk 
kun je pas de kleuren kiezen, als je alle seizoenen hebt 
meegemaakt in je huis. Dan weet je hoe het licht werkt 
in je huis en kunnen veilige basiskleuren vervangen wor-
den door meer sprekende tinten. Houd er wel rekening 
mee, dat één kleur in verschillende kamers er anders 
kan uitzien. 

Hoewel wetenschappelijk onderzoek geen bewijzen le-
vert, houden interieurarchitecten rekening met de ef-
fecten die kleuren kunnen hebben op je gemoedsrust. 
Je kunt je er iets van aantrekken of niet, maar je moet 
toegeven: primair rood is heftig en laat alarmbellen rin-
kelen in je hoofd. Daarom wordt het weinig toegepast in 
badkamers, want hier wil je óf ’s morgens rustig wakker 
worden, óf ’s avonds de dag afbouwen. Hou het in de 
badkamer dus lekker rustig; gebruik blauw, groen, grijs 
of beige. Dat past het beste bij de “kleur” van water. Van-
daag is blauw, de kleur van jouw ogen ... ■

christy van rij
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persoonlijke ervaringen
      vanuit de wijk

BESTE BRANDEVOORTERS,
Graag wil ik via deze weg een steentje bijdragen aan de 
“Brandevoorter Courant (BC)”, het wijkblad van onze 
prachtige wijk Brandevoort. 
Waarom schrijf ik dit artikel? De reden is dat ik het leuk 
vind als de Brandevoorter Courant een persoonlijker 
tintje krijgt. Daarmee bedoel ik dat we met zijn allen een 
blad krijgen dat je echt kennis laat maken met de bewo-
ners van onze wijk. Dan weten we elkaar ook te vinden 
als dat nodig is. Graag wil ik de spits afbijten met het 
voorstellen van mezelf en  vertellen wat ik doe in het 
dagelijkse leven. Dan ben ik benieuwd wie mij volgt.

WIE BEN IK?
Mijn naam is Blanche Jansen. Samen met mijn man Vin-
cent en onze hond Spike wonen we sinds 5 jaar op de 
Monnikserf, dat is in de Buitens dicht bij het spoor. Ik heb 
het heel erg naar mijn zin in Brandevoort. Misschien her-
kennen jullie het wel dat je trots je wijk laat zien als er 
mensen op bezoek komen die Brandevoort niet kennen. 
Ik ben kortom verliefd geworden op de bouwstijl van de 
wijk. Het enige nadeel vind ik dat de huizen redelijk dicht 
op elkaar zijn gebouwd en dat parkeren vaak moeilijk is. 
Tja, zo is het overal wat. 
In mijn vrije tijd ben ik graag aan het hardlopen met Spike 
of met hem in de bossen aan het wandelen. Volgens mij 
sta ik in de buurt al bekend als “de jogger - met hond”, 
haha. Ik kan echt genieten van bewegen in de buitenlucht. 
Ook houd ik me graag bezig met alles wat met gezond-
heid te maken heeft. Nou ben ik gelukkig niet zo’n freak 
die iedere kop koffie en glas wijn afzweert. Wel vind ik 
het interessant om te weten wat een mens precies ge-
zond maakt. Ik ben er achter gekomen dat het veel meer 
is dan alleen maar “gezond” eten, drinken en bewegen.
Rond mijn dertigste heb ik daarom een switch gemaakt 
in mijn loopbaan. Na een drukke baan als communica-
tietrainer bij een uitzendorganisatie ging ik vanwege een 
reorganisatie voor het eerst echt luisteren naar mijn ge-
voel. Dat resulteerde in een opleiding van schoonheids-
specialist. 
Ook ben ik esoterie gaan volgen, een 4-jarige spiritu-
ele opleiding om te leren terug te gaan naar mezelf. Na 

werkervaring in een schoonheidssalon en ook als trainer 
in deze branche, miste ik verdieping in mijn baan. Dat 
heeft geleid tot het doen van de opleiding Natuurge-
neeskundig Gezondheidsadviseur en Medische Basisvak-
ken op Hbo-niveau om nader kennis te maken met alter-
natieve geneeskunde. Het afronden van deze opleiding 
en een cursus voetreflexmassage hebben geresulteerd in 
een eigen praktijk om een brug te slaan tussen innerlijk 
en uiterlijk......... En daar ben ik sinds kort enthousiast aan 
begonnen. 
Wat ik graag wil is mensen bewust maken van zichzelf 
met behulp van een lichaamsmassage. Ontspanning is de 
sleutel om contact te maken met jezelf. Na een mas-
sage van een uur, begint een gesprek dat maximaal een 
half uur duurt. Het bestaat uit het geven van concrete 
tips die met zowel fysieke als emotionele gezondheid te 
maken hebben. Daarnaast geef ik schoonheidsbehande-
lingen. Hoe ik in het leven sta is vooral: ben jezelf, er zijn 
al genoeg anderen. Wie weet vind je het interessant wat 
ik doe en wil je er wat meer over weten. Neem dan 
gerust contact op. Wat ik doe is mijn passie, dus ik vind 
het altijd heel leuk om er over te praten. Graag tot ziens 
of spreeks. ■

Hartelijke groeten,
blanche jansen-verhoeven

telefoon 0492  660 151
e-mail  blanchejansen@hetnet.nl 

            “ Volgens mij
    sta ik in de buurt
      al bekend als
“de jogger - met hond””
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gezocht

Beste bewoners van Brandevoort

Hier dan mijn eerste bijdrage aan de  Brandevoorter Courant. Ik 

ben journalistiek zoekende hoe ik het allemaal ga invullen maar 

het begin is gemaakt. Zoals in de courant van oktober 2006 stond 

vermeld ben ik sinds 1 oktober 2006 werkzaam als buurtagent 

binnen de wijk Brandevoort.  

Afgelopen maand hebben de volgende zaken plaats gevonden in 

Brandevoort die ik onder uw aandacht wil brengen;

INBRAKEN 

In de  maand oktober werd er twee maal aangifte gedaan van 

diefstal uit een woning en één aangifte van poging tot diefstal uit 

de woning. Bij een inbraak in een woning gelegen aan het Poste-

leinserf  werd een personenauto weggenomen nadat  de daders de 

autosleutels uit de woning hadden ontvreemd. Aan de Kastmolen 

werd een huis doorzocht en overhoop gehaald. Er werden diverse 

goederen weggenomen waaronder een flatscreen tv , dvd speler, 

dvd’s en een laptop. 

Aan de Meienvoort heeft een poging tot inbraak plaatsgevonden 

op klaarlichte dag. Men heeft een gat in het achterraam gemaakt.  

De dader werd vermoedelijk gestoord door thuiskomst van de be-

woner. 

AUTOINBRAKEN

In de gezamenlijke parkeergarage gelegen aan de Herenlaan/Bie-

zenlaan werd in een auto ingebroken. Daarbij werd een navigatie-

systeem weggenomen.

Aan de Broederwal, op het binnenterrein, werd ook ingebroken 

in een personenauto. Ook hier werd een navigatiesysteem ont-

vreemd.

Op het binnenterrein aan De Lindt werd een personenauto open-

gebroken. Er werd wel schade aangericht doch geen goederen weg-

genomen.

Aan de Medevoort werden uit een vrachtauto diverse goederen uit 

de cabine gestolen.

OVERIGE DIEFSTALLEN

Bij een woning gelegen aan de Neerwal werden voor de derde keer 

de bloempotten weggenomen. 

VERNIELINGEN

Bij een woning aan  het Blokskenserf werd een voordeur vernield. 

Onbekenden plaatsten een zware bloempot tegen de voordeur. 

Toen de voordeur  door de bewoner werd geopend viel deze bloem-

pot naar binnen en beschadigde de voordeur.

AANRIJDINGEN

Op de kruising Brandevoortse Dreef/ Helmondweg (A270) vond 

een aanrijding plaats.  Dit betrof een aanrijding tussen twee per-

sonenauto’s.  De brandweer  en een ambulance moesten er aan te 

pas komen voor het bevrijden en verzorgen van één van de betrok-

kenen. Op de Brandevoortse Dreef vond ook  een kop/staart aanrij-

november 2006

de politie tot uw dienst
ding plaats tussen twee personenauto’s. Ook werd er tweemaal na 

een aanrijding doorgereden door de betrokken bestuurders op Oud 

Brandevoort en de Roefvoort. Naar de identiteit van de betrokken 

bestuurders wordt onderzoek gedaan.

VERKEERSZAKEN

Tijdens een alcoholcontrole op de Brandevoortse Dreef werd één 

bestuurder aangehouden ter zake het besturen van een personen-

auto terwijl deze te diep in het glaasje had gekeken. Zijn rijbewijs 

werd ingenomen en deze persoon zal zich later moeten verant-

woorden bij de rechter. Er werden 89 bestuurders gecontroleerd.

Op de Stepekolk-Oost werd  op een vroege ochtend een snelheids-

controle gehouden.  Er werden ongeveer 30 bestuurders van per-

sonenauto’s gecontroleerd.  Er werden geen bekeuringen uitge-

deeld omdat de bestuurders zich aan de snelheid hielden. 

Tijdens een snelheidscontrole op de Brandevoortse Dreef werden 

2245 automobilisten gecontroleerd waarvan 207 bestuurders te 

hard reden. 

BIJZONDERHEDEN BOUWTERREINEN

Er vond een ongeval plaats op het bouwterrein van het nieuwe 

station. Een werknemer raakte bekneld bij het vervangen van de 

spoorstaven. Er werd een container op het bouwterrein gelegen 

aan de Diepenbroek opengebroken en werden er diverse goederen 

weggenomen. Op het bouwterrein gelegen aan De Plaetse (blok 15-

16) werden diverse vernielingen op het terrein aangericht waar-

onder het afbreken van afvoeren en ombuigen van diverse staal-

constructies. Ouders met jongere kinderen: vertel uw kinderen dat 

bouwplaatsen geen speelplaatsen zijn. Het is levensgevaarlijk op 

een bouwplaats. Denk hierbij aan uitstekend betonijzer, openingen 

voor bijvoorbeeld trappen en kelders. 

            

OVERIGE ZAKEN

In een woning gelegen aan De Plaetse werd een hennepkwekerij 

ontmanteld. De kwekerij werd afgebroken en de hennep werd 

meegenomen en later vernietigd. 

Er werden op de Diepenbroek tijdens grondwerkzaamheden voor 

het nieuwe station explosieven aangetroffen. Deze werden later 

door de explosieve opruimingsdienst tot ontploffing gebracht.

Aan de Posteleinsrf vatte een personenauto door onbekende oor-

zaak vlam. De eigenaar bluste zelf zijn personenauto. De brand-

weer is ter plaatse geweest voor nacontrole.

PREVENTIE ADVIEZEN

Door diverse bewoners van Brandevoort werd mij gevraagd of ik 

een aantal tips wilde vermelden met betrekking tot inbraak pre-

ventie. De volgende tips wil ik deze maand aan u geven:

- ondanks dat er afgesloten binnenterreinen of garages zijn laat 

geen waardevolle spullen in uw personenauto liggen;

- sluit ondanks het afgesloten binnenterrein de toegangsdeuren/

ramen van de woning als u de woning verlaat;

- haal zo snel mogelijk uw afvalcontainer binnen nadat deze is ge-

leegd of vraag iemand uit de buurt dit voor u te doen. Een afval 

container kan als opstap dienen om ergens over heen te komen/

kijken.

xberichtentelexberichtentelexberichtent

richtentelexberichtentelexberichtentelex

patricia van dijk
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

WEBSITE:
Voor meer informatie over onze parochie en 
voor andere actuele berichten bezoek eens 
onze website: www.st-lucia.nl

EUCHARISTIEVIERINGEN:
zaterdag 19.00 uur
zondag 10.15 uur

BENOEMINGEN PAROCHIEBESTUUR:
Vicaris Generaal van Meijgaarden heeft m.i.v.
1 december 2006 de heer M.H. Moons en 
mevrouw Th. C.M.W. van de Westerlo-van 
Oorschot benoemd tot leden van het pa-
rochiebestuur St. Lucia/Westelijk Helmond. 
Van harte Proficiat!

KERSTPROGRAMMA 2006:
Zaterdag 23 december:
• 19.00 uur. Advent/Kerstviering m.m.v. Scouting 

Mierlo-Hout, met eigen zang en mede verzorgd 
door de werkgroep Gezinsmis.
Zondag 24 december:
• 15.30 uur. Peuter en kleuterviering. Dit is een kor-
te viering met liedjes, verhaaltjes, gebedjes speciaal 
bedoeld voor de allerkleinsten! 
Dit is geen Mis, er is geen communie! Er worden 2 
kinderen gedoopt. 
• 17.00 uur. Gezinsmis met medewerking van de 
werkgroep en van de blaaskapel De Bietenrooiers.
Dit is een H. Mis met communie, speciaal bedoeld 
voor kinderen vanaf groep 5 met hun ouders.
• 19.00 uur. Traditionele Kerstmis m.m.v. Zangver-
eniging Crescendo.
Er is tijdens deze viering een speciale Kinderwoord-
dienst waaronder geluisterd wordt naar het Kerst-
verhaal en samen liederen worden gezongen! (Vanaf 
groep 3)
• 22.00 uur. Plechtige Nachtmis m.m.v. het kerkkoor 
Cantemus Domino.
Maandag 25 december:
• 10.15 uur. Plechtige Hoogmis van Kerstmis m.m.v. 
het kerkkoor Cantemus Domino.
Dinsdag 26 december:
• 10.15 uur Hoogmis m.m.v. het seniorenkoor St. 
Lucia.

DE LUCIAKERK IS OPEN VOOR EEN BEZOEK 
AAN DE KERSTSTAL:
Eerste en Tweede Kerstdag van 14.00 uur tot 
16.00 uur.

j.v.d. laar, pastoor/deken

luciaparochie 
de 

Het wijkteam van de oecumenische kerk is bezig om samen met het wijkteam uit Mierlo-Hout een ontmoeting 
avond te organiseren voor gemeenteleden uit deze twee wijken. Het is op dit moment nog niet bekend of dit op 
16 of 23 januari zal zijn. Wel is zeker dat het op een dinsdagavond zal zijn en dat deze avond, waarin ontmoeting 

en gezelligheid centraal zullen staan, wordt gehouden in het nieuwe Multi Functionele Centrum. U kunt binnenkort 
rekenen op een uitnodiging.

Jacqueline Noort, contactpersoon. 

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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trein kon laten stoppen, is het verhaal van de baron die 
destijds, eind negentiende, begin twintigste eeuw, woon-
de op kasteel Nemerlaer tussen Oisterwijk en Boxtel, 
een paar honderd meter van de spoorlijn Boxtel-Tilburg. 
Als de baron met de trein naar Tilburg wilde, stuurde hij 
een bediende met een rode vlag naar het spoor om de 
trein te laten stoppen zodat de baron op z’n eigen “per-
ron” in de trein kon stappen. Zoiets gebeurde vroeger 
ook in het “wilde westen”en heden ten dage schijnen 
jagers op groot wild in Alaska ook midden in de jungle in 
of uit de trein van Anchorage naar Fairbanks te kunnen 
stappen. Je kunt ten slotte niet overal stations bouwen, 
zeker niet met de allure van Brandevoort.
Voor de meeste mensen is een spoorwegstation een 
plaats om ’s ochtends in de trein te stappen op weg naar 
werk, school, familie of winkel en ’s avonds op weg naar 
huis op dezelfde locatie weer uit te stappen. Een station 
is echter ook een plaats om mensen te verwelkomen die 
je jaren niet gezien hebt of uitgeleide te doen als ze voor 
jaren vertrekken.
Zo zag ondergetekende op het station te Groningen 
ooit een jongeman die door wel twintig mensen uit-
geleide werd gedaan. Misschien ging hij emigreren. En 
zo gingen voorouders van ondergetekende omstreeks 
1890 emigreren naar Michigan in de omgeving van de 
Grote Meren op de grens van Amerika en Canada. Ze 
gingen eerst met de stoomtrein naar Rotterdam, vervol-
gens met de stoomboot naar New York en toen met de 
stoomtrein naar Michigan, voor zover dat met de trein 
bereikbaar was. Pas 27 jaar later kwam een geëmigreerd 
familielid terug in z’n geboortedorp. Tegenwoordig is het 
met de gestegen welvaart en de honderden luchtlijnen 
geen probleem meer om in je oude vaderland terug te 
keren. Misschien zijn er langskomende treinreizigers die 
Brandevoort in het algemeen en station Brandevoort in 
het bijzonder zo aantrekkelijk vinden dat ze besluiten 
om naar Brandevoort te ”emigreren”.  ■

wim dobma

station, deel 6

EEr begint nu, begin november, toch schot te komen in de 
bouw van station Brandevoort. 
Er staat nu tenminste iets wat op een gebouw begint 
te lijken aan de zuidkant van het spoor. Het gebouw is 
een betonnen staketsel dat, als het zo zou blijven als nu, 
ongetwijfeld als futuristisch bouwwerk zou worden be-
stempeld. Een soort bordestrap geeft toegang tot het 
gebouw. Aangezien de bouw van het noordelijk en het 
zuidelijk deel van het station ongeveer synchroon zou 
verlopen, zou er nu aan de noordkant van het spoor een 
soortgelijk gebouw te zien moeten zijn, dat is nog niet 
het geval, maar met de moderne bouwtechnieken kan 
het vlug gaan. De overkappingen van de perrons zijn nu 
klaar. Een uitvoerder van bouwbedrijf Strukton vertelde 
dat de fietsenstallingen en –kluizen (zie vorige aflevering) 
nu klaar zijn en dat er ook al kaartjesautomaten zijn ge-
plaatst. De loopbrug Traverse die de beide gebouwen 
moet gaan verbinden, wordt op de grond opgebouwd en 
vervolgens op z’n definitieve plaats gelegd met behulp van 
vijzels en bouwkranen. De in aanbouw zijnde loopbrug is 
te zien aan de oostkant van het zuidelijk stationsgebouw 
tegenover het begin van de Broederwal. Het bouwsel 
bestaat uit een frame van stalen balken opgevuld met 
beton. Het op z’n plaats leggen van dit gevaarte zal on-
getwijfeld een spectaculair gebeuren zijn, want het weegt 
maar liefst 145 ton. Niet het gewicht van een mammoet-
tanker, maar toch. 
Als er op 10 december een trein stopt, zoals de bedoe-
ling is, zal dat niet de eerste keer zijn dat er ter hoogte 
van Diepenbroek een trein blijft stilstaan. Want volgens 
een verhaal in het weekblad de Loop, liet een bewoner 
van een boerderij in Diepenbroek in de late jaren van 
de tweede wereldoorlog de trein ook al stoppen, zij het 
maar heel kort. Want de bewoner, de nu 89-jarige heer J 
van Gennip, had een deal gesloten met de machinist van 
een kolentrein om een paar zakken kolen te lossen tegen 
betaling van een gerookte ham.
Een soortgelijk verhaal, waarbij een privé-persoon de 

Kasteel Croy Croylaan 14   5735 PC Aarle-Rixtel   T 0800-BELPLEASE  (0800-2357532)   E info@please.nl
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Payrolling houdt in dat het juridische werkgeverschap inclusief alle daarbij 
behorende administratieve processen worden uitbesteedt. De contract-
administratie, de salarisadministratie, de eerstedagsmelding, de loonaangifte, 
de verzuimbegeleiding, de dossieropbouw, etc.

Het enige dat u zelf blijft verzorgen is de werving van uw medewerkers.
Anders dan een uitzendbureau dus!  

U houdt hierdoor veel tijd over en kunt datgene doen waar u goed in bent; 
namelijk het creëren van business en het benutten van kansen.

Wellicht iets voor uw onderneming of willen weten wat de kosten zijn? 
Kijk op de website, bel ons voor een gratis advies of kom langs op kasteel 
Croy voor een fysieke kennismaking.

We hebben het namelijk wel over uw medewerkers; uw meest 
kostbare bedrijfskapitaal.
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zaal

HERBALIFE SHAPEWORKS.Voedingsprogramma voor 
gezondheid en gewichtsbeheersing, afslanken en aankomen.
Gratis begeleiding. Wilt u meer weten, bel voor vrijblijvende 
info naar: Take Care! 06 - 41466702 of bezoek onze website: 
www.eerstehulpbijongezondheid.nl.

Bouwkavel te Brandevoort, Stepekolk. We zoeken mede-
bouwers voor een tweekapper in plan stepekolk! Prachtige 
ligging t.o.v. populierenbos met blijvend vrij uitzicht, in lang-
gevelboerderijstijl. Geïntereseerden moeten wel op de 
wachtlijst staan van de gemeente Helmond. Graag con-
tact met ons opnemen via e-mail info@opdenvoet.nl
of 0492 - 661119. Susanne en Arno van Soest.

Vrijwilligers gevraagd voor de organisatie van de maan-
delijkse distributie van de Brandevoorter Courant.
Informatie op te vragen bij G. Pollemans 0492 - 514029.

brandjes

Ik zoek nog een aantal mensen die het leuk vinden om 
op een avond doordeweeks of eventueel op zondagoch-
tend te sporten in de nieuwe sportzaal in de Veste. Op 
dit moment zijn er al 5 mensen geïnteresseerd om te 
gaan zaalvoetballen. Ik heb ook een idee om te kiezen 
voor een aantal sporten, zodat we iedere 3 weken weer 
dezelfde sport uitoefenen. Sporten: zaalvoetbal, volleybal, 
badminton.

Liefhebbers kunnen zich bij mij aanmelden. Stuur mij een 
e-mail met de volgende gegevens:
Naam, adres, leeftijd, avonden wanneer je beschikbaar bent 
(evt. zondagochtend ook) en je voorkeur voor welke sport.

Er is nog ruimte, heb ik vernomen van de gemeente Hel-
mond, dus meld je snel aan!
De sportzaal kost 23,60 per uur. Ik hoop zo’n 10 à 12 
liefhebbers te vinden om ons vervolgens te kunnen in-
schrijven. We kunnen vanaf januari 2007 terecht en kun-
nen na het sporten ook gebruik maken van `t BrandPunt 
(kantine).

marcel mulders, neerwal 42
familiemulders@versatel.nl

telefoon 0492 - 663331, 06 - 52502999

voetballen

Vakantie..... Even zonder zorgen. Voor de meeste mensen 
is dat de normaalste zaak van de wereld, maar niet voor 
iedereen. Soms is het praktisch onmogelijk om zelfstan-
dig op vakantie te gaan, door ziekte, handicap, leeftijd of 
sociale omstandigheden.
Voor u organiseert het Nederlandse Rode Kruis aange-
paste vakanties met een goede medisch verpleegkundige 
zorg in enkele mooi gelegen hotels in Nederland en op 
het vakantieschip de J.Henry Dunant. Alle accommoda-
ties zijn rolstoeltoegankelijk.
Tevens zijn er mogelijkheden voor een geheel verzorgde 
vakantieweek in de Rode Kruis Bungalow, die prachtig is 
gelegen midden in de bossen tussen Someren en Lierop. 

Wilt u in 2007 kans maken op een gedeeltelijk gesubsidi-
eerde vakantie met het Nederlandse Rode Kruis, meldt 
u zich dan snel aan. Woont u in Helmond, Aarle-Rixtel of 
Bakel, neem dan contact op met mevr. Rianne Onstenk, 
coördinator aangepaste vakanties, tel. 0492 - 525 300 of 
met mevr. Julie Bierhoff, tel. 0492 - 533 530. Woont u in 
Mierlo, neem dan contact op met mevr. Bets van de Riet, 
tel. 0492 - 663 244. Mensen uit Asten kunnen contact op-
nemen met mevr. Joke van de Loo, tel. 0493 - 692 465.

           op vakantie
met rode kruis

GEMEENTE BEDANKT!

Wat men toegezegd heeft bij de aankoop van onze grond 
in 2000 en wat ze voor 2000 al hadden moeten doen 
gaat nu dan in 2008 gebeuren... De hoogspanningsmast 
welke bij ons voor de deur staat gaat weg!
Misschien kunnen ze dan nu ook alvast wat geld reser-
veren voor een nette aanleg van het gat rondom de 
huidige mast...DE ENTREE VAN BRANDEVOORT (ons 
vooraanzicht). Ik heb me voorgenomen om  mijn OZB-
aanslag in 2008 nog sneller te betalen, pak nu een tabletje 
melatonine en ga slapen.
Vol verwachting klopt ons hart...trippel, trappel, trippel, 
trappel, trippel, trap !

buitenvoort 2, 8 november 02.15 uur
th. de haas

ingezonden brief
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suzanne van soest
ziet een uitdaging in

“moeilijke voeten”

Na de basisschool en Havo ging Susanne Verhaegh een 
opleiding tot Verpleegkundige- Z volgen omdat ze veel 
voelde voor een verzorgend beroep. Daar is ze destijds 
in het laatste jaar  mee gestopt. De reden hiervan was 
dat ze naar haar mening veel te veel huishoudelijke taken 
had. Daardoor bleef er, naar haar mening, te weinig tijd 
over voor haar eigenlijke taak,  de zorg voor de bewo-
ners. Bovendien vond ze de mentaliteit van haar collega’s; 
snel alles afwerken en daarna kletsen en koffiedrinken 
niet passen bij haar eigen filosofie. Want Susanne wil 
graag vakmatig vooruitkomen en haar taken goed doen 
en bovendien is ze nogal individualistisch ingesteld. 
Wel ontmoet ze in die periode op haar werk een pedi-
cure die heel enthousiast en gedreven haar werk doet en 
eigenlijk, achteraf gezien, was deze persoon de inspiratie 
voor haar latere carrière.
Na het stoppen met verpleegkunde-Z gaat ze enige 
tijd werken bij zorgverzekeraar CZ en daarna nog een 
maand of drie als receptioniste op een makelaarskantoor. 
Maar een beroep wat ze thuis kan uitoefenen blijft toch 
erg aantrekkelijk. Daarom kiest ze voor de verkorte op-
leiding Pedicure (10 maanden). 
Tegelijkertijd woonde ze al vanaf  1988, ze was toen 18,  
samen met Arno van Soest in het Limburgse Munsterge-
leen. Drie jaar later kochten ze hier een oud pand (van 
1928) en Susanne combineerde het opknappen hiervan 
(o.a. het zelf stukadoren) met de opleiding Pedicure. En 
moe maar voldaan van al het werken behaalde ze op 23 
jarige leeftijd in 1993 haar diploma.
Achteraf gezien zou ze nooit meer kiezen voor een ver-
korte opleiding op welk gebied dan ook. Want het komt 
dan naar haar mening toch veel aan op zelfstudie, vooral 
voor het theoretisch gedeelte. En dat doet dan afbreuk 
aan de puntjes op de i in de opleiding.
Ze startte haar bedrijf en had al snel succes want er 
kwamen behoorlijk wat cliënten. Binnen korte tijd legde 
ze beroepsmatig veel contacten met huisartsen en po-
dotherapeuten. 
Ondertussen stonden de ontwikkelingen privé ook niet 
stil want in 1996 werd haar dochter Lieve en in 1997 
haar dochter Meike geboren. En tussen alle bedrijven 
door ging de praktijk gewoon door maar wel met goede 
opvang voor de kindertjes. Haar (inmiddels) echtgenoot 
Arno veranderde van baan van Geleen naar de regio 
Eindhoven (met verhuisplicht tot een gebied van 25 km 
erom heen). Via Internet kwamen ze in aanraking met 
Brandevoort. Dit leek hen zo aantrekkelijk (wie niet?) 
dat ze op papier een pand  kochten in De Veste. Want 

hier zou immers het commerciële hart van deze nieuwe 
wijk gevestigd worden. Bovendien was dit nieuwe pand 
ruim genoeg, zowel voor Arno met een kantoor op de 
derde verdieping als voor Susanne met haar pedicure-
praktijk op de parterre. Ze noemde haar nieuwe praktijk 
“Op den Voet”, bedacht door haar schoonvader. Haar 
schoonmoeder maakte een prachtig bijpassend gevel-
steentje. Haar bedrijf ging in 2002 in Brandevoort van 
start. Ook hier nam Susanne meteen contact op met 
podotherapeute Joselien van Iersel. Deze stuurde na 
feedback van haar patiënten over de professionaliteit 
van Susanne haar pedicurecliënten direct door naar “Op 
den Voet”. En op 1 mei volgend jaar hoopt ze haar eerste 
lustrum te vieren.
Het bevalt de hele familie uitstekend in Brandevoort. 
Door alle contacten met cliënten in de praktijk, via de 
kinderen, en haar man voelt Susanne zich hier senang. 
Mede ook door hun inmiddels grote vriendenkring. In 
het algemeen vindt ze de mensen hier in Brabant heel 
toegankelijk en zegt ze: ”Ze gunnen elkaar ook wat”.
Het leukste aan haar vak vindt ze het contact met de 
mensen en iedere keer weer de uitdaging om nieuwe cli-
enten vakmatig en zonder pijn  “op de been (lees voet)” 
te helpen. Haar motto is dan ook: “Hoe moeilijker hoe 
interessanter ”. Haar specialiteit bestaat uit het vakmatig 
grondig aanpakken van moeilijkheden zoals: veel eelt, lik-
doorns en ingegroeide nagels.
Om nog een beter inzicht te krijgen in haar vak wil ze 
in de toekomst een nieuwe opleiding gaan doen . Dat is 
ook op opleidingsgebied een novum nl. die van Medische 
Pedicure. De opleiding wordt gegeven door Fontys gedu-
rende 1 jaar waarvan wekelijks 1,5 dag les.
Susanne wil eigenlijk ieder jaar een nieuwe bijscholing. 
In dit kader volgde ze al met succes: diabetische voet, 
nagelbeugeltechnieken, orthesetechnieken (siliconen 
stukjes maken voor drukverlichting). Deze maand begint 
ze met een cursus: reumatische voet en daarna staat, zo-
als boven vermeld de cursus Medische Pedicure gevolgd 
door de Code van de Voetverzorgers opleiding (HAM) 
op haar programma.
Het enige minpunt in Brandevoort vindt ze de onrust 
door bouwactiviteiten in de nabijheid. Susanne en haar 
man hebben een bouwkavel bemachtigd in Stepekolk, aan 
de Zeepse Hoeve. Ze zullen alles in het werk stellen om 
de pedicurepraktijk te continueren. Ook gedurende en 
na de toekomstige verhuizing. En dat zal haar, door haar 
gedrevenheid, zeker lukken. We wensen haar en haar ge-
zin veel geluk en succes voor de toekomst. ■

MD







STARR PLANET START MET STREETDANCE IN 
BRANDEVOORT!

Kan jij ook niet stilstaan als je muziek hoort? Wil je leren 
dansen op de nieuwste en vetste muziek? Dan is Free-
style Streetdance zeker iets voor jou!

Begin september is Starr Planet Productions gestart met 
Freestyle Streetdance in de gymzaal van Basisschool de 
Vendelier. Kinderen en tieners vanaf 4 jaar kunnen zich 
inschrijven voor een gratis proefles. De lessen zijn als 
volgt ingedeeld:
• KidsSwing:  16.00 - 16.45 uur, leeftijden 4–8 jaar.
• KidsDance:  17.00 - 18.00 uur, leeftijden 9–12 jaar.
Tevens geven wij Streetdance voor 12 jaar en ouder. Dus 
ook volwassenen! Mocht je interesse hebben neem dan 
even contact met ons op.

De lessen zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht leef-
tijd of niveau. De Freestyle Streetdance lessen kenmer-
ken zich door een persoonlijke en zeer professionele 
aanpak, waarbij wordt gewerkt met kleine groepen. Zo is 
er altijd een groepsles geschikt voor jou!
Kijk op de website www.starrplanet.nl en schrijf je direct 
in voor een gratis proefles! Vergeet niet je leeftijd te ver-
melden en de locatie (Brandevoort).

Meer informatie: info@starrplanet.nl of telefonisch
040 - 254 07 48 ■

streetdance

De reumapatiëntenvereniging Helmond e.o. heeft een 
website geopend. www.rpvhelmond.nl. Wij organiseren 
ledenavonden en activiteiten waarbij informatie, bewe-
ging en lotgenotencontact voorop staan. Op deze web-
site vindt u de meeste antwoorden op uw vragen m.b.t. 
reuma en wat de vereniging eventueel voor u kan bete-
kenen. De vereniging organiseert o.a. aangepaste activi-
teiten onder begeleiding. Met vriendelijke groet,

reumapatiënten vereniging helmond en omstreken
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Deze maand geef ik jullie een recept die ik van een 
vriendin heb gekregen. Het is niet echt typisch Itali-
aans maar toch wel lekker(!!). Volgens mij zal het heel 
erg in de smaak vallen.
En nog even iets. Jullie hebben zeker gemerkt dat 
ik tot nu toe nog nooit een vis recept heb ge-
schreven. Dat komt omdat ik vis niet echt lekker 
vind en ik alleen kan koken wat ik met plezier eet 
(helaas!). Dus als jullie lekkere vis recepten we-
ten en met ons willen delen, stuur ze dan op naar
francesca@brandevoortcourant.nl en ik zal er dan 
een Italiaans tintje aan geven.
 
PETTI DI POLLO CON PATATE DOLCI 
(KIPFILET MET ZOETE AARDAPPELS)

Ingrediënten voor 4 personen:
4 (scharrel)kipfilets, 4 el zoetzure chilisaus, 2 el ci-
troensap, 6 el olijfolie, 1 rood pepertje, 400 gr. zoete 
aardappels, 1 teentje knoflook, 200 gr. sperzieboon-
tjes, 100 gr. taugé, 2 lente uitjes, 1⁄2 bosje koriander.

Bereidingswijze:
• Maak een marinade van chilisaus, citroensap, olijf-
 olie en fijn gesneden rode peper.
• Leg hierin de kipfilets en laat een uur marineren.
• Schil de zoete aardappels en snijd deze in blokjes
• Verwarm de oven op 180o C.
• Vermeng de aardappels met de geperste knoflook, 
 zout en peper en gaar deze 20 minuten circa in de 
 oven.
• Maak de sperziebonen schoon, breek ze en blan-
 cheer ze in water en zout.
• Voeg deze toe aan de aardappels en schop het ge-
 heel om en laat nog 5 minuten in de oven verder 
 garen.
• Haal de kipfilets uit de marinade (de marinade wel 
 bewaren!) en dep deze droog.
• Bak de kipfilets in olijfolie krokant gaar en bewaar 
 ze op een warme plaats.
• Giet de overgebleven marinade in de bakpan met 
 wat water en kook deze in.
• Blancheer kort de taugé en vermeng met de fijn 
 gesneden koriander en breng op smaak met zout.
• Serveer de aardappels op een bord en serveer de  
 kipfilet hierop.
• Lepel de ingekookte marinade over de kip en ser-
 veer hierop de taugé.

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 10 december 2006.

voornaam:................................................

achternaam:............................................

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

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

ook te downloaden via www.brandevoortercourant.nl



Zaterdag 28 oktober liepen zo’n 350 kinderen met ou-
ders en grootouders de Halloweenoptocht in Brande-
voort. De organisatie kan ook dit jaar weer terugkijken 
op een geslaagde avond. Hoewel het ’s ochtends nog re-
gende was het ’s avonds tijdens de tocht lekker weer. De 
regen en kou waren verdwenen en alle kinderen konden 
met hun lampion over straat. Veel buurtbewoners had-
den hun huizen en tuinen weer prachtig versierd. Op het 
middenveld toonden Kas en Koen van K-kwadrant hun 
jongleerkunsten met vuur. En onderweg konden kinde-
ren op de foto bij de Fotoclub Brandevoort. 
Na de tocht kwamen veel deelnemers op het Bloksken-
serf bij elkaar. Hier had Wil Rooijakkers met zijn crew 
weer zijn tenten opgebouwd. Tot 23.00 uur werd er 
gezellig nagepraat onder het genot van een drankje en 
de muziek van onze diskjockeys van de avond, Ruben en 
Niels. Dédédanceballet en Dansschool Friends lieten zien 
dat er behoorlijk wat danstalent in Brandevoort woont. 
Zij verzorgden wervelende dansdemonstraties. 

DE PRIJSWINNAARS
Na de tocht werden prijzen in de volgende categorieën 
uitgereikt: 
• In de categorie mooiste lampion was de 2e prijs voor 
 Kelly Sloots van het Spoormakerserf 77. De 1e prijs 
 was voor Iris Lanen van het Spoormakerserf 27. 
• De 2e prijs in de categorie mooist verklede jongen 
 werd gewonnen door Wouter van Os van het Karthui-
 zerserf 56. De 1e prijs was voor Sander de Boer van de 
 Hasselbeemden 20. 
• De 2e prijs in de categorie mooist verklede meisje ging 
 naar Zowi Groenen, van het Roselmanserf 2 en de 1e 
 prijs was voor Isa Stoffels uit Den Ossekamp 1. 
• De groepsprijs ging naar De Uilvoort, Luitvoort 18. 
• De straatprijzen waren voor “het Heksenerf” nr. 11, 
 13 en 15 en voor de Wedelsvoort (hele straat). 
• De 2e prijs in de categorie mooist versierde huis was 
 voor de Lieverdonk nr 5 en 7. De 1e prijs was voor de 
 Moerdonksvoort nr 47. 
Iedereen van harte gefeliciteerd met zijn of haar prijs. 

FOTO’S KIJKEN
Tijdens en na de tocht heeft de Fotoclub van Brande-
voort veel foto’s gemaakt. Benieuwd naar de resultaten? 
Kijk op www.brandevoort.nu onder Halloween. 

VRIJWILLIGERS
Een organisatie als Halloween slaagt alleen maar met de 

halloween 2006
        voor de zesde keer een geslaagd feest

hulp en inzet van veel vrijwilligers. Bedankt: 
• Big Dutch uit Eindhoven voor jullie inzet als verkeers-
 regelaars, 
• Wijkagente Brandevoort, 
• Fotoclub Brandevoort voor alle foto’s van de tocht 
 voor de Halloweensite, 
• EHBO’ers,
• Wil Rooijakkers die wederom kosteloos zijn tenten 
 opbouwt, zodat we droog kunnen feesten na afloop 
 van de tocht,
• Threvon Internetservices voor de site van Halloween, 
• Linda van der Stelt voor het maken van de mooie affiches, 
• De redacties van de Brandevoorter Courant en De Loop 
• en natuurlijk alle individuele vrijwilligers die Halloween 
 een warm hart toedragen en meehelpen bij het op
 bouwen en bezetten van de stands en de jurering. 

Naast de inzet van vele vrijwilligers zorgen ook veel 
sponsoren uit met name Brandevoort en ’t Hout voor 
een geslaagde tocht. Namens de kinderen van Brande-
voort bedanken we Party-en Tentenservice Rooijakkers, 
Financieel dienstencentrum Novasure, Super de Boer 
’t Hout, Houtse Bazaar, Tuincentrum Peter van Gennip, 
Deco arts Snoeks, ATW Bouw, BRAVO, Adriaans Groep, 
De Knutselkamer, Cafetaria Brandevoort, Sita, Natuur-
historisch museum Asten, Bloemboetiek Nicole en start-
pagina www.brandevoort.nu.

ROUTE VOLGEND JAAR
Veel deelnemers hebben bij de organisatie al gevraagd 
naar de route voor volgend jaar. De route, zoals die dit 
jaar voor de 5e keer werd gelopen, is in het verleden 
voor een periode van 5 jaar  vastgesteld. Dus volgend 
jaar is het tijd voor een evaluatie. De organisatie heeft 
hierover nog geen enkel besluit genomen. Uiteraard 
moeten we ons realiseren dat onze wijk groeit. Het is 
goed om tijdens deze evaluatie na te denken over hoe 
we andere delen van onze wijk bij het Halloweenfeest 
kunnen betrekken. Volgend jaar hoort u meer hierover. 
Wilt u mee-organiseren, meldt u zich dan nu aan. 
Heeft u ook weer zo genoten van de Halloweentocht en 
het feest? Zou u graag mee willen organiseren. Dat kan. 
De organisatie van Halloween Brandevoort zoekt vrij-
willigers die volgend jaar mee willen organiseren. Zon-
der vrijwilligers is er namelijk geen Halloweentocht. We 
zoeken niet alleen vrijwilligers uit Schutsboom maar ook 
uit de andere delen van de wijk. Neem contact op met 
Astrid Winkens en meldt u zich aan. (0492-666176). ■
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Zoals jullie allemaal kunnen zien 
hebben we deze uitgave 6 winnaars! 
Jawel 6 winnaars. Door de enorme 
hoeveelheid inzendingen vonden 
wij (de redactie van de BC) het niet 
meer dan eerlijk dat er dus ook meer 
winnaars moesten zijn. Wij willen dus 
zo ook de enorme inzet van alle kin-
deren belonen maar ook stimuleren. 
Ga zo door en maak er een uitdaging 
van om ons iedere vergadering weer 
voor het blok te zetten om winaars 
uit die grote hoeveelheid inzendin-
gen te kiezen.

Bedankt kinderen!
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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.  Iris Lanen 8 jaar
2. Marvin Princen 11 jaar
3. Sway Kivits 5 jaar
4.  Lotte Sneijer 7 jaar
5. Anette Spee 6 jaar
6. Stefano Schutte 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

2
5 6






