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colofon
de brandevoorter courant
verschijnt 10 keer per jaar

hoofdredacteur
giel pollemans
redactie@brandevoortercourant.nl
redactie
alfonne van der vleuten,
john van zeist, marga dobma,
marjan meelker, paul princen,
vacatures per direct
distributie
familie princen
bij vragen of klachten over bezorging:
distributie@brandevoortercourant.nl
advertenties
werving paul princen
opmaak www.spons.nu
advertenties@brandevoortercourant.nl
vormgeving & opmaak
johan janssen
john van zeist

kopij-adres
giel pollemans, tyssenvoort 5
5706 kk helmond
redactie@brandevoortercourant.nl
het wijkblad op internet
www.brandevoortercourant.nl
www.brandevoort.tv
brandjes
brandjes@brandevoortercourant.nl
reacties
info@brandevoortercourant.nl

de redactie behoudt zich het recht
voor, de aangeboden kopij, indien

2006 was een roerig jaar voor het bestuur van wijkraad
Brandevoort. Een bestuur, bestaande uit 7 mensen, veranderde enorm. Drukke werkzaamheden noopten twee van
hen te stoppen en drie maakten de overstap naar de nieuwe beheerstichting van het wijkgebouw. Gelukkig meldden
zich vorig jaar reeds twee nieuwe bestuursleden en ook dit
jaar mocht het bestuur zich al verheugen in uitbreiding met
twee enthousiaste mensen.

7

Eindelijk was het dan zover: op maandagmiddag 19 februari 2007 een heuse carnavalsmiddag voor de kindertjes in
Brandevoort. Al gauw liep ’t nieuwe BrandPunt vol met
mooi verklede kindertjes. Er waren ongeveer 350 kinderen
aanwezig. Een zeer goede opkomst voor de eerste carnavalsmiddag. Ook veel vaders en moeders kwamen nieuwsgierig een kijkje nemen. De entree bedroeg voor kinderen
€2,50 waarvoor ze een kaart kregen.

17

Niet alleen is de grootste zaal van het wijkhuis professioneel gevuld met panelen met indrukwekkende foto’s, ook
de wethouder van Brandevoort, de heer Stienen, is bereid
gevonden om de tentoonstelling te openen. Al om 11.00 uur
’s morgens vindt de officiële opening plaats.
Naast typische foto’s van de wijk, is er een breed scala aan
artistiek verantwoorde foto’s van leden van de fotoclub over
een variëteit van onderwerpen uitgebeeld.

29

De vogel is tegen het honderden meters lange glazen geluidsscherm gevlogen van het nieuwe station Brandevoort.
De schermen zijn (nog?) niet voorzien van vogelstickers.
De ijsvogel was een begrip in Brandevoort en siert zelfs de
Brandevoortse ansichtkaarten. De ijsvogel ligt opgebaard
aan het einde van het noordelijke perron.
Is het mogelijk dat u maatregelen treft om de glazen schermen beter zichtbaar te maken?

47

Mierlo- In het weekend van 18 & 19 augustus 2007
organiseert de Stichting Dorpszeskamp Mierlo het
2-jaarlijkse evenement, de Mierlose Dorpszeskamp. Op
zaterdag 18 augustus zal op het evenemententerrein
gelegen op de locatie Oudven / Burg. Termeerstraat de 4e
Jeugdzeskamp plaatsvinden. Deelname voor het prachtige
sportspektakel staat ook dit jaar weer open voor teams uit
Mierlo, Geldrop en Brandevoort.

63
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dit jaar, op 10 juni, om precies te zijn. Als het rondom de
ecozone weer schoon is, als de slanke Brandevoorters in
het centrum van de belangstelling staan bij het Fierljeppen in juni en als in mei het treinstation aan de noordzijde van de Veste volledig in gebruik is genomen, dan is het
nog meer een feest om in Brandevoort te wonen. Want
mensen gedijen pas goed als ze in een groene omgeving
wonen en als er veel beweging is; en nog meer als de
betrokkenheid met de geleefde omgeving groot is.
Dat zal de komende tijd waarschijnlijk veranderen. Deze
maand immers legt de wijkraad eerst zelf en daarna samen met de gemeente de basis voor een betrokken en
actieve wijkgemeenschap. In het meinummer komen we
uitgebreid terug op de plannen van de wijkraad. De gevolgen van de Wmo staan op de agenda. De gemeente
Helmond is in meerdere wijken voorlichting aan het geven over de bedoeling van de Wmo. In eerste instantie
gaat het over de thuiszorg. Maar de wet is zo gemaakt
dat de gehele leefgemeenschap in beweging moet komen.
Op maandag 4 juni komt de gemeente ons alles vertellen
over de Wmo in Brandevoort. Hoe meer bewoners op
deze gebeurtenis afkomen, des te meer mogelijkheden
zal de gemeente zien in Brandevoort om te investeren
op sociaal – cultureel terrein.
Midden mei ontvangt u al wat meer informatie. Op het
eind van de maand mei, als de courant weer uitkomt,
kunt u zelf lezen wat de precieze bedoeling van de voorlichtingsavond is. Houdt de maandag avond op 4 juni alvast vrij ...<
GP
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In de maand april hebben 29 kinderen van basisschool
De Vendelier laten zien hoe mensen aan milieu voor de
leefomgeving kunnen werken. Binnen is een kaalgeslagen
stuk grond rondom hun school omgetoverd in een tuin
nieuw leven. Op 12 april planten zij tien krentebomen
en 800 heesters in de grond van hun school aan de Stepekolk-Oost. En over minder dan een half jaar moeten
de jonge bomen en planten tot een flinke groene wal
zijn uitgegroeid. De bomendeskundige beweert in zijn
toespraak bij de planthandeling dat deze kinderen de
basis hebben gelegd voor een groene bodem voor de
komende 30 jaar.
Een soortgelijke zekerheid lijkt te ontstaan in de buurt
“de Schuilen” in de buitens. De gemeente heeft met de
ingrijpende vervanging van een groot aantal bomen daar,
de groene voorziening als het ware verankerd voor de
komende eeuw. De grote dikke wortels van de bomen
dreigden de kwaliteit van de leefbaarheid in die straten
aan te tasten. De vervanging van de bomen met dikke
wortels door bomen met platte wortels kan de buurt
de komende jaren behoeden voor langdurige overlast en
hen juist voorzien van meer groen leefgenot.
En het lijkt of de vervuiling van de wijk door zwerfvuil
minder wordt en de ecozones weer hun oorspronkelijke
groene status terugkrijgen. Meer bewoners zouden de
ecozones kunnen inzetten als een plek om de dagelijkse
wandeling te houden. Het kan een ideale afleiding zijn
voor de stress van het dagelijkse leven.
Dit alles zou mooi kunnen samenvallen met de festiviteiten rondom de traditionele Fierljephappening in juni van

verslag wijkraad
18 april 2007

DE VASTE GROEP ALS HARDE KERN VAN DE
WIJK WERKT EEN SOBERE AGENDA DOOR.
CHRIS FRANSSEN

ten. De komende tijd zullen zij hun eigen plan maken. Er
is genoeg te doen in de bestaande wijk en in de uitbreiding van de wijk boven en onder de spoorbaan.

COMMISSIES

MEER VRIJWILLIGERS

Na het verslag van de vorige vergadering, vertellen de
commissies hun verhaal over de leefbaarheid in de wijk.
Een opvallende lijn is dat een steeds kleiner groepje de
peilers onder de leefbaarheid zijn.

Initiatief om mensen aan te sporen mee te gaan doen, zou
kunnen liggen in het organiseren van enkele welkomstavonden voor nieuwkomers uit de buurt Stepekolk en
De Beemden. In het verleden is gebleken dat dit ook
steeds weer nieuwe belangstellenden opleverde.

DE WIJKRAAD GAAT AAN DE SLAG
DE KLANKBORDGROEP
Gelukkig is de wijkraad van plan om aan deze ontwikkeling een halt toe te roepen. De volgende maand, mei,
zullen zij hun visie bekend maken voor de komende jaren. Tijdens de aankondiging van deze plannen, komt de
voorlichtingsavond van de gemeente voor de WMo ter
sprake. Een combinatie van beide zaken kan de problematiek van lage betrokkenheid van bewoners bij de wijk
waarschijnlijk positief beïnvloeden.
Het volgende plan voltrekt zich:
De wijkraad nodigt de gemeente uit om op maandag 4
juni voorlichting te geven op de Wmo en de gevolgen
daarvan in de wijk Brandevoort. In het meinummer van
de Brandevoorter Courant komt de uitnodiging voor
deze avond uitgebreid aan de orde. Tegelijk neemt de
wijkraad de aanbieding van de courant aan om ruim aandacht te schenken aan hun plannen voor de komende
tijd. Midden in mei zullen de gemeente en de wijkraad de
bewoners alvast uitnodigen voor de voorlichtingsavond.
In het aprilnummer van de courant komt de vooraankondiging van de voorlichting en de oproep aan bewoners
om deze data alvast vrij te houden. In een aparte melding
maakt de courant van deze oproep werk.
SPELEN EN GROEN
Bij een van de commissies komt een tegengestelde ontwikkeling naar voren. De commissie “Spelen en Groen”
heeft een drietal mensen gevonden, die zich willen inzet-

Op donderdag 31 mei komt de klankbordgroep weer
bij elkaar. Een aantal grote lijnen voor de wijk zouden
dan weer uitgezet moeten worden. De wijkraad stelt de
volgende punten ter bespreking voor:
• Het onderwijs in de wijk op korte en langere termijn.
Hoe staat het met basisonderwijs en voortgezet onderwijs?
• Ontwikkeling in het highpark?
• Verdere invulling van Brandevoort II binnen de kaders
van het bestemmingsplan.
• Stand van zaken van de glasvezeltechnologie voor de wijk.
RONDVRAAG
Is het mogelijk dat de brandweer enige voorlichting geeft
over brandweer oefeningen in de wijk. Onlangs was er
verwarring over de vraag of een brandje echt was of
een oefening. Bewoners, die alert de brandweer inlichtten, kregen te horen dat het een oefening was en niet
meteen hadden hoeven te reageren. Als bewoners op de
hoogte zijn van mogelijke oefeningen kan misschien een
dergelijke misverstand voorkomen worden. De wijkraad
geeft aan dat het waarschijnlijk moeilijk is om oefeningen
aan te kondigen. Het effect van de oefening zou dan kunnen wegvallen. Misschien wil de brandweer zelf hierop
nog reageren?
GP
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De opening is een gedenkwaardig moment. Henk Noort
staat samen met de aanwezigen stil bij het onvoorstelbare vertrek van Chris Franssen. In een ongekend kort moment is Chris verdwenen uit het leven en de opbouw van
Brandevoort. Hij is samen met andere mensen van het
projectbureau Brandevoort verantwoordelijk geweest
voor de ontwikkeling van Brandevoort in de eerste jaren.
Na een kort ziekteproces is hij overleden. Elders in deze
courant staat de tekst van de voorzitter van de wijkraad.

fotoclub
Vooraf moet de fotoclub Brandevoort melden dat zij
naarstig op zoek is naar fotomodellen! Kom een keer
kijken bij de fotoclub en ervaar dat het een gemoedelijke
groep is die graag met fotograferen bezig is.
Een groot deel van de dames en heren van Fotoclub
Brandevoort hebben er plezier in om hun medemens
goed te portretteren. Onlangs was er een geanimeerde
fotoshoot bij de Collse watermolen. Zowel de modellen
als de fotografen beleefden er plezier aan.
De resultaten mogen er zijn. Toch zou Fotoclub Brandevoort graag met modellen uit Brandevoort werken.
Zowel dames als heren zijn welkom als model.
Binnenkort wordt er tijdens een workshop proefopnamen gemaakt met studioverlichting, terwijl er ook speciale portret- en figuratieworkshops gehouden zullen
worden. Je kunt je opgeven per e-mail bij altich@dialtic.
nl of telefoon (0492) 565621.

albert ticheler
telefoon: 565621
e-mail: altich@dialtic.nl
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Natuurlijk worden er andere onderwerpen gefotografeerd. Er is een werkgroep, die zich bezighoudt met
architectuurfotografie en een andere werkgroep met
dieren- en natuurfotografie. Ook worden er regelmatig
beginners- en opfrisworkshops gehouden voor het werken met een digitale camera.
Als je eens een kijkje wilt nemen neem dan contact met
ons op. Via de www.brandevoort.org vind je gemakkelijk
de website van Fotoclub Brandevoort.

herhaalde oproep
GEZOCHT: ENTHOUSIASTE BESTUURSLEDEN VOOR
BESTUUR WIJKRAAD BRANDEVOORT
Sinds een zestal 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 Brandevoort
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.

Het bestuur heeft op dit moment twee hoofdtaken:
* Het vervullen van een brugfunctie tussen gemeente en
bewoners. Het bestuur heeft op allerlei gebieden (buurtpreventie, verkeersaspecten, spelen en groenvoorzieningen, meedenken over de ontwikkeling van Brandevoort)
veelvuldig contact met het college van B & W en met
diverse ambtenaren. Dit contact vindt o.a. plaats via zogenaamde klankbordgroepvergaderingen.
* Het faciliteren en coördineren van alle commissies die
onder de wijkraad vallen. Dit betekent o.a. het toezien op
een juiste toedeling van subsidiegelden van de gemeente.
In de zogenaamde wijkraadvergaderingen vindt overleg
plaats tussen het bestuur en afvaardiging van alle commissies.
Het is de bedoeling dat het bestuur zich vanaf 1 januari
2008 alleen met de eerste taak gaat bezighouden.
Binnen het bestuur functioneert een dagelijks bestuur
(voorzitter, secretaris en penningmeester) en aan aantal
algemene bestuursleden. Door het vertrek van een aantal bestuursleden is het bestuur van de Stichting Wijkraad
Brandevoort op zoek naar een aantal nieuwe algemene
bestuursleden.

Heb je interesse? Wil je graag nog meer informatie? Laat
het ons weten!
Je kunt bellen met Henk Noort, voorzitter (tel. 667080).
Je kunt mailen: wijkraad@brandevoort.org
Je kunt schrijven: Henk Noort, Brandevoort 28, 5706
KA Helmond
Als je je kandidaat stelt, is de werkwijze als volgt: het bestuur nodigt je uit voor een gesprek met een afvaardiging
van het bestuur. Na een nadere kennismaking, wisselen
we elkaars verwachtingen uit. Na dit gesprek is er een
korte bedenktijd (ca. 1 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 ontwikkeling van onze prachtige wijk Brandevoort: jullie inzet is
hard nodig!!!!!
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De Stichting wordt, op dit moment, vorm gegeven door
een bestuur van 4 personen. Binnen de wijkraad functioneren diverse commissies. Dit betreft twee soorten
commissies. Aan de ene kant een aantal commissies die
zich bezighouden met diverse sociaal-culturele 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 jeugdclub 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 die
zich meer met de “serieuze” kant van een wijk in ontwikkeling bezighouden. Hierbij kun je denken aan buurtpreventie, verkeersinfrastructuur en spelen en groenvoorzieningen.
Deze commissies hebben allemaal hun eigen commissieleden. Gezamenlijk vormen zij de wijkraad.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, maar vrijwilligerswerk 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
klankbordgroepvergaderingen (3x per jaar);
•
het meedenken over alle punten die in het bestuur aan bod komen;
•
het nadrukkelijk meewerken aan contact leggen
met commissies, bewoners en gemeente;
•
het meedenken over een optimale toekomstige
structuur van de wijkraad
Wat bieden wij aan kandidaten:
•
een club enthousiaste bestuursleden en commissieleden 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...................

FIETSBEURS_1
zaterdag
paaseieren zoeken 2007
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.

Inschrijven
Vul onderstaand inschrijfformulier in en laat deze tegen
betaling van € 1,50 (per kind) voorzien van een stempel:
• Woensdag 28 maart tussen 14.00 en 16.00 uur in
wijkhuis ‘t BrandPunt (Veste)
• Dinsdag 3 april tussen 19.00 en 20.00 uur aan de Besselhoeve nr. 24
• Woensdag 4 april tussen 19.00 en 20.00 uur aan de
Wedelsvoort nr. 6.
Dit gestempelde formulier is tevens uw inschrijfbewijs,
dus neem dit mee op 1e Paasdag! Goed bewaren, want
dit is tevens je bewijs voor de verrassing.

VERDER VERLOOP
NOG BELANGRIJK VOOR DE OUDERS
• Na het zoeken van de eieren worden deze verzameld
in manden
• Daarna worden de 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 middels onderstaand formulier.

Wij begrijpen dat de allerkleinste deelnemers tijdens
het zoeken begeleid moeten worden door een ouder.
Met nadruk wijzen wij 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 Paasdag 8 april, op vertoon van het gestempelde formulier, de paaseieren en
verrassing ophalen van 10.00 tot 11.15 uur in wijkhuis
‘t Brandpunt.

***INSCHRIJFFORMULIER***

Paaseieren zoeken, 1e Paasdag 8 april 2007
Achternaam
------------------------------------------------------------------Aantal kinderen
------------------------------------------------------------------Leeftijd(en)
------------------------------------------------------------------Telefoonnummer
------------------------------------------------------------------Adres
-------------------------------------------------------------------
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Activiteiten Commissie Brandevoort organiseert ook dit
jaar weer op 1e Paasdag 8 april speciaal voor alle kinderen van Brandevoort t/m groep 2 van de basisschool een
eierenzoekwedstrijd.

mooiste foto van de
tentoonstelling
DE UITSLAG VAN DE PUBLIEKSVERKIEZING MOOISTE FOTO VAN TENTOONSTELLING.
De 2de fototentoonstelling van Fotoclub Brandevoort
was een groot succes.
Er waren veel bezoekers, die konden stemmen welke
foto volgens hen de mooiste/beste was. De keuze was
kennelijk moeilijk, omdat de nummers 1 t/m 3 erg dicht
bij elkaar kwamen.
DE DEFINITIEVE UITSLAG IS:
1ste plaats “Tegenlicht” van Petrie Smulders
2de plaats met hetzelfde aantal stemmen “Turkey 2006” van Ugur Ozdemir en “Maspalomas”
van Heinz Trebuth
3de plaats “Spiegeling” van Rob Schats

albert ticheler
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Deze foto’s zullen een plaats krijgen in de eregalerij in
het BrandPunt

fierljeppen
We wonen in Brandevoort, maar op 10 juni aanstaande om 12.30 uur zijn we wederom voor één dag Brabantse Friezen met een geweldig spektakel.
Kijkend naar het daverende succes in voorgaande jaren gaat ACTIEF BRANDEVOORT dit jaar de Brandevoorter Fierljepdag organiseren.
VOOR ONZE NIEUWKOMERS:WAT IS FIERLJEPPEN?
Er staat een stok in het water.
Je neemt een aanloop van 20 meter.
Je pakt de stok vast en je klimt omhoog....
en zo zwier je naar de overkant.
Waar je in een zacht zandbedje valt.
Alles onder begeleiding van een echt Fierljepteam uit
Friesland!
Het geheel wordt aangekleed met een hapje en
drankje, voor eigen rekening, en een lekker spelend
bandje.

LET OP: ...VÓL IS VOL...

Met verdriet staat de wijkraad Brandevoort stil bij het
overlijden van Chris Franssen.
In een zeer kort tijdsbestek van vier maanden hebben
wij afscheid moeten nemen van Chris. Hij was namens de
gemeente Helmond projectleider voor de wijk Brandevoort. Na een kortstondige ziekte is hij in de paasweek
overleden en begraven.
Wij herinneren ons Chris als een spontaan, actief en creatief mens die met zeer veel passie gewerkt heeft aan
de wijk Brandevoort. Toen duidelijk werd hoe snel zijn
ziekte zich ontwikkelde hebben wij een kaart gestuurd
waar wij constateerden dat Chris altijd wel oplossingen
wist te bedenken, maar dat wij nu sprakeloos zijn.

Dit inschrijfformulier kun je inleveren bij:
René Maréchal Schutsboom 50
Ben Eekels Poedersvoort 32
Gerti Ettema Middellaan 10
Bart Wiegmans Meienvoort 1
o EHBO is aanwezig
o Deelname is geheel op eigen risico

Naam team:...........................................................................
Straat: .....................................................................................
Telefoon: ................................................................................
Email: ......................................................................................
NAMEN DEELNEMERS:
1...............................................................................................
2...............................................................................................
3...............................................................................................
4...............................................................................................
Inschrijfkosten € 10,- per team
Actief Brandevoort is niet aansprakelijk voor eventuele (letsel) schade.

Laten wij zijn voorbeeld volgen en van Brandevoort een
wijk maken zoals deze is en was bedoeld.
de wijkraad brandevoort
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DUS: stel je eigen team samen van 4 personen, minimum leeftijd 16 jaar.
Verzin je eigen teamnaam of kreet... en vergeet vooral
je outfit niet: het origineelst verklede team krijgt een
prijs, evenals natuurlijk degene die het verst springt.

cris fransen
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koninginnedag
PROGRAMMA KONINGINNEDAG 2007.
11.00 uur: Fietsen versieren (hoofdingang van de school) + opstart vrijmarkt
12.00 uur: Ballonnenclown/goochelaar Tejo (tot 14.00 uur)
12.30 uur: Optocht met de versierde fietsen
13.00 uur: Prijsuitreiking fietsen versieren
13.15 uur: Open podium
14.00 uur: Oplaten ballonnen
14.15 uur: Prijsuitreiking open podium
14.30 uur: Maxima en Alexander prijsuitreiking.

30 April
ZEGT HET VOORT ZEGT HET VOORT KONINGINNEDAG IN BRANDEVOORT
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post brandevoort

veiligheid en controle

Veruit het grootste incident waar we bij betrokken zijn
geweest was een felle uitslaande brand op zaterdagmiddag 24 maart. Van in totaal vijf woningen in de Van der
Foelartstraat in Helmond-Centrum stonden de zolders
in brand. Reden genoeg om het gehele Helmondse korps
ter plaatse te sturen. Gewonden vielen er niet, maar de
schade was groot op deze zonnige middag. Wat de brand
precies veroorzaakt heeft, en hoe het vuur zo snel om
zich heen heeft kunnen grijpen wordt momenteel nog
onderzocht.
Een ander opzienbarend incident vond plaats op 29 maart
aan de Sint Antoniusweg. Een automobilist, rijdende met
voertuig en aanhanger richting het tennispark kreeg een
zogenaamde “hypo”, en had dringend suiker nodig. De
aanval was dusdanig dat de man met auto én aanhanger
in een sloot langs de weg belandde. Met ondersteuning
van een hulpverleningsvoertuig van Post Centrum hebben we de auto zijdelings uit de sloot getakeld, waarna
de man bevrijd kon worden. Hij is ter plaatse behandeld
in de ambulance. De schade aan voertuig en aanhanger
viel mee.
Die 29e was sowieso een drukke dag. Op de Brandevoortse Dreef moest het wegdek gereinigd worden, ter
plaatse glad door een oliespoor. Wat zou het toch fijn
zijn als automobilisten, misschien hoorde u er ook bij,
wat meer rekening hielden met onze veiligheid. Ook wij
hebben allemaal een partner en/of kinderen thuis zitten
en maken het wegdek schoon voor uw veiligheid!
Ook al op de 29e moest in de avond een brand geblust
worden bij het nieuwe station. Aan de zijde Diepenbroek
stond een dixie in brand tegen een bouwkeet. De dixie
is geheel verbrand en de bouwkeet liep flink wat schade

op. 23 Maart brandde het ook op een bouwplaats, toen
ging isolatiemateriaal bij het “Palladium” in vlammen op.
De politie onderzoekt de brandjes.
Verder kregen we nog een melding van een loods in
brand aan de Medevoort, tegen de welbekende groene
loods bleek een klein buitenbrandje te woeden. En natuurlijk maakten ook vier automatische brandmeldingen
weer deel uit van de uitrukkenstaat van Maart. In één
geval ging het om een klein brandje, bij bejaardenhuis
Alphonsus aan de Hoofdstraat.
Behalve de uitrukken die op ons pad komen, doen we zoals u ondertussen wel weet veel meer. Zo werden twee
klassen van Basisschool De Vendelier rondgeleid in de
brandweerkazerne aan de Berenbroek. Wat worden die
kinderoogjes toch groot zodra ze een brandweerauto
zien! Het waren weer twee gezellige ochtenden.
Regelmatig krijg ik de vraag over de opleidingen die je
moet doorlopen bij de brandweer. Aangezien de meeste
brandweermensen vrijwilligers/ vrijwilligsters zijn worden de cursussen grotendeels in de avonduren gegeven.
Het opleidingssysteem is modulair opgebouwd, de basisopleiding duurt een jaar. Na dat jaar mag je mee op de
uitruk.Voordat je all-round opgeleid bent ben je zo’n vier
jaar verder. En om bevelvoerder te worden ben je vijf
tot acht jaar kwijt. Naast de cursussen wordt er, zoals ik
eerder schreef, iedere maandagavond geoefend en zijn er
per jaar twee bijscholingsdagen op oefencentra in binnen
of buitenland.
Dus...bezint eer ge begint! Maar als u dan toch graag
de stap wil nemen: Bel 0492-587888 of kijk op www.
brandweerhelmond.nl. Misschien is het ook een leuke
aanrader om mijn site, www.alarmvoorde830.nl eens te
bekijken. Op deze site staan allerhande belevenissen in
verhaalvorm over mijn brandweerloopbaan.Tot volgende
maand. ■
rené kuyt
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Maart was een behoorlijk drukke maand voor “Brandevoortse” begrippen. Tien maal lieten de alarmontvangers,
waarmee we thuis of waar dan ook worden opgeroepen,
van zich horen.

Mierloseweg 288
Helmond - ‘t Hout
Tel. (0492) - 544 764

TEGELWERKEN

ook op www.bbtegels.nl
TEGELMEESTER
de erkende tegeladviseur

TEGELZETTER GEVRAAGD

82 7002 lirpa

Sterk in Sanitair & Tegelwerk

Kwaliteit in leveren en plaatsen van:
Wandtegels • Vloertegels • Sanitair
Loop zeker eens binnen in onze
showroom en zie onze aanbiedingen!

ingezonden stukken in brandevoort

postzegels
De Vereniging van Postzegelverzamelaars ‘Helmond’
houdt op zondag 3 juni weer een postzegelruilbeurs met
tombola in De Kamenij, Jeroen Boschstraat 19 in Helmond. De beurs is van 10.00 uur tot 15.00 uur. Ook de
jeugd is van harte welkom

brievenbus

Brandevoort blijft met gewone middelen communiceren
Plan Brand is verrijkt met een brievenbus op de Kravelsbeemden. Ondanks de digitale informatie stromen, hechten Brandevoorters aan hun gewone briefverkeer.

vgh
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Verloskundige Groepspraktijk Helmond start per 21
april spreekuur op zaterdag. Dit is uniek in de regio! De
4 verloskundigen van de groepspraktijk kunnen zo nog
meer service bieden aan hun cliënten.
Verloskundige Inge van Melis: “Onze praktijk heeft, naast
uiteraard kwaliteit, cliëntgerichtheid hoog in het vaandel. Zo bieden wij al jaren echoscopie en bloedafname
in onze praktijk aan. Mensen hoeven hiervoor niet extra
naar het ziekenhuis. Dit scheelt mensen een hoop tijd en
tijd is kostbaar tegenwoordig met het drukke bestaan dat
veel (jonge) mensen leiden.”
De verloskundigen denken dat een spreekuur op zaterdag voor veel (werkende) vrouwen een uitkomst is. Er is
weloverwogen gekozen voor een spreekuur op zaterdag,
in plaats van een avond spreekuur. De belangrijkste reden is dat overdag gemakkelijker contact gemaakt kan
worden met andere hulpverleners zoals een huisarts of
gynaecoloog. Zij kunnen overdag ook meer voor iemand
betekenen. Een ander voordeel is dat er geen oppas voor
broertjes en zusjes geregeld hoeft te worden, zij kunnen
gewoon mee, iets dat ’s avonds, in verband met bedtijd,
niet altijd mogelijk is.
Marianne Daamen benadrukt dat de bestaande vertrouwde spreekuren door de week onveranderd blijven:
“Wij blijven iedere dag spreekuur doen in ons eigen
praktijkpand aan de Wethouder Ebbenlaan. Daarnaast
hebben we iedere donderdag spreekuur in medisch centrum Brandevoort en iedere vrijdag in het wijkgebouw
van de Rijpelberg.”
Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met
Verloskundige Groepspraktijk Helmond: 0492 - 532800.

webmaster gezocht
De webmastercommissie Brandevoort is op zoek naar
enkele nieuwe webmasters. Er worden namelijk nog
steeds veel nieuwe initiatieven genomen in Brandevoort,
waarvoor internetsites zeker gewenst zijn.
De commissie bestaat nu uit 10 vrijwilligers; 4 vrouwen
en 6 mannen. We vergaderen twee keer per jaar. Dit is
niet alleen om het werk, nieuwe technieken en eventuele
problemen te bespreken, maar vooral ook voor de gezelligheid en om dingen van elkaar te leren.
Enige kennis van Dreamweaver is wel gewenst, aangezien de meeste webmasters van deze club met dit pakket
werken. Voor het opzetten van een nieuwe site hebben
wij reeds een standaard basisversie klaarliggen. Je kunt
hiermee dus zo aan de slag. Binnen dit kader kun je er
natuurlijk wel zelf je eigen creativiteit op loslaten.Verder
is het zo dat je met vragen/problemen omtrent de bouw
van een site altijd bij de andere webmasters terecht kunt.
Heb je interesse om een site te maken en te onderhouden, laat het dan even weten.Wie weet verwelkomen we
jou op onze eerstvolgende vergadering...
Stuur een mailtje naar Anouk Ubaghs, de vice-voorzitter van de webmasterscommissie. Het e-mail adres is
ubaghs@brandevoort.org.

UIT DE KUNST!
“Openbaar kunstgebit” las ik vroeger automatisch op de
prenten naast de schuifdeur van de treincoupé. Er stond
natuurlijk kunstbezit, en geen kunstgebit, maar blijkbaar kon
ik me bij dat laatste meer voorstellen dan bij het eerste.
Inmiddels bezit ik meerdere kunstwerken en geniet er elke
dag van. Jammer dat veel mensen niet verder komen dan
een ingelijste poster!

Ben je van plan om kunst te kopen, laat je dan vooral niet
(mis)leiden door verstandelijke overwegingen, maar volg je
gevoel. Pas daarna mag je bepalen of het bewuste werk in
je interieur past. Dat de stijl van beide in elkaars verlengde
moeten liggen lijkt een vereiste, maar dat is niet waar. Ik zou
juist het tegendeel beweren: hoe meer de stijlen van inrichting en kunst verschillen, hoe mooier het geheel. Als je iets
hebt uitgezocht, zal de galeriehouder of kunsthandelaar het
schilderij komen brengen en meedenken over de juiste plek,
waarna het werk enkele dagen op zicht mag blijven voordat
je het definitieve besluit neemt om het wel of niet te kopen.
Overigens, als het goed is garandeert de galeriehouder de
waarde van het kunstwerk en mag je het inruilen als je na
een tijd toch liever iets anders wilt. Het is dus een waardevaste investering. En heel belangrijk: als je niet lekker in je

binnen

vel zit, is het geen goed moment om een kunstwerk uit
te zoeken, want dan kun je niet vertrouwen op je intuïtie! Even wachten dus ....
Weer even een paar tips: Een kunstwerk ophangen tegen
een witte muur is natuurlijk prima, maar als het werk veel
lichte tinten heeft, dan is een wat donkerder wand veel
mooier. Hang een staand werk nooit boven een bank of
dressoir en zorg dat de maten van het schilderij binnen
de maten van het meubelstuk blijven. Let erop dat een
portret naar binnen “kijkt” en niet naar een raam gericht
is. Als je twee portretten heb, hang ze dan met de neuzen
naar elkaar als het kan, in ieder geval niet van elkaar af.
Ik werd verliefd. Op Bertha. Nu hangt ze in onze zithoek.
Een meer dan levensgrote koeienkop in olieverf kijkt ons
nieuwsgierig aan: “Wie ben jij? Woon jij ook hier?”.
Kunstbezit: veel leuker dan een kunstgebit! ■
christy van rij
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Laat je inspireren door kunst, ga eens wat vaker naar een
museum of tentoonstelling en loop eens binnen bij een
kunstuitleen. Het ene kunstwerk vind je suf, een ander werk
wel aardig en weer iets anders is zó modern dat je er geen
touw aan vast kunt knopen. Maar het roept wel emotie op,
en kunst is emotie! Hou je van fotografie, van een olieverfschilderij of meer van zeefdrukken? Ga in ieder geval veel
galerieën bezoeken, dat kan ik echt aanraden. Lekker op je
gemak rondkijken, een paar keer terug lopen naar een werk
dat je aanspreekt of juist snel weg van iets waar je echt
niks aan vindt. Soms hebben galerieën een beeldentuin met
hele bijzondere werken die vaak zo mooi opgesteld staan,
dat ze als het ware opgaan in de omgeving. Mijn ervaring is,
dat de eigenaar van een galerie je hartelijk ontvangt, je wel
met rust laat, maar ook heel graag vertelt over de gebruikte
technieken en symboliek, en de beweegredenen en achtergrond van de kunstenaar. Iedereen mag meegenieten van
zijn passie voor kunst. Ik waarschuw je: hoe meer je weet
van het kunstwerk, hoe mooier je het gaat vinden.
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brandevoorter concerten gaan

van start!

BRANDEVOORTER CONCERT ZONDAG 13 MEI
WIJKHUIS ’T BRANDPUNT
15:00 uur, Carte Blanche, bigband
16:00 uur, Brandweerkapel Helmond
OVERIGE CONCERTEN
ZONDAG 10 JUNI:
Open podium van 15:00 tot 17:00 uur met om 15:45
Salty dogs
ZONDAG 1 JULI: Fanfare Unitas met ons eigen Kobrakoor
ZONDAG 2 SEPTEMBER: Helmonds Kamerkoor
BRANDEVOORTER CONCERTEN
TEERT OPEN PODIUM 10 JUNI

PRESEN-

Op zondag 10 juni 2007 organiseert de commissie Brandevoorter Concerten weer een Open Podium in ons eigen Wijkhuis ’t BrandPunt tussen 15.00 en 17.00 uur.
De bedoeling is dat iedereen die iets muzikaals wil laten
horen, op dit podium zijn kunsten mag laten horen. Er
staat een piano, er is een CD speler aanwezig en twee
microfoons. Iedereen – met name kinderen en jongeren
- mag zich inschrijven, als je maar bij voorkeur uit Brandevoort komt.
MOET JE NU HEEL ERG GOED ZIJN?
Nee, het is een gezellige wijkactiviteit op zondagmiddag.
Dus als je het leuk vindt, moet je gewoon komen. Misschien samen met andere kinderen, misschien speel je in
een popband of speel je gitaar en zing je erbij, of heb je

iets gedaan met andere kinderen op school, je kunt het
zo gek niet verzinnen, als het maar met muziek te maken
heeft.
Wil jij begeleidt worden aan de piano? Laat het even weten en zorg dat we de begeleidingen van te voren hebben. Iedereen mag maximaal twee stukjes / songs spelen,
afhankelijk van de tijdsduur.
SCHRIJF JE NU IN!
Wil je iets laten horen? Alleen of samen met een vriendje
of vriendinnetje?
Heb je vragen? Neem dan ook even contact op.
concerten@brandevoort.org / r.boesveld@planet.nl
of geef het af bij Remko (Hamerhoeve 11) of Hanneke
(Schutsboom 59)
DE VOLGENDE GEGEVENS WILLEN WE GRAAG WETEN:
• Naam:
• Instrument:
• Evt. docent:
• Te spelen stukken:
• Tijdsduur ongeveer:
• Mailadres:
• Telefoon:
remko boesveld
commissie brandevoorter concerten

verkeerscommissie
brandevoort
De verkeerscommissie Brandevoort is op zoek naar vrijwilligers die het als een uitdaging zien om de verkeerssituatie binnen Brandevoort te verbeteren. Zowel de bestaande wijken als de wijken in aanbouw worden onder
de loep genomen. Onze voorkeur gaat uit naar mensen
uit de Hoevens, de Brand of De Veste, maar ook belangstellenden uit andere wijken zijn van harte welkom. Hebt
u hart voor het verkeer in uw wijk neem dan kontakt
met ons op via verkeer@brandevoort.org.
Wij horen graag van u.
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Terwijl er om de markthal flink gebouwd wordt, hebben
wij de hoop dat er volgend jaar weer buitenconcerten
komen in onze markthal. Het zal de akoestiek en voor de
afnemende wind alleen maar goed zijn. Met de commissie
(Erwin, Hanneke, Remko, Rieny en Twan), hebben we lang
gewikt en gewogen en moeten beslissen om dit jaar geen
buitenconcerten te organiseren.Voor dit jaar hebben we
onze toevlucht gevonden in Wijkhuis ’t BrandPunt. En
branden zal het daar op zondag 13 mei, want onze eigen
Brandweerkapel Helmond zal de ontstekingstemperatuur om 16:00 uur laten stijgen, zeker als je houdt van
Duitse en Tsjechische volks- en stemmingsmuziek. Deze
16 koppige muziekkapel zijn niet allemaal brandweerlieden, maar de meesten hebben wel een raakvlak met de
brandweer. Een gezellige afsluiter voor alle mamma’s met
hun familie. Om in de stemming te komen wordt dit concert om 15:00 uur begonnen door Carte Blanche, een
amateur BigBand bestaande uit 20 muzikanten en een
dirigent. Ze staan al ruim 10 jaar in groeiende samenstelling bekend als de “Nuenense Big Band”. Het repertoire
bevat blues, traditionals, pop, rock, evergreens en dansmuziek uit de 60er jaren. Carte Blanche staat onder de
enthousiaste muzikale leiding van Marco de Waal. Het
wordt dus een mooi concert, dus kom gezellig luisteren
naar dit speciale moederdagconcert. Je kunt je nu ook al
inschrijven voor ons jaarlijkse Open Podium op 10 juni.

Dans in Brandevoort
Dansen is communiceren. Daarom ook wordt er over de
hele wereld op allerlei manieren gedanst. Met muziek of
zonder muziek, ingetogen of uitbundig, volgens een bepaalde techniek of helemaal zoals je eigen lijf dat ingeeft.
Dansen? Bij de dansafdeling van Kunstkwartier kan dat:
van jong tot minder jong, beginnend of ervaren.
Theater in Brandevoort
Zet de wereld op zijn kop, fantaseer er op los, kruip in
de huid van een ander, verras jezelf en de rest in de theatercursussen van Kunstkwartier. Onder begeleiding van
onze enthousiaste en vakbekwame docenten leer je hoe

je met elkaar en de verschillende theatrale bouwstenen
een idee kunt vormgeven.
Er zit muziek in Brandevoort
In Brandevoort heeft de muziekafdeling van Kunstkwartier op dit moment drie lopende cursussen: blokfluitgroep, djembe, kobrakoor (voor volwassenen).
Veel kinderen uit Brandevoort vinden hun weg naar de
cursussen in Mierlo (oriëntatie muziek, kinderkoor/zangles, Djembe en piano). Daarnaast komen meer dan 60
jeugdige muzikanten naar Helmond voor een wekelijkse les op een muziekinstrument. De Muziekschool van
Kunstkwartier heeft tegenwoordig locaties in Helmond,
Geldrop, Mierlo én Nuenen. Als inwoner van Brandevoort mag u kiezen uit één van de cursussen in deze
gemeenten. Brandevoort ligt precies in het midden van
deze drie gemeenten. Het aanbod is divers en voor alle
leeftijden: zo zijn er al muziekcursussen voor baby’s vanaf
3 maanden in Helmond, Geldrop en Nuenen en is er een
overdag orkest voor volwassenen en senioren.
Kobrakoor
Kunstkwartier heeft het mogelijk gemaakt om in cursusvorm dit popkoor te starten. Op dit moment zijn er
meer dan 40 leden.Volgend jaar gaan ze onder een eigen
stichting zelfstandig doorgaan (Repetitie op donderdagavond)
Beeldende Kunst in Brandevoort
Kunstkwartier heeft voor iedereen tussen 6 en 100 jaar
uiteenlopende cursussen en workshops op het gebied
van beeldende kunsten. Het met plezier creatief bezig
zijnen het leren van de techniek, zijn belangrijke elementen in de lessen.
Inspirerende docenten, die beeldend kunstenaar zijn en
elk een eigen persoonlijkheid uitstralen, geven les vanuit
hun eigen specifieke beeldende achtergrond.
www.kunst-kwartier.nl
Kromme Steenweg 16
5707 CC HELMOND
w www.kunst-kwartier.nl
e info@kunst-kwartier.nl
t 0492 – 54 24 45
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Kunstkwartier: voor passie en plezier!
Veel mensen voelen zich aangetrokken tot het zelf beoefenen van een vorm van amateurkunst: individueel, in een
kring van liefhebbers, familie of vrienden, of als lid van
een club of vereniging. Als regionaal centrum voor kunsteducatie en amateurkunst is het de belangrijkste taak
van Kunstkwartier om jong en oud door middel van kennismakingsprojecten, cursussen en opleidingen te helpen
om hun eigen “kunstpraktijk” of culturele loopbaan op
te bouwen.
De bevlogen docenten beeldende kunst, dans, muziek en
theater begeleiden met veel persoonlijke aandacht de
aan de leerlingen en cursisten. Naast het ambachtelijke
leren, dat eigen is aan de kunsten, staat de beleving van de
leerlingen en cursisten met hun creativiteit, persoonlijke
aanleg en betrokkenheid centraal.
Veel leerlingen en cursisten hebben zich het afgelopen
seizoen in het nieuwe gebouw voor het eerst zingend,
spelend en/of dansend gepresenteerd op het Scalapodium, dat speciaal voor hen is gebouwd, of zagen hun eigen
kunstwerk een plaats hebben in de cursistenexpositie
van beeldende kunst.Voor leerlingen, cursisten en bezoekers zijn dit steeds weer opnieuw verrassende en bijzondere ervaringen.Ontmoeting, beleving, passie en plezier:
dat heeft Kunstkwartier te bieden aan zijn leerlingen en
cursisten. Ook zin om plezier te beleven aan kunst? Uitgebreide informatie over het aanbod staat op de website
www.kunst-kwartier.nl , of vraag de programmagids aan.

Buurtpreventie en natuur
Veel inwoners van Brandevoort en diegenen die op bezoek zijn in Brandevoort genieten steeds weer van de
vele dieren en planten in en nabij de ecozones.
U zult misschien zeggen: “Vele dieren en planten”! , ik zie
er niet zoveel.
Toch zijn er in Brandevoort meer dieren en planten dan
u denkt.
De vogels, die in en rond het water hun leefgebied hebben in Brandevoort zijn al begonnen om een plekje te
zoeken waar ze hun nest kunnen bouwen om daarin hun
eieren te leggen voor een nieuw leven.
Laten wij ervoor zorgen dat wij en onze kinderen nu en
later kunnen genieten van deze vogels en geef de vogels
tijdens het broedseizoen de ruimte en de rust zodat ze in
mei trots rond kunnen zwemmen met hun kroost.

Commissie Buurtpreventie Brandevoort
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Met het geven van ruimte en rust aan de dieren bedoelen
we dat we zeker in de maand mei, maar ook al in april,
op de wandelpaden dienen te blijven en niet te vaak naar
de waterkant gaan. Ook hebben we het verzoek om de
honden aangelijnd te houden.
Nu moeten de honden in de ecozones aangelijnd zijn,
maar heel vaak wordt geconstateerd dat de baasjes de
honden toch los laten. Aan die baasjes dus het dringende
verzoek om hun trouwe viervoeter aangelijnd te houden, zodat de broedende vogels niet opgejaagd worden
of zich opgejaagd voelen.
Een hond wil nu eenmaal graag spelen (daar is niets mis
mee zolang als dit maar gebeurt op een plaats waar de
hond los mag lopen) en rent dan wat in het rond, waardoor de vogels zich opgejaagd voelen.
Uw hond (maar ook u) vindt het niet prettig, als hij wordt
opgejaagd door wild spelende kinderen of door “rondscheurende” scooters en brommers.
De dieren worden daar zenuwachtig en gestresst van
met soms vreemde reacties van deze dieren.Vogels laten
hun nest of jongen in de steek met alle nare gevolgen
van dien.
De reactie: “Wat kan mij dat schelen, die vogels zaten er
vorig jaar ook al en komen toch wel terug” geeft aan dat
men totaal niet betrokken is bij de natuur van onze wijk
(maar misschien ook wel niet met onze wijk).
Erger nog is dat men niet in de gaten heeft dat er zo op
den duur nog maar weinig van de natuur in onze wijk
overblijft en dat is nu juist wat we dienen te voorkomen.
Flora en fauna gaan namelijk samen en als daar goed mee
wordt omgegaan kunnen we daar nog vele jaren van genieten. Dat is ook iets wat de leefbaarheid in onze wijk
ten goede komt.
Dus beste bewoners, heb niet alleen respect voor elkaar,
maar ook voor de natuur.

de

luciaparochie
hoofdstraat 157, 5706 al helmond.
j.m.m. v.d. Laar, pastoor / deken
telefoon: 0492 - 522930
e-mail: pastorie@st-lucia.nl
website: www.st-lucia.nl
banknummer parochiebijdrage: 171027507.
banknummer restauratiefonds: 123872340.
spreekuur: dinsdag 9.30 uur - 10.00 uur
donderdag 18.00 uur - 18.30 uur
of via de e-mail: pastorie@st-lucia.nl
WEBSITE:
Voor meer informatie over onze parochie en
voor andere actuele berichten bezoek eens
onze website: www.st-lucia.nl
EUCHARISTIEVIERINGEN:
zaterdag 19.00 uur
zondag 10.15 uur

WIJ FELICITEREN DE COMMUNICANTEN
UIT DE WIJK BRANDEVOORT:
Noah van der Vleuten, Maud Aarts, Maud van
der Sommen, Brandon van Schaik, Matthijs van
Gerven,Thijs Hermans, Dennis v.d. Graaf, Anouk
Meulendijks, Mike v. Bragt, Anne van der Horst,
Noa Verlijsdonk, Maud v.d. Hoeven, Alyssa Holzken, Vera Lurvink, Jordy Vandenboorn, Eva de
Bie, Joni Mikkers, Niels Vrenken, Josy Gruijters,
Tijs Jansen, Rik Stienen, Evi Manders, Martijn van
Aerle, Demi Swinkels, Rick v.d. Laar, Thijmen v.
Betten, Joan Hulseboch, Sanne Engel, Julie Spierings, Joelle Sporen, Tim van den Boogaard, Mabel Hoogervorst, Fabienne Fransen, Linda Gudden, Dannie Joosten, Patrick Bouland, Joella van
Lieshout.
j.v.d. laar, pastoor/deken

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HELMOND
Bethlehemkerk - ‘t Trefpunt
Sperwerstraat 2 - hoek Valkstraat, 5702 PJ Helmond
e-mail adres: info@bethlehemkerk-helmond.nl
Website: www.bethlehemkerk-helmond.nl
Ledenadministratie: Kerkelijk Bureau,
Sperwerstraat 2, 5702 PJ Helmond telefoon 0492 - 539470
Predikant voor o.a. de wijk Brandevoort is:
Ds. P. Verschoor tel. 0495 - 594709
Contactpersoon voor de wijk is Mevr. Jacqueline Noort, tel 667080
Er is geen vast spreekuur, maar per telefoon of per e-mail is een afspraak te maken.
Erediensten: Iedere zondagmorgen om 10 uur (zie website of het kerkblad “Perspektief”)
Er is een oppasdienst voor kinderen van 0 tot 5 jaar, en voor de wat oudere kinderen is er een Kindernevendienst.
Op de 1e en 3e zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst.

Op zondag 29 april en 6 mei zullen de diensten door de IKON op radio 5 worden uitgezonden.
Aanvang 10.07 uur – 11.00 uur. Belangstellenden in traditionele Engelse koorvespers kunnen op
zondag 20 mei om 17.00 uur in de Paterskerk aan de Augustijnendreef in Eindhoven terecht.
Er is een gespreksgroep gestart. Als u hiervoor belangstelling hebt, kunt u contact met mij opnemen.
Jacqueline Noort, contactpersoon.
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WANDELEN NAAR OMMEL:
Hemelvaartsdag 17 mei a.s. is er gelegenheid
om samen met de leden van het Jongerenpastoraat naar Ommel te wandelen om daar om
11.00 uur de bedevaartsmis van de parochie

mee te vieren. Vanuit de tuin van de pastorie,
Hoofdstraat 157, zal om 8.00 uur worden vertrokken. Omdat er onderweg voor koffie en
thee wordt gezorgd kunt u zich aanmelden voor
deze wandeltocht middels een berichtje naar de
pastorie.
Of via de e-mail: pastorie@st-lucia.nl
U bent van harte welkom!

dierenbescherming
niet veilig voor.
Dierenbescherming roept op om konijn(en) nu in te enten
Waalre, 2 april 2007– De Dierenbescherming roept alle
konijneneigenaren op om hun dier deze maand te laten
enten. Hiermee wordt voorkomen dat konijnen dodelijk
slachtoffer worden van de ziekten Myxomatose of VHS.
Zowel Myxomatose als VHS (ook wel Rabbit Haemorrhagic Disease, kortweg RHD) zijn virusziekten die zich
verspreiden via direct contact tussen konijnen maar ook
via mest, insecten (zoals vliegen, muggen en vlooien) en
besmet materiaal (zoals kooien en drinkflesjes). April is
dé maand om konijnen te laten enten, namelijk voordat
de stekende insecten verschijnen.

VHS is een zeer besmettelijke en fatale virusziekte waarbij konijnen vaak zonder enige aanleiding plotseling dood
worden aangetroffen, soms voorafgegaan door diarree
en bloedingen uit de lichaamsopeningen (anus, mond,
neus, etc). De ziekte kan zich snel via o.a. mest, besmette
dieren en materialen (o.a.vers gesneden gras) verspreiden.
Laat konijnen vaccineren tegen VHS en myxomatose ter
voorkoming van een gruweldood! Vele dierenartsen organiseren speciale entingsspreekuren voor konijnen. Het
is dan mogelijk om voor weinig geld uw lievelingskonijn
toch optimaal beschermd te houden tegen de infectieziekten myxomatose en VHS. ■
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Het is zeer belangrijk konijnen preventief te laten vaccineren tegen de beide ziektes, want wanneer het dier
eenmaal besmet is, kan het meestal niet meer worden
gered. Omdat de ziektes verspreid kunnen worden via
materialen zoals kleding en schoenen, en via stekende
insecten, zijn ook konijnen die nooit buiten komen er

Myxomatose is een virusziekte die door muggen, vliegen
en vlooien wordt overgebracht van wilde naar tamme
konijnen. De eerste tekenen van Myxomatose zijn dikke,
vochtige zwellingen om het hoofd en de snuit. Gezwollen
oogleden (slaperige ogen) zijn een klassiek teken, samen
met gezwollen lippen, kleine zwellingen aan de binnenkant van het oor en zwellingen rond anus en geslachtsorganen.

peuters brandevoort vragen lieve juffen
In Brandevoort werkt een team van vrijwilligers bij twee
peuterspeelzalen. De eerste peuterspeelzaal in Brandevoort is Ot en Sien. In 2007 is een tweede peuterspeelzaal gestart in de Veste. De lokalen van Jip en Janneke zijn
nieuw en kleurrijk. De juffen die reeds zijn gestart enthousiast.We willen nu met nieuwe groepen gaan starten
en daarvoor hebben we lieve juffen nodig. Ook voor Ot
en Sien komt er plaats vrij voor enkele nieuwe juffen.
Wij bieden een prettig team waarin u samen werkt om
de peuters van Brandevoort een fijne tijd te bezorgen. U
krijgt een kleine vrijwilligersvergoeding voor uw werk.
De grootste vergoeding komt echter van de peuters zelf:
hun dankbaarheid. U bent voor hen immers hun eerste
echte juf!
Meer informatie kunt u krijgen op telefoonnummer
663631 (Jolanda vd Sommen), 06-14309840 (peuteradministratie) of via e-mail naar pszotensien@hotmail.com.

JUFFEN PEUTERSPEELZALEN BRANDEVOORT ZOEKEN PEUTERS
Peuters zijn op beide locaties ook nog welkom. Er is
na de zomervakantie weer volop plaats voor nieuwe
peuters. Inschrijven is mogelijk vanaf twee jaar. Op elke
eerste maandagavond van de maand kunt u uw kind inschrijven en tevens kennismaken met onze lokalen en
juffen. Let op de eerste maandagavond van mei is in de
vakantie en dus komt die inschrijfavond te vervallen. U
wordt uitgenodigd op maandagavond 4 juni van 20.00
uur tot 21.00 uur op beide locaties. Ot en Sien vindt u
aan de Moerdonksvoort en Jip en Janneke vindt u aan de
Koolstraat.
tot ziens bij de peuterspeelzalen in brandevoort!
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inloopochtenden brandevoort
VOORJAAR? KOPJE KOFFIE TERWIJL JE DREUMES SPEELT!
Na de kwakkelwinter begint het voorjaar nu toch echt
door te breken. Tijd om er eens op uit te gaan met je
hummel(s). Als je op woensdagochtend toch een boodschap doet kun je eens denken aan de koffieochtend voor
alle ouders met kinderen tot 4 jaar. Op de 1e verdieping
in ‘t BrandPunt aan de Plaetse aan de Biezenlaan 29 kun
je gezellig een kopje koffie of thee komen drinken, en je
baby of peuter meenemen. Er is natuurlijk speelgoed en
ruimte genoeg, en hoe meer bezoekers, hoe gezelliger
het wordt! Er is voor de kindjes ook limonade en de
koektrommel staat open.
Humanitas Home-Start organiseert dit, en de vrijwillige
gastheer/gastvrouw ziet jou ook graag komen! We vragen een bijdrage van € 1,- per volwassene voor koffie,
thee, limo en speelgoed.

Dus, kom ook eens gezellig binnenlopen, we zijn elke
woensdag open in het MFC: tussen 9.30 uur en 11.00
uur, neem de lift naar de 1e verdieping.
Tijdens schoolvakanties zijn we gesloten.

Iedere maandag- en donderdagavond kunt u yogalessen
volgen in het Multifunctioneel Centrum. Voor informatie
kunt u conract opnemen met Carijn Bamberger,
telefoon 0492 - 664722 of 06 - 24440789
Aangeboden niet gebruikte plintconvertors, 2 stuks
(merk Jaga). In verband met vloerverwarming niet geinstalleerd. Maatvoering: breedte 50 cm, hoogte 54,5 cm
(gemeten vanaf de grond, incl. pootjes), diepte 19 cm.
Prijs: t.e.a.b.Voor meer info bel 06 - 30160359. Erica van
Wuijtswinkel.
Moe van het afvallen? Vaak vermoeid en futloos?
Herbalife voedingskundige producten voor gezonde
gewichtsbeheersing en energie! Omdat het werkt!
Surf naar www.gezond-afvallen.nl, mail naar info@gezondafvallen.nl of bel Edwin Visser & Sacha Boon: 0492 517623. Gratis deskundig advies en begeleiding.

Met ingang van 1 april is er weer een Commissie “Spelen
en Groen”. Tijdens een eerste kennismaking is besloten
om het werk na ruim anderhalf jaar op te pakken. Er
hebben vier mensen zitting genomen in de commissie, te
weten: Ella de Haas, Dave Lorjé, Harrie van den Heuvel
en Henk Noort.
Op donderdag 19 april is er overleg gevoerd met de gemeente. Er ligt een aantal verzoeken en nieuwe ontwikkelingen in Brandevoort II die zullen worden opgepakt.
De vorige commissie had de beschikking over een website die weliswaar niet is bijgewerkt maar nog steeds bestaat. Deze zullen wij ook weer nieuw leven inblazen. In
een volgend nummer van de BC zullen we wat uitgebreider aandacht geven aan de speel- en groenvoorzieningen
in onze wijk.
commissie “spelen en groen”

brandjes
Enkele weken geleden zijn er sleutels bij ons in de brievenbus gedaan. Wellicht voor de deur door iemand verloren en denkend dat ze van ons zijn. Echter, dit is niet
het geval. Het betreft 2 sleutels aan een sleutelhanger met een torro en españa erop.
Dit bosje sleutels kan worden afgehaald op de Moerkensbeemden 45.
Andere sleutels zijn bij het palladium gevonden. Een
huissleutel met de kenmerken 3 H. De sleutel is af te
halen aan de Herenlaan. Telefoon (0492) 553690.
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Koen vindt de loopfiets het mooiste, maar Marijn wil er
ook even op. Anniek maakt intussen een kleurplaat. Gastvrouw Rita geeft Mirte een flesje, zodat haar mamma
even ongestoord kan kletsen met een andere moeder,
en kan vragen wat zij doet als haar baby veel huilt. Eva
woont nog maar kort met haar gezin in Brandevoort,
en wil zo wel wat nieuwe mensen leren kennen die ook
kleine kinderen hebben. Ze spreekt af om eens samen
naar de speeltuin in Helmond West te gaan met een andere moeder. Zo vliegt de ochtend om.

even voorstellen

Van de bestuurstafel van de wijkraad
Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd. De gemeente
Helmond heeft regelmatig in “De Trompetter” over de
WMO gepubliceerd. Er is zelfs een WMO functionaris
door de gemeente aangesteld om deze materie onder de
aandacht van de bevolking te brengen. Voor 2007 geldt
voor Helmond een overgangsregeling maar in 2008 moet
de WMO in zijn bedoelde vorm worden ingevoerd.
De gemeente organiseert een voorlichtingscampagne in
de wijken en het ligt in de bedoeling om op 4 juni de wijk
Brandevoort aan te doen.Wij roepen de Brandevoorters
op om naar deze voorlichtingsavond te komen want het
raakt u op het gebied van wonen, welzijn en zorg in uw
wijk.
De wijkraad zal in het meinummer van de BC aandacht
besteden aan de onderwerpen van wonen, welzijn en
zorg. Op deze wijze kunt u zich voorbereiden op deze
voorlichtingsavond.
Dus reserveer deze datum in uw agenda.
De wijkraad
Henk Noort, voorzitter

Pasen is weer voorbij, maar de Paashaas is ook dit jaar weer in Brandevoort geweest en had genoeg eieren verstopt. Ook had hij dit jaar weer
“zilveren eieren” verstopt in het Antoniusbosje.
De opkomst was weer massaal, maar liefst 130 kinderen kwamen om de verstopte eieren af. Tevens konden de kinderen zich laten schminken
als paashaas en vlinder, maar er zijn ook kuikentjes gesignaleerd!!!!!!
De vinders van het “zilveren ei”, kregen van de Paashaas een extra verrassing, de vinders waren:
Joep Knapen
Beau van Goey
Armando Wessels
Victoria Dekkers
Kira Bol
Namens de activiteitencommissie Pasen, wensen wij jullie veel plezier met jullie verrassing. De overige kinderen gingen natuurlijk niet met lege
handen naar huis, want de Paashaas had voor hen ook een snoepzak met paaseieren meegebracht, uiteraard van chocolade, lekker hè!!
Al met al was het een zeer geslaagde ochtend met prachtig weer.
Zonder de sponsoren had deze activiteit niet kunnen plaatsvinden, onze dank gaat dan ook uit naar de sponsoren:
Startpagina Brandevoort;
Snoeks, Deco Art.
Uiteraard ook onze dank aan de vrijwilligers, bedankt voor jullie hulp!
Tot volgend jaar,
namens de activiteitencommissie Pasen
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Oproep redactieleden
Iedere maand komt deze courant uit. Veel stukken in de
courant zijn teksten, die de leden van de redactie zelf
schrijven. Vormgeving van de stukken komt ook iedere
maand terug. Wij vinden dat een hele prestatie, maar
vooral ook een actie, die voldoening geeft. En het leukste
is om de kleurplaten van de jonge creatieve groep uit
de wijk met zorg te selecteren. Zoals u ziet is het aantal
inzendingen in maart alweer hoger uitgevallen.
Maar, ... door de groei van de wijk is er steeds meer werk
te doen.Wij doen dus met de andere commissies mee en
plaatsen een dringende oproep aan bewoners om mee te
komen helpen. Enkele precies afgebakende werkzaamheden hebben wij zo liggen. Dat zijn de volgende:
•
Informatie over de wijk bij het informatiecentrum opvragen en verwerken tot een artikel voor de
courant
•
In de buurt, waar u woont, een gesprek voeren
en samen met een redacteur er een verhaal van makan.
•
Geschreven artikelen lezen, verbeteren, er nieuwe voorbeelden bijzoeken en zorgen dat bewoners begrijpen waar het over gaat.
•
Met commissies en contactpersonen in de wijk
overleggen en ontdekken wat de plannen zijn en daar
over berichten.
•
In het wijkhuis naar activiteiten gaan, mee doen
en ontdekken wat de groep of personen beweegt om in
de wijk actief te zijn.
Deze en nog vele andere bezigheden zijn er voor de courant om er een medium van te maken, dat aanslaat bij de
bewoner.
Stuur een mail, vraag extra informatie aan de werkgroep
of kom een keer op de redactievergadering om je te orienteren en besluit pas later of uiteraard meteen of je wel
of niet mee wilt doen.
Graag tot ziens. Het e-mailadres staat in onze courant,
een telefoonnummer ook. Iedere eerste maandag van de
maand vergaderen wij in wijkhuis ’t BrandPunt.Wij beginnen dan om half negen. En u bent welkom. Hopelijk tot
ziens.

palladium zorg die vérder gaat

‘OP WEG NAAR EINDHOVEN MAKEN WE EVEN EEN
LUSJE NAAR BRANDEVOORT’

Het was niet alleen geluk, maar beslist ook wijsheid. Het
echtpaar Van Kesteren besloot zich twee jaar geleden in
te schrijven voor een koopappartement in het Palladium
in Brandevoort en was daarmee de eerste gegadigde.
“De inschrijving gebeurde bij woningbouwvereniging
Bergopwaarts@BOW, Clerx Liebau nam de verkoop later over. En we hadden geluk. Als eerste ingeschrevene
kregen we onze eerste keuze toegewezen: de vierde
verdieping op de hoek.” Uw favoriete woonplek? “We
komen van origine uit Helmond dus Brandevoort was
zeker een bewuste keuze. Niet bij aanvang, want toen
was er nog niets. Maar dat gaat nu de goede kant op,
Brandevoort ontwikkelt zich snel.”
EXCLUSIEF WONEN
Authentiek-Brabants van buiten, Piet Blom* van binnen.
De stijl mag zeker uniek worden genoemd. “De woonkamer doet zeker Piet Blom-achtig aan, een piramidevorm
van vijf meter hoogte met allemaal schuine daken. Fraai
om te zien, lastig om in te richten. We hebben vandaag
nog een bezoek gebracht aan het Dutch Design Centrum
voor een lichtadvies, want lampen ophangen is niet zo
eenvoudig als in een doorsnee woonkamer.” Het appartement is verder uitgerust met twee slaapkamers, een
luxe keuken, badkamer en, met als finishing touch, een fenomenaal balkon. Dit is gelegen boven de doorlooppoort
tussen twee complexen, waarvan twee appartementen
ieder de helft mogen benutten. Een bijzonder aanzicht.
FACILITEITEN
Hoewel het type appartement in combinatie met de
dorpse uitstraling van Brandevoort een voorname reden
was om de woning te kopen, speelde er meer. “Ik woon
het liefst naast Albert Heijn”, lacht Eugenie. “Het zorgcentrum in de buurt was voor ons ook een argument. En
dicht bij het station. Ik heb geen rijbewijs, het openbaar

vervoer is voor mij dus erg belangrijk.” Daarmee zit ze
in Brandevoort natuurlijk gebeiteld. “De stad Eindhoven
heb ik bovendien graag in de nabije omgeving, en vijf minuten met de trein betekent dat ik er in een handomdraai ben. Eindhoven is het voor ons allebei. Niet om te
wonen, want dan mis ik mijn wekelijkse uitstapje...”
SOCIAAL LEVEN
Dat zal even wennen zijn, voor allebei. Henk zet zijn eigen bedrijf voort in aangepaste vorm en Eugenie moet
haar sociale leven opnieuw opbouwen. “In Venray, onze
huidige woonplaats, zit ik bij een leesclub en een videoclub. Je kent de mensen en zij kennen jou. Hier moet ik
weer van vooraf aan beginnen, maar ik heb er alle vertrouwen in.” En Henk? “Stilzitten is niks voor mij. Hoewel
ik de gepensioneerde leeftijd inmiddels heb bereikt, ben
ik nog graag actief in m’n vakgebied: als gecertificeerd
register-arbeidsdeskundige, NMI Mediator.” En daarmee
zit het enthousiaste echtpaar niet verkeerd bovenin het
Palladium met daaronder het gezondheidscentrum.
* Architect Piet Blom ontwierp circa 35 jaar geleden de
zogenaamde kubuswoningen in het centrum van Helmond. ■
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Van rechts komt een oudere man aangelopen met fotocamera in de aanslag, links lopen twee jongeren met een
brochure in de hand. Doelwit is het Palladium in aanbouw, een complex dat in de toekomst zal bestaan uit 80
koop- en huurappartementen en een gezondheidscentrum. Henk en Eugenie van Kesteren voegen zich bij de
kijkers. “Ons appartement komt op de vierde verdieping,
direct onder het dak.”
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Vele reacties zijn binnengekomen van goed oplettende
lezers die hadden gemerkt dat bij het recept van de 4
kazen pasta nog een stuk van het vorige recept stond.
Goed hoor! Nu weet ik dat mijn rubriek aandachtig
wordt gelezen!
Deze maand een typisch mediterraan recept met vlees,
tomaat en mozzarella.
CARNE ALLA PIZZAIOLA
INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:
8 middelgrote en dun gesneden lapjes kalfs- of varkensvlees, 1 fles tomatensaus (bijv. Sugo Casa van Grand’Italia
of het Biologische merk van AH), knoflook, 2-3 eetlepel
oregano, olijfolie, 1 of 2 mozzarella.

BUON APPETITO!
Wilt u reageren, heeft u tips of vragen?
Stuur een e-mail naar:
francesca@brandevoortercourant.nl
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BEREIDINGSWIJZE:
• Verwarm een scheutje olijfolie in een koekenpan en
bak er twee teentjes knoflook in (niet bruin laten
worden!)
• Voeg de tomatensaus toe, zout, een theelepel suiker
en, indien gewenst, een beetje gemalen chili peper
(peperoncino)
• Laat het geheel sudderen voor 10-15 minuten (wel af
en toe roeren)
• Doe de vleeslapjes in de saus, strooi de oregano erop
en laat het op een laag vuurtje sudderen met de deksel
op de koekenpan
• Draai de lapjes af en toe om
• De kooktijd is afhankelijk van de dikte van de lapjes,
dunne lapjes zijn snel klaar
• Zodra het vlees gaar is leg wat plakjes mozzarella erop
en laat het nog met de deksel erop een paar minuten
sudderen totdat de mozzarella gesmolten is
• Serveer meteen

francesca’s
kookrubriek

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

We hebben weer een leuke kleurplaat bedacht
voor jullie met een pasen thema en wij hopen dat
jullie er weer iets moois van maken. Dus leef je uit
en lever hem in op oud brandevoort 24 vóór
6 mei 2007.
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voornaam:................................................

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

1.
2.
3.

Rick Philips 5 jaar
Emma Lops 7 jaar
Inge Wishaupt 6 jaar
De prijzen kunnen jullie
ophalen aan
oud brandevoort 24,
telefoon 849 002

46 7002 lirpa

de prijzen worden aangeboden door

1
2 3

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

de kleurwedstrijd
uitslagenpagina van brandevoort

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

extra 1
extra 2
extra 3

Fleur vd heuvel 9 jaar
Susanne Mol 9 jaar
Sanne vlemmings 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

e1
e3

april 2007 65

de kleurwedstrijd extra
uitslagenpagina van brandevoort

Vanwege de enorme inspanningen
van jullie hebben we drie kinderen
extra beloond met een prijs:

66 7002 lirpa

Juni
Mei
Datum
Iedere
zondag
05
juni
06 mei
06
juni
25 mei
29
juni
31 mei
Bron :
Juni
Datum
Iedere
zondag
05 juni
06 juni
29 juni
Bron :

Activiteit
VOETBALLEN !! op nieuwe
voetvalveld aan Kaldersedijk
Paaseieren zoeken
Sluiting aanlevering nr 4
2007
Naailes in ’t BrandPunt
Vergadering, ‘t BrandPunt
Fietsbeurs, OBS – MFC
Oranjefeest
Activiteit
Distributie
nr 4
VOETBALLEN
!! op nieuwe
voetvalveld aan OBS,
Kaldersedijk
Koninginnedag,
’t Brnd.
Paaseieren zoeken
Sluiting aanlevering nr 4
Naailes in ’t BrandPunt
Activiteit
Vergadering, ‘t!! BrandPunt
VOETBALLEN
op nieuwe
voetvalveld
aan Kaldersedijk
Fietsbeurs, OBS
– MFC
Sluiting
aanlevering nr 5
Oranjefeest
Distributie nr 5
4
Vergadering
‘t BrandPunt
Koninginnedag,
OBS, ’t Brnd.

Contactpersoon
G. Pollemans
524029

Tijd
10.30 tot
11.30
10.00

P. Jansen
662662
G. Pollemans
524029
S. Geleijns
663196
J. te Dorsthorst 667425
S. Voorhoeve 06-54705525
S.
Geleijns
663196
Contactpersoon
P.
665781
G. Princen
Pollemans
524029

activiteitenkalender 2007
20.00
20.00
12.00
Tijd
13.00
10.30 tot
11.30
11.00
10.00

C. Weijnen

P. Jansen
662662
G. Pollemans
524029
S. Geleijns
663196
Contactpersoon
J. te
Dorsthorst 524029
667425
G.
Pollemans
S. Voorhoeve 06-54705525
G.
Pollemans
524029
S. Geleijns
663196
P. Princen
665781
J.
Dorsthorst 552992
667425
C. te
Weijnen

20.00
Tijd
20.00 tot
10.30
11.30
12.00

13.00
19.30
11.00

Tijd
Activiteit
VOETBALLEN !! op nieuwe
10.30 tot
voetvalveld aan Kaldersedijk 11.30
Algemene
vergadering
Wijkraad
Sluiting aanlevering
nr ’t
5 BrP. 20.00
Brand Cour
Sluiting
aanlevering
nr 6
Brand Cour
Distributie
nr 5
13.00
13.00
Distributie
nr‘t6BrandPunt
Brand
Cour
Vergadering
19.30
Klankbord
Brandevoorterkalender, Startpagina www.brandevoort.nu.
Organisatie
Jeugdclub

552992

Contactpersoon
G. Pollemans
524029

J.
Dorsthorst 667425
G.te
Pollemans
524029
G.
Pollemans
524029
P. Princen
665781
P.
Princen
J. te
Dorsthorst 665781
667425
Wijzigingen voorbehouden.

Contactpersoon
Tijd
Activiteit
Wijkraadvergaderingen
vanaf 20.00 uur
G. Pollemans
VOETBALLEN !! op nieuwe
10.30 tot 5 juni,
18 september, 20524029
november
voetvalveld aan Kaldersedijk 11.30
Klankbordgroepvergaderingen
vanaf 667425
19.30 uur
J. te Dorsthorst
20.00
Algemene vergadering ’t BrP.
Wijkraad
31 mei, 1 november
G. Pollemans
524029
Sluiting aanlevering nr 6
Brand Cour
P.
Princen
665781
13.00
Distributie nr 6
Brand Cour
SAMENSTELLING BESTUUR WIJKRAAD
Brandevoorterkalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.
voorzitter
henk noort
secretaris
vacature
penningmeester
astrid geers
leden
jan van loon
johan van den boogaard
vacatures
Organisatie
Jeugdclub

BEHEER WIJKHUIS ’T BRANDPUNT
rieny peters 432013
u kunt op een aantal manieren een ruimte in ’t BrandPunt bespreken:
• beheerder@brandpunt.info
• via het hierboven genoemd telefoonnummer
één mailtje of belletje en uw verzoek is op het juiste adres!
COMMISSIES,VERTEGENWOORDIGERS EN HUN E-MAILADRESSEN
(MEER GEGEVENS VIA WWW.BRANDEVOORT.NU)
wijkraad
verkeerscommissie
’t BrandPunt
commissie buurtpreventie
commissie 12+
commissie activiteiten
commissie dickens
commissie speelvoorz./groen
commissie webmasters
commissie concerten
vereniging bravo!
scouting brandevoort
fotoclub brandevoort
startpagina brandevoort

henk noort
erik kouijzer
fons bosman
rené deelen
sandra geleijns
pieter jansen
jet de laat
vacature
herbert von reth
rieny peters
mattie weijnen
jeroen bierens
albert ticheler
herbert von reth

wijkraad@brandevoort.org
verkeer@brandevoort.org
secretaris@brandpunt.info
preventerven@brandevoort.org
12plus@brandevoort.org
activiteiten@brandevoort.org
dickens@brandevoort.org
..........@chello.nl
webmaster@brandevoort.org
concerten@brandevoort.org
info@brandevoort.biz
info@scoutingbrandevoort.nl
aticheler@dialtic.nl.
info@brandevoort.nu

belangrijke wijkinformatie

Datum Organisatie
Iedere
Jeugdclub
zondag
08 april Activiteitencie
09 april Brand Cour
Activiteitenkalender
13 april 12plus
14 april Wijkraad
21
april Activiteitencie
April
27
april 12plus
Organisatie
Datum
Cour
27
april Brand
Iedere
Jeugdclub
zondag
30
april Br. Oranje C.
08 april Activiteitencie
09 april Brand Cour
Mei
12plus
13 april Organisatie
Datum
Wijkraad
14 april Jeugdclub
Iedere
zondag
21 april Activiteitencie
06
12plusCour
27 mei
april Brand
25
27 mei
april Brand Cour
31
30 mei
april Klankbord
Br. Oranje C.

GEMEENTE
stadswinkel
dienst stedelijke ontwikkeling en beheer
wijkopzichter theo van lieshout
informatiecentrum brandevoort
stadswacht helmond
grafﬁty meldpunt
STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas
water
GEZONDHEIDSZORG BRANDEVOORT
gezondheidscentrum brandevoort, ricoutsvoort 21 – 23
www.brandevoort.huisartsen.nl
huisartsen - dr. kaiser en dr.veldhuizen
bellen: tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
spoedeisende huisartsenzorg
tandarts - h. koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur
praktijk voor mondhygiëne - l. schouten
fysiotherapie raijmakers
fysiotherapeuten en manuele therapie
d. en c. van beuzekom - van der vorst
praktijk voor fysiotherapie brandevoort - h. pluym
praktijk haptonomie en bedrijfsmaatschappelijk werk
psychologiepraktijk brandevoort - drs. k. itz-seckl
orthopedagogenpraktijk brandevoort - drs. fannie heesakkers-van ansem
podotherapie - j. van iersel - s. de greef
logopedie - callista lichtendael
logopedie - renate jacobs
praktijk voor therapeutische wandelingen - rosemarie aarts
verloskundige groepspraktijk helmond l. daamen,
m. daamen - de jong, w. van melis-van hout, l. backx
verloskundigenpraktijk brandevoort
l. b accarne en m. van de rijt-van lierop
verloskundigenpraktijk - margo van de bunt - le loux
kraamzorg homecare
mee helmond - ondersteuning bij leven met een beperking
apotheek brandevoort
ziekenhuis elkerliek helmond
moeders voor moeders, sandra rondeel

112
58 78 88
51 39 71
58 48 88
0900 - 8844
58 77 77
58 76 90
66 78 78
50 72 00
50 72 08
0800 - 9009
59 48 94
55 33 59
55 33 59
0900 - 8861
31 99 51
66 46 44
06 - 41432896
66 71 65
52 27 15
06 - 49225550
52 46 53
59 95 64
55 03 88
06 - 54355769
66 74 35
06 - 33700144
53 28 00
43 26 69
66 38 99
0900-2064444
32 80 00
37 00 47
59 55 55
51 49 11

SCHOLEN, KINDEROPVANG EN BUITENSCHOOLSE OPVANG
o.b.s. brandevoort, de plaetse 150
de vendelier, schutsboom 67, stepekolk - oost 53
peuterspeelzaal ot & sien, moerdonksvoort 1
kinderopvang ’t trommeltje, Iekendonksevoort 49
dik trom kinderopvang 0-4 jarige, moerdonksvoort 1
dik trom buitenschoolse opvang “de rebellenclub”, moerdonksvoort 1
gastouderburo SPRING
kinderopvang vestein, koolstraat 3
peuterspeelzaal jip & janneke, koolstraat 3
gastouderburo FLEX

66 78 57
52 04 34
06 - 50863803
52 11 18
33 51 92
33 51 92
59 52 57
43 24 30
43 24 30
84 65 90
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belangrijke telefoonnummers

ALARMNUMMER
brandweer
dierenambulance/dierenbescherming
GG&GD
politie, buurtbrigadier patricia van dijk

