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De opmars van de digitale camera heeft een enorme hoe-
veelheid kleurenprints opgeleverd. Dat is ook het geval bij 
Fotoclub Brandevoort. Toch is een aantal leden druk bezig 
hun opnamen om te zetten in zwart/wit. Immers bij zwart 
wit komen vaak de vlakverdeling, vorm en lijnenspel meer 
tot hun recht en bovendien geeft het meestal meer ruimte 
aan de fantasie bij de toeschouwer.

Jongens en meisjes moet je horen…. Vorige week hebben 
we een belangrijk telefoontje gehad. 
Sinterklaas is weer gearriveerd in Spanje. Zijn terugreis is 
goed verlopen en hij geniet nu van zijn vakantie. Hij belde 
speciaal met de organiserende mensen van de intocht Sint in 
Brandevoort omdat hij het feest super heeft gevonden. De 
pieten zonder veer hebben een goede warming up gekregen 
bij de Vendelier en de intocht is goed verlopen. 

Sinds 23 november is de Stichting Brandevoort in Actie 
een feit. Op woensdag 28 november heeft de stichting zich 
gepresenteerd tijdens de klankbordbijeenkomst met de 
gemeente. In deze editie van de Brandevoorter Courant 
willen wij graag uitleggen met welk doel de stichting is op-
gericht en waar deze voor staat.

Het is 11 december en maar 1,5 graad boven nul, als ik een 
kijkje neem in Stepekolk, waar gewerkt wordt aan het glas-
vezelnet. Op dat moment worden er alleen de loze leidingen 
gelegd. Gestaag werkende mannen graven machinaal 1 tegel 
brede sleuven van ca. 80 cm diep. Dieper mag niet, omdat 
er dan de daaronder liggende nutsleidingen geraakt kunnen 
worden. Ook letten de gravers erop, dat zij met hun machine 
geen hekken of penanten raken.

Evenals de afgelopen jaren, willen we ook aan het einde van 
dit jaar, vuurwerk weer onder de aandacht brengen. 
Iedereen ouder dan 16 jaar mag tijdens de laatste 3 werk-
dagen van het jaar vuurwerk kopen. Dit jaar mag vuurwerk 
verkocht worden op: 28, 29 en 31 december (niet op 30 
december, omdat dit een zondag is). Het vuurwerk mag 
worden afgestoken op oudejaarsdag tussen 10.00 uur en 
nieuwjaarsdag 02.00 uur. Kindervuurwerk bestaat niet.
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december 2007
redactioneel 

Het nieuwe jaar komt er aan. Een jaar vol verwachting 
lijkt de maandfoto (op blz 41) te suggereren. Want in de 
laatste klankbord groep heeft de nieuwe groep “Bran-
devoort in actie” zich gepresenteerd. Deze stichting wil 
de wijk gaan bezighouden met allerlei activiteiten. Meer 
dan de wijkraad zou deze groep door een combinatie 
van regelingen, financiën en organisatie onze wijk kunnen 
veranderen. De plannen zijn al even klinkend als de titel: 
de gebruikers van het wijkcentrum ondersteunen, activi-
teiten in de wijk coördineren en initiatieven stimuleren. 
Een enthousiaste groep onder leiding van Jan Drouen 
gaat aan de slag. Elders in deze courant stellen zij zich 
voor. 
Niet alleen de groep “Brandevoort in Actie” kan de leef-
baarheid in de wijk bevorderen. Hoe meer het station 
een levend onderdeel van de wijk gaat worden, des te 
meer zou het hart van de wijk hard kunnen gaan klop-
pen. Een deel van de winkels gaat vanaf maart 2008 open 
en dan zou je natuurlijk het bloed moeten kunnen zien 
stromen. En een wijk in beweging is in feite een wijk in 
gezonde staat. De voetbalclub die staat te trappelen om 
zich te meten met andere partijen in Helmond en als het 
goed gaat ontstaat er een brede sportvereniging voor de 
hele wijk.
Misschien zullen alle initiatieven nog meer leven in de 
wijk kunnen brengen, dat opvallend voor Brandevoort is: 

mensen die elkaar ontmoeten op het stationsplein, be-
woners, die in ’t BrandPunt even tot bezinning komen op 
een vergadering of aan de stamtafel, die de digitale ge-
meenschap bespreken, omdat de ene buurt na de andere 
met de glasvezel wordt uitgerust. 
Uiteraard is er nog veel te doen in de nabije toekomst. 
Dat Brandevoort ook een groene wijk zou moeten zijn, 
ligt voor de hand, maar dat is nu nog niet het geval. De 
ecozone naar het station toe is mooi en bijna af, maar 
een organisch evenwicht van dit onderdeel naar de wijk 
toe, is er nog niet. Zo mooi als de Suytkade dat heeft 
geregeld met een groene campus, dat had ook in Brande-
voort gekund. Gelukkig is de commissie Groen en spelen 
weer uitgebreid met mensen en kunnen we van deze 
groep op korte termijn meer horen. Dan zal de slogan 
over de gezonde slanke wijk van Winsemius (in het fe-
bruarinummer van dit jaar beschreven) “… laat de vinex 
locatie zo ingericht raken, dat er een natuurlijke loop en 
beweging ontstaat voor bewoner en bezoeker … “ toch 
nog een echte realiteit worden. Misschien moet dit de 
leidraad zijn voor de komende jaren? Laat de sportclub 
en de voetballers en de recreatie maar komen. Dit kan 
dan de groepen jong en oud bij elkaar brengen. 
En tot slot zou de ontwikkeling van de digitale gemeen-
schap van de glasmollen alles nog beter “communikabel” 
kunnen maken.< 

GP

“… laat de vinex locatie

                       zo ingericht raken,

  dat er een natuurlijke loop

        en beweging ontstaat

     voor bewoner en bezoeker … “
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SPOrT IN BrANDEVOOrT

In een eerdere uitgave van de Brandevoorter Courant 
heeft de wijkraad aangegeven dat ze graag aandacht wil 
besteden aan het vormen van een duurzame visie over 
verschillende onderwerpen, zoals sport, jeugdopvang, 
onderwijs, wonen in de wijk enz. Ook gaat de wijkraad 
hiervoor namens de bewoners van Brandevoort de re-
gie oppakken. Sport vraagt de laatste tijd extra aandacht. 
Zoals u ongetwijfeld als geïnteresseerde (potentiële) 
sporter dan wel als ouder(s) van sportieve kinderen in 
de BC en in het Eindhovens Dagblad heeft kunnen lezen 
wordt hierover door verschillende groeperingen nage-
dacht en gepraat. Tot op heden zijn er slechts concrete 
voorstellen en initiatieven van Brandevoorters op het 
gebied van voetbal. Daarnaast heeft ook de verantwoor-
delijke wethouder voor sport, uitspraken gedaan over 
sport en sportaccommodaties in Brandevoort.
Als wijkraad zien we heel graag, dat er Brandevoorters 
zijn die zich voor sport willen inzetten. Suggesties om 
ook sport te promoten en concrete voorstellen over 
hoe we met zijn allen het beste kunnen omgaan met bij-
voorbeeld de aanwezige sportvelden zijn dan ook meer 
dan welkom.
Zeker is dat wij dankbaar gebruik maken van uw voor-
stellen en ideeën. En daarnaast nodigen we initiatiefne-
mers graag uit voor de nog verder te nemen stappen. Een 
ervan is een gesprek in december 2007 met de verant-
woordelijke sportambtenaar van de gemeente Helmond. 
Hierbij willen we dan heel nadrukkelijk het hoe, wat en 
wanneer van sporten in Brandevoort aan de orde stel-
len. Doel ervan is het opstellen van een realistische en 
werkbare visie over sportbeoefening in Brandevoort. In 
deze visie willen we zoveel mogelijk rekening houden 
met wensen en behoeften op de korte maar zeker ook 
voor de lange(re) termijn. Hiervoor is het nodig dat we 
ook naar onderwerpen zoals onderwijs en voorzienin-
gen kijken. We zullen ook voor wat betreft de sportvisie 
binnen Brandevoort en de uitwerking ervan een door-
kijk moeten maken naar de toekomst. Dat we samen 
met andere enthousiaste Brandevoorters staan te po-
pelen om aan de slag te gaan mag duidelijk zijn. Ook u 
kunt ons helpen door de vragenlijst in te vullen, die u 
vermoedelijk in januari krijgt aangeboden.

We hopen hiermee te kunnen bijdragen aan uw gezond-
heid, de gezondheid van uw kinderen en de kwaliteit van 
wonen in Brandevoort. Doet u mee? n

bestuur wijkraad brandevoort
aanspreekpunt voor het onderwerp sport

roy boermeester
bestuurslid

brandevoort
        wijkraad

De gemeente Helmond is voornemens om in het voor-
jaar 2008 een extra speeltoestel te plaatsen in Schuts-
boom. De speelplek aan de Moerdonksvoort is door 
de toevoeging van een derde speeltoestel dan eindelijk 
compleet. 
Het oorspronkelijke ontwerp uit 2001 ging uit van de 
realisatie van een groot multifunctioneel speelveld met 
een ballenwand en op een plek geconcentreerd de plaat-
sing van twee speeltoestellen met een valondergrond 
van zand. Omdat men het tijdens een informatieavond 
niet eens kon worden over de wenselijkheid van een 
ballenwand is destijds in samenspraak met de wijkraad 
besloten om de inrichting voorlopig te beperken tot een 
combinatie-klimtoestel en een evenwichtsbalk.

recentelijk is de definitieve afwerking van de speelplek 
aan de Moerdonksvoort besproken in de werkgroep 
groen en spelen. Door de plaatsing van een ‘schommel-
mand’ komt de gemeente tegemoet aan de wensen van 
de kinderen in de directe omgeving. De ronde schommel 
blijkt namelijk één van hun favorieten te zijn. Voor de ge-
meente is belangrijk dat er voor een toestel wordt geko-
zen dat past bij de bestaande inrichting en bij voorkeur 
afkomstig is van dezelfde producent. De in samenspraak 
met de wijkraad gekozen mandschommel voldoet geheel 
aan deze eisen. De schommel wordt naast de bestaande 
toestellen op een valdempende ondergrond van zand 
geplaatst.

w. holz
landschapsarchitect, namens de Gemeente Helmond en 
namens de werkgroep groen en spelen van de wijkraad 

Brandevoort

een schommelnest
         voor de moerdonksvoort
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fotoclub
           brandevoort

FOTOCLUB BrANDEVOOrT GAAT OOK VOOr 
ZWArT/WIT

De opmars van de digitale camera heeft een enorme 
hoeveelheid kleurenprints opgeleverd. Dat is ook het 
geval bij Fotoclub Brandevoort. Toch is een aantal leden 
druk bezig hun opnamen om te zetten in zwart/wit. Im-
mers bij zwart wit komen vaak de vlakverdeling, vorm 
en lijnenspel meer tot hun recht en bovendien geeft het 
meestal meer ruimte aan de fantasie bij de toeschou-
wer.
Speciaal de werkgroep natuurfotografie heeft de ko-
mende tijd zwartwitfotografie als leidraad genomen.
Dieren en natuuropnamen worden, nadat ze in kleur 
zijn opgenomen achteraf in de “digitale doka”omgezet in 
zwartwitprenten. De meeste fotobewerkingsprogram-
ma’s kunnen dat met 1 druk op de knop. Toch worden 
de resultaten dan vaak wat grijzig en krachteloos. Met 
speciale modulen in de bewerkingssoftware zijn betere 
resultaten te bereiken. Kleine workshops binnen  deze 
groep zullen hier aandacht aan geven.
De papagaai uit het voorbeeld is heel mooi in kleur, maar 
kan ook een interessant zwartwit beeld opleveren. De 
opname van bomen in de Loonse en Drunense duinen 
is (midden)deels met de druk op de knop in zwart wit 
omgezet, terwijl de linker en de rechterzijde een speci-
ale bewerking hebben ondergaan. Wij zullen in de toe-
komst dan ook meer zwartwit prenten van deze groep 
zien. Naast de zwart-witfotografie gaat deze werkgroep 

zich ook toeleggen op tegenlichtfoto’s, waarbij opnamen 
van silhouetten, foto’s met lichthalo’s en weerkaatst zon-
licht genomen zullen worden. Een aantal leden van de 
fotoclub fotograferen ook concerten, waarbij er mooie 
sfeerplaatjes geschoten worden.
Naast de bekende evenementen die in Brandevoort door 
leden van de fotoclub Brandevoort vastgelegd worden 
zijn er ook activiteiten in aanpalende wijken/gemeenten. 
Zo fotograferen enkele leden de kerstshow van roller-
club Olympia in Mierlo, terwijl 2 leden in de z.g. talent-
groepen van de St. Odulphusschool in Mierlo-Hout 2x 
per schooljaar een 3-tal vrijdagmiddagen  foto-instructie 
geven aan 11 en 12 jarigen. De kinderen hebben er ple-
zier in en er zitten volgens Piet en ondergetekende be-
slist fototalenten onder. De jeugd heeft geen boodschap 
aan vastgeroeste beeldopbouw en onderwerpen. Zij zijn 
wel in voor praktische raadgevingen en hebben de tech-
nische kanten snel onder de knie. 
Wat betreft de komende tentoonstelling hebben  de le-
den in kleine groepjes een hele avond hun eigen opna-
men gepresenteerd, meestal via een laptop, en met me-
deleden besproken, om zo hun keuze voor inzending te 
verbeteren. De avond was te snel afgelopen, maar was 
voor iedereen heel leerzaam. We zullen de resultaten in 
maart 2008 op de tentoonstelling kunnen bekijken. n

albert ticheler
telefoon 0492 - 56 56 21

 e-mail: aticheler@dialtic.nl
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8 november - Ook al is het hele college van B&W niet 
voltallig aanwezig, toch is er een productieve bijeen-
komst neergezet. Wethouder Stienen wil de wijk niet 
in de kou laten staan. Hij slaagt erin om de volgende 
productieve afspraken te laten maken:

DIGITALE ONTWIKKELINGEN
De voortgang van de digitale aanleg zou geheel vol-
gens planning verlopen. Een uiteenzetting van de groep 
OnsBrabantNet licht een en ander toe. Een vaag film-
pje laat de activiteiten zien. De organisatie ziet er later 
vanaf om de originele film aan de redactie voor te leg-
gen. Daarom kan de redactie niet meer dan een zelf 
genomen gebrekkige indruk laten zien. Hopelijk staat 
dit niet symbool voor de kwaliteit van de diensten, 
die OnsBrabantNet nog moet gaan leveren. Op onze 
website is een impressie van de presentatie van de 
glasvezelorganisatie te zien.

UIT DE VOrIGE VErGADErING KOMEN DE VOL-
GENDE TOEZEGGINGEN OP TAFEL
De parkeergarage kan bij speciale gelegenheden tot 
1.00 uur ’s nachts openblijven. Weggebruikers, die de 
uitrit van de garage nemen moeten voorrang verlenen 
aan de rest van het verkeer. Bij de Moerdonksvoort is 
een schommel geplaatst als vulling voor de speelvoor-
ziening in deze buurt.

PLAN CALAMITEITEN VOOr BrANDEVOOrT
Vertegenwoordigers van de politie en de brandweer 
verzekeren ons dat de wijk goed is voorbereid op al-
lerlei mogelijke rampen. De trein, die steeds intensie-
ver door de wijk rijdt, brengt ook meer risico’s met 
zich mee. De veiligheidsdiensten melden dat bij een 
probleem, hulpverleners van 2 zijden naar de rampplek 
kunnen gaan en daarom altijd binnen de gestelde tijd 
aanwezig kunnen zijn. regelmatig vinden oefeningen 
plaats en kunnen bijstellingen van bestrijdingsplannen 
plaatsvinden. Naast de Brandevoortse Dreef en de 
Voort, zijn andere mogelijke ontsluitingsroutes: de St. 
Antoniusweg, de Slegersstraat en Oud Brandevoort. 
Deze wegen kunnen hulpdiensten forceren als de 
nood hoog is.

STATION EN OVErLAST
De oplevering van het station aan Prorail is nu een feit 
en daardoor liggen de verantwoordelijkheden voor 
toezicht helder. De politie heeft via uitgebreidere con-
trole meer vandalen kunnen oppakken. Er zijn de laat-
ste tijd minder meldingen binnen gekomen. Daarnaast 
zijn de eerste bewoners in de woningen tegenover het 
station zich gaan vestigen. Een preventieve controle 
kan hiervan het gevolg zijn. Wellicht kunnen de buurt-

klankbordgroep met
         college gemeente helmond

preventieactiviteiten van dit woonblok de leefbaarheid 
van het station nog meer verhogen.

STICHTING BrANDEVOOrT IN ACTIE
Bij monde van de voorzitter van de stichting presenteert 
deze nieuwe groep zich aan de klankbordgroep. In de po-
werpoint, die op onze website is in te zien komen enkele 
achtergronden van de stichting naar voren. In het nieuwe 
jaar zal op zondag 2 maart tijdens een open dag in het 
wijkcentrum alle bewoners de kans krijgen om kennis te 
maken met deze stichting. Via een enquête zal de stich-
ting wensen uit de wijk in kaart brengen. 

SPOrTVOOrZIENINGEN IN DE WIJK
Enkele wijkbewoners geven aan dat zij voor de wijk zelf 
sportactiviteiten willen bevorderen. Het zou mooi zijn 
als de gemeente hen daarbij faciliteiten bieden. Wethou-
der Boetzkes staat positief tegenover deze initiatieven 
en geeft aan in de bestuurlijke beslissingen daar de ko-
mende tijd op in spelen. In het voorjaar moet de ge-
meente aangeven hoe zij hierin staat. Op de website van 
deze courant staat een artikel, waarin het standpunt van 
de wethouder uitgebreider is toegelicht.

DE WINKELGALErIJ
De werkzaamheden verlopen volgens plan. De bevoor-
rading van de winkels is geregeld en met instemming van 
de leveranciers zodanig ingericht dat de omwonenden 
geen overlast zullen ervaren.

JONGErEN IN DE WIJK
De 12plus groep is actief bezig om een deel van de jeugd 
op te vangen. De 12plus richt zich echter maar op een 
deel van de jeugd. Er moet voor de grote groep jongeren 
wat gebeuren. Wethouder Boetzkes geeft aan dat er een 
integraal en structureel samenhangend beleid gevoerd 
moet worden. In samenwerking met de SWH en extra 
jongerenwerk, dat vrijwilligerswerk moet ondersteunen 
kan het jongerenprobleem positief omgezet worden. De 
algemene conclusie is dat Brandevoort aan de slag moet 
met en voor de jeugd. De gemeente zal hierin actief mee 
gaan werken.

WErKZAAMHEDEN IN DE WIJK
De Brandevoort zal in januari 2008 gesloten worden 
voor autoverkeer en niet voor de fiets. De toegang tot 
de kleedkamers voor de voetbalvelden blijft hiermee 
vanuit de wijk open. De kademuur bij het station is in 
januari 2008 klaar. Het hele project is pas eind mei vol-
gend jaar gereed. 
De vergadering eindigt met een uitnodiging aan iedereen 
voor de nieuwjaarsreceptie op 13 januari 2008. n

GP
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Wij organiseren diverse activiteiten voor de jeugd uit 
Brandevoort zoals: chillen, jumpavond, airbrush, sierra-
den maken en naailes. Om een beter beeld te krijgen 
van 12+ Brandevoort kunt u onze website bezoeken: 
www.12plus.brandevoort.nu

Zoals u op de foto ziet zijn we met redelijk wat men-
sen, maar aangezien de 12+ avonden drukbezocht zijn 
draaien we die met 3 personen en daarom hebben we 
toch veel vrijwilligers nodig. Dus komt u de lege stoelen 
opvullen??? We zijn pas geleden helaas 2 weken geslo-
ten geweest, omdat we niet voldoende mensen hadden 
om een avond te kunnen draaien en dit willen we in de 
toekomst zien te voorkomen. Daar hebben we uw hulp 
hard bij nodig.

We zoeken enthousiaste mensen die het belangrijk vin-
den dat de jeugd iedere vrijdag een keileuke avond heeft 
in hun eigen ruimte in het wijkgebouw. Natuurlijk heeft 
u, net als wij een druk leven met werk, gezin, hobby en 
sociale contacten, daarom vragen wij u ook niet om ie-
dere vrije vrijdagavond bij 12+ te komen doorbrengen 
(mag natuurlijk wel). Als u een paar avonden per jaar wilt 
helpen, dan kunnen wij samen met u 12+ draaiende hou-
den. Ook de ouders van 12+ers zijn van harte welkom 
om een avondje te komen meedraaien.

Heeft u nog vragen, wilt u een keer komen kijken of 12+ 
iets voor u is of wilt u zich vol enthousiasme meteen 
aanmelden als vrijwilliger, neem dan contact op met San-
dra Geleijns via email: 12plus@brandevoort.org n

12+ brandevoort is dringend op zoek
           naar nieuwe vrijwilligers!



Evenals de afgelopen jaren, willen we ook aan het einde 
van dit jaar, vuurwerk weer onder de aandacht bren-
gen. 
Iedereen ouder dan 16 jaar mag tijdens de laatste 3 
werkdagen van het jaar vuurwerk kopen. Dit jaar mag 
vuurwerk verkocht worden op: 28, 29 en 31 decem-
ber (niet op 30 december, omdat dit een zondag is). 
Het vuurwerk mag worden afgestoken op oudejaarsdag 
tussen 10.00 uur en nieuwjaarsdag 02.00 uur. Kinder-
vuurwerk bestaat niet. Ook zijn de zogenaamde kin-
derpakketten of juniorpakketten niet onschuldig en ze 
zijn zeker niet geschikt voor kinderen. Het branden van 
sterretjes is niet verstandig zonder toezicht van een 
volwassene en dan alleen geschikt voor kinderen ouder 
dan 5 jaar.
Wist u dat de temperatuur in een sterretje kan oplo-
pen tot 1500 graden Celsius!

DAN NU EVEN WAT TIPS

	Berg vuurwerk veilig op, op een droge koele plaats,  
 stop het nooit in uw broekzak.
	Lees de gebruiksaanwijzing ruim van tevoren als het  
 nog licht is.
	Blijf nuchter als u vuurwerk gaat afsteken en steek het  
 altijd buiten af.
	Draag geen synthetische kleding of kleding met een  
 capuchon.
	Neem altijd een afstand van ongeveer 6 meter tussen  
 u en het vuurwerk.
	Steek maximaal 1 stuk vuurwerk tegelijkertijd af.
	Zet vuurwerk stevig en stabiel neer op een vlakke on- 
 dergrond.
	Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen 2 stenen.
	Zet vuurwerkpijlen altijd in een fles gevuld met water  
 of zand.
	Sla voor grote vuurwerkpijlen een pvc-buis in de grond,  
 doe dit wel als het nog licht is.
	Let op de windrichting en waar de omstanders staan.
	Houd rekening met mens en dier.

buurt
          preventie en vuurwerk

	Gooi geen vuurwerk naar dieren, mensen of in een  
 vreugdevuur.
	Bind geen verschillende stukken vuurwerk aan elkaar vast.
	Steek vuurwerk aan met een lont of brandende 
 sigaret.
	Houd brandend vuurwerk nooit in uw hand vast.
	Laat kinderen geen vuurwerk afsteken.
	Soms doet aangestoken vuurwerk het niet. Dit noe- 
 men we weigeraars. Steek deze weigeraars nooit een  
 tweede keer aan want ze doen het vaak als u het niet  
 verwacht, met alle gevolgen van dien.

Deze regels helpen overlast en letsel bij u en anderen te 
voorkomen.
Vat toch iemand vlam? Ga niet rennen, rol over de grond 
om de vlammen te doven. Is er een deken in de buurt, 
gebruik die dan om iemand in te rollen. Zorg dat er altijd 
een emmer koud water klaar staat. 
Bij verbranding: gebruik geen brandzalf, eerst water, de 
rest komt later. Houd brandwonden minstens 15 minu-
ten onder koel zacht stromend water. Maak vuurwerk-
afval onschadelijk door het in water onder te dompelen. 
ruim na afloop van het afsteken alle rommel meteen op, 
zo wordt voorkomen dat kinderen de volgende dag gaan 
proberen het vuurwerk dat niet is afgegaan opnieuw aan 
te steken, bovendien ziet de buurt er natuurlijk een stuk 
netter uit.

Huisdieren hebben het niet zo op vuurwerk. Houd hier 
dus rekening mee en laat ze niet alleen.
Dit is zomaar een greep uit de vele tips die er te vinden 
zijn over vuurwerk. Toch zou iedereen bekend moeten 
zijn met deze regels. Mocht er ondanks alle voorzorgs-
maatregelen toch iets ernstigs gebeuren, bel dan een am-
bulance of indien mogelijk ga naar het ziekenhuis.
Wij wensen iedereen een prettige maar vooral veilige 
jaarwisseling toe en hopen komend jaar de buurtpreven-
tieprojecten in Brandevoort uit te breiden om de veilig-
heid en leefbaarheid nog verder te verhogen. n

commissie buurtpreventie brandevoort
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‘Als oudere hoef je niet perse in een ouderendorp te wo-
nen’ “Juist niet”, vindt Lies Vrielink (75). “Geef mij maar 
een gemengde samenstelling. Leven naar Amerikaans 
model, daar ben ik geen voorstander van.” Het Palladium 
is daarom haar woonplek bij uitstek. Mevrouw Vrielink 
was dan ook bijzonder verheugd toen Bergopwaarts@
BOW haar één van de huurappartementen toewees.  
De appartementen van het Palladium worden niet in de-
cember, maar in januari opgeleverd. Voor Lies Vrielink is 
dit eerder een feit dan een tegenvaller: “Ik heb de huur 
van mijn huidige woning nog niet opgezegd. Met een 
maand opzegtermijn is dat nog niet nodig. En van de nood 
maken we gewoon een deugd. Het doorschuiven van de 
oplevering geeft me even armslag om de zaken goed te 
regelen. Zo kan ik de aankleding vergelijken en heeft de 
schilder ruim de tijd om een prijsopgave te maken.”

rELAxED WONEN

Jong of oud, het oordeel is eensluidend: in het Palladium 
is het relaxed wonen. Gelegen in het gezellige kloppende 
hart van Brandevoort, met winkels en station op loop-
afstand en een Gezondheidscentrum binnen handbereik. 
Wat wenst een modern denkend mens nog meer? “Ik 
heb de ontwikkeling van Brandevoort vanaf het begin ge-
volgd. Hoewel m’n leven lang Eindhovense, wilde ik hier 
altijd al graag wonen. Ik vind het iets vertrouwds hebben, 
ondanks dat om nieuwbouw gaat.” Wellicht de Brabantse 
bouwstijl? “Ook dat. Telkens als ik hier voorbij rijd, denk 
ik: ‘wat ziet het er mooi uit’. Maar dat niet alleen. Goed 
beschouwd ligt Brandevoort heerlijk landelijk. Ik fiets 
vanuit mijn appartement zo de weilanden in. Bovendien 
kijk ik straks schuin op een stukje groen; er komt name-
lijk een klein parkje voor het complex. Tel dat op bij al 
die gemakken en gezelligheid in de wijk, dan is het niet 
moeilijk kiezen voor het Palladium.”

FrISSE STArT

28 Jaar in hetzelfde huis en dan een nieuw appartement 
in een andere woonplaats. Dat lijkt op het eerste gezicht 
geen makkelijke keuze voor een ouder iemand: “Klopt, 
maar mijn dochter woont ook in Brandevoort; dat 
scheelt natuurlijk”, vertelt Lies. “Bovendien moet je het 
toch anders zien. Ik sluit hiermee eigenlijk een bepaalde 
periode af. Het is inmiddels al weer zes jaar geleden dat 
mijn man overleden is. In het huis waar we zo lang samen 
hebben gewoond, hebben we ook alles samen uitgezocht. 
Het nieuwe appartement voel ik daarom als een nieuw 
begin; dit is voor het eerst dat ik het helemaal zelf doe.” 
De indeling van de woning is royaal maar ook praktisch. 
“Naast een woonkamer heb ik twee slaapkamers, een 
keuken, een badkamer en een loggia. Vooral met de laat-
ste ben ik erg gelukkig. En uiteraard met de gezamenlijke 
tuin. Mijn vorige huis had een 18-meter diepe achtertuin 
en ook nog tuin aan de zij- en voorkant; het werd me al-
lemaal wat te veel om bij te houden. Maar de binnentuin 
in het Palladium lijkt me de ideale plek om een boekje te 
lezen of voor wat aanspraak. Tenslotte wil je ook weer 
een nieuwe kennissenkring opbouwen.” n

www.bergopwaarts.nl

”veel woongenot in en rondom het palladium”



De Commissie Buurtpreventie Brandevoort heeft een 
druk jaar achter de rug.
De beide buurtpreventieprojecten “De Hoeven” en ”De 
Erven” van de commissie Buurtpreventie Brandevoort 
hebben in het afgelopen jaar nauw samengewerkt en 
hebben dat als zeer positief ervaren. We zullen er zeker 
mee doorgaan. Ook heeft het buurtpreventie project De 
Erven een enquête gehouden onder de buurtbewoners. 
Deze enquête had ten doel de commissie een spiegel 
voor te houden om te kijken hoe de bewoners van de 
buurt het werk van het buurtpreventieproject ervaren. 
Tevens had de enquête nog een ander doel en dat was 
het werven van nieuwe coördinatoren. De uitslag van de 
enquête was voor ons erg positief. Ook heeft project 
“De Erven” er 12 nieuwe coördinatoren bij.
Dit is een resultaat waar we erg gelukkig mee zijn. Mo-
menteel wordt nog gewerkt aan een herverdeling van 
straten onder alle coördinatoren.
Bij project “De Hoeven” heeft men te maken met veel 
nieuwbouw richting kanaal. Dit brengt de nodige overlast 
met zich mee, maar ook zal de behoefte ontstaan om in 
het nieuwe gedeelte van De Hoeven (Zuid) een nieuw 
buurtpreventieproject te starten. De verwachting is dat 
dat ook zeker zal gebeuren omdat een aantal coördina-
toren van het huidige project daar zal gaan wonen of zelfs 
al woont. Deze mensen kennen het belang van buurtpre-
ventie en zullen zeker hun steentje gaan bijdragen.
De start van 1 nieuw project nml in plan Brand laat nog 
op zich wachten. Er is de laatste maanden namelijk veel 
tijd gestoken in de gebeurtenissen op, in en rondom ons 
schitterende station Brandevoort. U heeft er allemaal 
ongetwijfeld iets van gehoord, gezien of gelezen. Nog 
steeds houden wij ons met de gebeurtenissen op, in en 
rondom het station bezig.
Nu men begonnen is met de oplevering van de woon-
blokken 4 en 5 bij het station hopen we dan ook dat de 
bewoners van die blokken snel contact met de commis-
sie Buurtpreventie Brandevoort zullen opnemen zodat 
ook daar een buurtpreventieproject gestart kan worden. 
De commissie zal ze met raad en daad bijstaan en kan er 
mede voor zorgen dat een snelle start mogelijk is.
Men kan contact opnemen via e-mail:
bp.buurtpreventie@brandevoort.org of via 
bp.preventerven@brandevoort.org of telefonisch
met nummer: 0492 - 667757

Wij wensen iedereen een prettige maar vooral veilige 
jaarwisseling toe en hopen komend jaar weer volop van 
ons te laten horen.

commissie buurtpreventie brandevoort

Alhoewel een jaarlijkse ritueel, toch is het ieder jaar weer 
anders als de kinderen van de basisschool de lokalen en 
gangen winters en kerstachtig inrichten. Het werkt als 
een afronding van een intensieve tijd met hoogte- en 
dieptepunten. Door een sfeer van kerst en oudjaar te 
creëren, krijg je als bezoeker even de tijd om gebeurte-
nissen te laten bezinken en even de sleur van alle dag aan 
de kant te zetten. Het is een moment om je te bezinnen 
en te beseffen dat de wijk een bijzondere setting biedt 
om in te leven en te werken. Hier hoort een schoolge-
bouw met een eigen gemeenschap bij. Het is een plaats, 
die jonge mensen de gelegenheid geeft om in een veilige 
omgeving de wereld te verkennen en je groepsgenoten 
te leren kennen. Het is dus goed dat een dergelijke ritu-
eel bestaat.

meer foto’s op de website van de bc

Basisschool De Vendelier heeft voor zowel de locatie 
Schutsboom als voor de locatie Stepekolk het Brabants 
verkeersveiligheidslabel gehaald.
In het voorjaar zal het bijbehorende schild worden uit-
gereikt.
Het voeren van het label betekent dat De Vendelier de 
verkeersveiligheid bevordert, niet alleen door (prakti-
sche) verkeerslessen, maar ook door aandacht voor de 
omgeving van de school. Dit laatste is vooral een taak 
voor de verkeerscommissie waarin ouders en school zit-
ting hebben. De verkeerscommissie benadert regelmatig 
ouders met informatie over actualiteiten zoals over-
steekplaatsen, parkeren van auto’s en fietsen enz. 
Voor meer informatie: www.pvvh.nl

basisschool
de vendelier

            buurtpreventie
en het einde van het jaar

obs tijdens de één na laatste dag
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topteam scoort tijdens dickensnight

De credits voor het slagen van Dickensnight 2007? Een 
elftal dat zich ontwikkelde tot een topteam mag deze op 
haar conduitestaat bijschrijven!

Natuurlijk leent de entourage van Brandevoort zich uit-
stekend voor een Dickens-evenement, echter deelne-
mers, bezoekers en entertainment maken Dickensnight 
tot wat het verworden is: een niet mee weg te denken 
traditie. Afgelopen zondag bezochten tussen de 15 en 
20 duizend mensen dit Brandevoorter festijn. De or-
ganisatoren richtten zich in hun voorbereiding op het 
goed stroomlijnen van zo’n toeloop. Uit de vele posi-
tieve reacties mag geconcludeerd worden, dat zij daarin 
geslaagd zijn. De doordachte plaatsing van kramen én 
de uitbreiding van het terrein zorgden voor een goede 

logistiek. Het Brandevoorter kinderkoor, 4 TweedeHan-
sen, het Leger des Heils en “ons” Brabants MuziekThea-
ter zorgden voor de muzikale omlijsting. Samen met een 
tweetal steltlopers openden zij dit lustrum: de vijfde van 
Dickens.Superlatieven schieten te kort om een beeld te 
schetsen van dit evenement. Sfeer, gevoel en beleving zijn 
niet in woorden te vatten. Wie niet de moeite heeft geno-
men, naar Brandevoort te komen heeft wat gemist! Naast 
een compliment voor organisatoren, entertainment en 
deelnemers is een woord van dank aan de Gemeente 
Helmond op z’n plaats. Ondanks alle nattigheid die in de 
week voor Dickensnight zorgde voor vele waterballetjes 
lagen de straten en geveegd en geschaafd bij! 

zie de website van de bc voor een aantal filmpjes
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gezochtMagazine over Jeugd
Het politiemagazine diT Jeugd in Beeld is zo-
juist verschenen. Politie en jeugdhulpverlening 
vertellen over jeugd. ook jongeren zelf komen 
aan het woord, o.a. ibrahim afellay van PSv.  
diT is gratis verkrijgbaar op elk politiebureau. 
om een exemplaar thuis te ontvangen is een 
e-mail naar diT@brabant-zo.politie.nl voldoen-
de.

PoliTie veranderT oPeningSTiJden BureauS 
om beter aan te sluiten op de bezoekersstroom 
hanteren de politiebureaus vanaf 2 januari 
2008 andere openingstijden.

Openingstijden
openingstijden zijn voor Helmond oost (deltaweg 
185) en Helmond West (Steenovenweg 40-42)
• werkdagen: 09.00-17.00 uur
• zaterdag en zondag: gesloten
openingstijden voor Helmond Centrum (Kas-
teel Traverse 101)
• zaterdag t/m donderdag geopend van 09.00- 
   21.00 uur en op vrijdag van 09.00-22.00 uur
• zondagen: HCE open 09.00-21.00 uur

Bezoekersstroom
uit eigen onderzoek blijkt dat aantal bezoekers 
op zondagen en op werkdagen tussen 17.00-
18.00 uur erg laag is. Het aantal aangiften is 
lager en de aangifte mogelijkheden zijn sinds 3 
jaar enorm uitgebreid. denk aan internet aan-
gifte, aangifte op afspraak (geen wachttijd op 
het bureau), telefonische aangifte en aangifte 
op locatie. 

Aangifte doen?
voor veel feiten kunt u tegenwoordig interne-
taangifte doen. Ook kunt u ons bellen (0900-
8844) om een afspraak te maken voor aangifte 
doen op het bureau (geen wachttijd) of we spre-
ken met u een dag en tijd af voor een telefonische 
aangifte. u kunt de drie Helmondse bureaus ook 
zonder afspraak binnenlopen, houd dan wel re-
kening met wachttijd.

Andere inzet
de extra capaciteit die nu vrijkomt wordt op een 
ander tijdstip ingezet. Want de burgers die niet 

december 2007

de politie tot uw dienst

xberichtentelexberichtentelexberichtent
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meer tussen 17.00 en 18.00 uur of op een zondag 
kunnen komen, zullen op een ander tijdstip als-
nog naar het bureau komen of zij kiezen ervoor 
om op een andere manier aangifte te doen.
Via www.politie.nl/brabant-zuid-oost kunt u 
meer lezen over de verschillende mogelijkheden 
van aangifte doen. daar kunt u ook de openings-
tijden van de andere buraus vinden.

Géén alcohol onder 16
Kinderartsen melden dat jaarlijks 500 kinde-
ren onder de 16 jaar in het ziekenhuis terecht 
komen vanwege alcoholvergiftiging. inmiddels 
zijn tachtig gevallen bekend van kinderen die 
dit jaar zoveel hadden gedronken dat zij in een 
ziekenhuis moesten worden behandeld. ”een in 
alcohol gemarineerd brein is voor de puberteit 
heel schadelijk, zelfs al is het maar één keer,’’ 
aldus een specialist.
onlangs raakte een 12-jarige jongen uit den 
Bommel buiten westen nadat hij in korte tijd 
een liter alcohol had weggewerkt. de alcohol 
was door een 17 jarig vriendje gekocht. Helaas 
staat dit incident niet op zich. Jongeren drinken 
op steeds jongere leeftijd méér alcohol. vergele-
ken met europese leeftijdsgenoten spant onze 
jeugd de kroon. vooral meisjes drinken steeds 
meer en vaker alcohol. ook in zuidoost-Brabant 
neemt het alcoholgebruik de laatste jaren toe. 

Aanpak
de schokkende statistiek was voor álle 21 ge-
meenten in zuidoost-Brabant aanleiding om 
samen een vuist te maken tegen alcoholgebruik 
door jeugd. in het Samenwerkingsverband re-
gio eindhoven (Sre) maken alle gemeenten zo-
wel medewerkers als geld vrij voor het project 
‘laat je niet flessen!’ ook de politie en de voed-
sel en Waren autoriteit (voorheen Keurings-
dienst van waren) doen mee.

Zuipketen
de aanpak richt zich vooral op de directe om-
geving van jongeren. Want wat maakt mogelijk 
dat jeugd aan alcohol komt? ouders, vrienden, 
drank op schoolfeestjes, de sportkantine en na-
tuurlijk de kroeg. voorkomen moet worden dat 
kinderen al kunnen drinken. Maar ook het aan-
bod van alcohol in de supermarkt speelt een rol. 
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Bovendien buigen gemeenten, politie en vWa 
zich over strenger optreden tegen ‘zuipketen’ op 
het platteland. deze geïmproviseerde kroegen 
hebben geen alcoholvergunning en de (brand)
veiligheid laat vaak te wensen over.
 
Meer controle
de politie en de voedsel en Waren autoriteit voe-
ren samen controles uit op de leeftijdsgrenzen 
voor alcoholverkoop. Het blijkt namelijk dat in 
90% van alle gevallen jongeren onder de 16 jaar 
moeiteloos alcohol kunnen kopen. de controle 
wordt nu strenger en daardoor de kans klei-
ner dat jeugd onder de 16 jaar aan alcohol kan 
komen. elke maand worden horeca en andere 
verkooppunten in drie willekeurige gemeenten 
verrast met controles. 
Meer weten over ‘laat je niet flessen!’? Kijk op 
www.sre.nl/alcoholenjongeren. Meer info over 
alcoholgebruik onder jongeren op www.alcohol-
info.nl.

Station Brandevoort
Met betrekking tot het nS-station in Brande-
voort, kan ik melden dat de politie blij is met 
elke melding over overlast en dergelijke!! de 
rondhangende zwerver is inmiddels 2 keer door 
de politie verwijderd. andere keren dat hij ge-
controleerd werd, had hij een geldig treinkaartje 
en dan wordt het voor de politie (bijna) onmoge-
lijk om hem weg te sturen als hij op dat moment 
geen overlast en dergelijk veroorzaakt. 
Het blijft onze aandacht houden!!

geert vd linden, politie

CrOftyBOM

ernstige verwondingen en schade aan handen, 
armen, huid, ogen of andere lichaamsdelen en 
aan luchtwegen.
ernstige verbranding van huid en ogen.
ernstige verwondingen door rondvliegend 
puin.

nee, dit zijn geen vuurwerk verwondingen. dit 
zijn verwondingen die je op  kunt lopen als je 
een Croftybom afsteekt!
een Croftybom is, net als alle andere thuis ge-
maakte bommen, onvoorspelbaar.Het maken 
van een bom is levensgevaarlijk;  dat weet (bij-
na) iedereen.Toch gebeurt het dagelijks, ook in 
uw buurt en misschien wel bij u thuis.
Het knallen met oud en nieuw zit er weer aan 
te komen en veel jeugdigen zullen weer opzoek 
gaan naar een mooie gelegenheid, om de hard-
ste knal te hebben van het jaar 2007.

rage
vorig jaar was de Croftybom een echte rage on-
der de jeugd. We willen u er graag op attenderen 
dat men de benodigdheden voor deze bom, bij u 
in de winkel kan kopen of in uw huis kan vin-
den!

Benodigheden
de belangrijkste benodigdheden voor een Crof-
tybom zijn:     Gootsteenontstopper (merk Crof-
ty, maar ook de huismerken) of andere produc-
ten met het bestandsdeel natriumhydroxide 
(naoH) & aluminiumfolie

Wat kunt u doen?
Mocht uw kind deze benodigdheden willen heb-
ben, dan gaat er hopelijk een lampje branden. 
vraag waar  uw kind het voor nodig heeft. veel 
lichamelijk leed zal hiermee mogelijk voorko-
men worden.

valt u iets bijzonders op of ziet u iets vreemds 
wat niet in uw wijk thuishoort, laat het de poli-
tie weten op 0900-8844 of bij spoed 112.

“ondertussen is de rage al weer aangevuld met 
een nieuw soort bom: de pur – bom. In het Eind-
hovens dagblad van 13 december maakt deze 
krant melding van het feit dat de pur, die in feite 
voor de bouw bestemd is, niet meer in de schap-
pen staat. Jongeren blijken deze purschuim in 
vuurwerkbommen te verwerken.‘

(redactie van de bc)
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Ook in november is de Brandevoortse brandweerpost 
weer redelijk wat keren gealarmeerd, acht keer om 
precies te zijn. Wederom vond op de A270 een ongeval 
plaats, ditmaal vlak voor de kruising bij UPC. De bestuur-
ster was bij aankomst van de brandweer reeds uit het 
voertuig en is met verwondingen overgebracht naar het 
ziekenhuis. Ook de ambulancedienst riep wederom tot 
twee keer toe de hulp van de brandweer in om patiënten 
met behulp van de hoogwerker omlaag te hijsen. Verder 
was de parkeergarage onder het MFC wederom een re-
gelmatig bezocht object, door vocht in diverse brand-
melders. En op de CAV-weg gaf een boom de hoop op en 
viel dwars over de rijbaan, waardoor geen auto er meer 
langs kon. De kettingzaag heeft er letterlijk korte metten 
mee gemaakt.

Begin december hebben we met een kraampje op de 
Dickensnight gestaan en de nodige mensen voorgelicht 
over brandveiligheid en over het brandweervrijwilliger 
worden. Acht mensen gaven aan interesse te hebben, 
met hen wordt een vervolgafspraak gemaakt! Hopelijk 
komen we daardoor qua personeel iets ruimer in ons 
jasje te zitten!

Vlak voor de sluitingsdatum van deze Brandevoorter 
Courant werden we geconfronteerd met een brand op 
een zolder van een woning in onze wijk. De brand was 
snel onder controle, maar er werd door de brand echter 
wel de nodige schade aangericht. Nu blijkt de brand zijn 
oorsprong te vinden in de mechanische ventilatie van het 
huis, veelvuldig aanwezig in onze wijk. Naar aanleiding 
van de brand heb ik mijn eigen ventilatie op zolder eens 
bekeken en toen schrok ik toch wel even! 

Hij zat helemaal vol met stof en andere afgezogen toe-
standen… Had ik bijna mijn eigen collega’s op de stoep 
gehad… Mensen, vervang regelmatig de filters en houd 
ze schoon! 
Tot volgende maand en volgend jaar!
www.brandweerhelmond.nl (Jawel, we kunnen nog 
steeds mensen gebruiken!)

rené kuyt

post brandevoort          veiligheid en controle

  “had ik bijna
mijn eigen collega’s
      op de stoep
    gehad…”



Sinds 23 november is de Stichting Brandevoort in Actie 
een feit. Op woensdag 28 november heeft de stichting 
zich gepresenteerd tijdens de klankbordbijeenkomst met 
de gemeente. In deze editie van de Brandevoorter Cou-
rant willen wij graag uitleggen met welk doel de stichting 
is opgericht en waar deze voor staat.

DE SITUATIE

- De Stichting Wijkraad Brandevoort wil terug naar  
 haar eigenlijke taak: klankbord zijn van de wijk rich- 
 ting de gemeente. Een concept, waar een deel van de  
 bestaande commissies, niet direct inpast.
- De Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort  
 heeft als primair doel het beheren van wijkhuis 
 ‘t BrandPunt. Zij mag zelf geen activiteiten organise- 
 ren, maar heeft wel te maken met een zeer hoge eis,  
 wat betreft de bezettingsgraad van ’t BrandPunt en  
 met een jaarlijks teruglopende exploitatiesubsidie.
- Diverse groeperingen binnen de wijk zijn geen rechts- 
 persoon en hebben daar wel behoefte aan.
- De tijd is rijp voor een wijkbreed groeperingenover- 
 leg, zodat men ervaringen kan delen, kan komen tot  
 samenwerking, afstemming en tot een actuele activi- 
 teitenkalender. 

De bovenstaande punten hebben geleid tot de Stichting 
Brandevoort in Actie. Uit onze doelstellingen blijkt dui-
delijk waar de Stichting Brandevoort in Actie voor staat:
•	 Zelf		en/of	samen	met	anderen	organiseren	van	activi- 
 teiten in en om wijkhuis ‘t BrandPunt
•	 Initiëren	van	nieuwe	groeperingen,	zoals:	
 - Carnaval, kindervakantieweek etc.
•	 Faciliteren	van	wijkbrede	activiteiten	door
•	 Het	aanvragen	en	doorgeven	van	subsidies
•	 Het	eventueel	zorgen	voor	vergunningen
•	 Het	bieden	van	verdere	(materiële)	ondersteuning
•	 Koepel	voor	afstemming
•	 Gezamenlijke	inzet	voor	de	wijk

Voorafgaand aan de oprichting van deze stichting zijn 
er gesprekken geweest met vertegenwoordigers van 15 
groeperingen. 
•	 Van	activiteitencommissie	tot	bridge
•	 Van	12-plus	tot	crea-doe
•	 Van	“Kobra”	tot	Commissie	Brandevoorterdag.
Tijdens deze zeer positieve gesprekken hebben wij uitleg 
gegeven over onze doelstellingen en zijn de wensen van 
de groeperingen geinventariseerd. Het resultaat van deze 
gesprekken is unaniem positief, iedereen doet mee. 
Uit de inventarisatie zijn onder andere de volgende taken 
voor de stichting naar voren gekomen:
•	 Periodiek	(4	x	per	jaar)	organiseren	van	een	groepe- 
 ringenoverleg
•	 Ondersteunen	van	groeperingen,	zowel	financieel	als	 
 op andere manieren
•	 Het	stimuleren	van	activiteiten	voor	en	door	ouderen

stichting brandevoort                 in actie
•	 Optimaal	gebruik	maken	van	het	collectief
•	 Centrale	werving	van	vrijwilligers
•	 Het	 aanvragen	 van	 verzekeringen,	 vergunningen	 en	 
 subsidies
•	 Het	in	kaart	brengen	van	de	wensen	van	de	bewoners
•	 Het	 verzorgen	 van	 publiciteit	 via	 de	website	 en	 de	 
 diverse media
•	 Het	realiseren	van	publiciteitsborden	langs	de	invals- 
 wegen van de wijk

Het bestuur van de Stichting “Brandevoort in Actie” be-
staat uit de volgende personen:
Voorzitter:   Jan Drouen
Secretaris:   Maarten Beks
Penningmeester:   Toon vd Kam
Publiciteit:  Roelof Jan Bouwknegt
Activiteiten:   Rieny Peters
Lid:    Martien Bogers
Lid:    Fons Bosman

Op korte termijn staan de volgende acties op het pro-
gramma van de stichting:
•	 Het	opzetten	van	enkele	grotere	activiteiten:
 - Carnaval, kindervakantieweek
 - Organiseren van een open huis op zaterdag 2 maart  
 2008 in wijkhuis ’t BrandPunt, door alle groeperingen 
 van Brandevoort, voor alle bewoners van Brandevoort
•	 In	kaart	brengen	van	de	wensen	binnen	de	wijk	Bran- 
 devoort

We wensen jullie een voorspoedig 2008 met veel actie 
in Brandevoort.
En … heb je ideeën of wil je ondersteuning bij een initi-
atief neem dan zeker contact op. 

secretaris@brandevoortinactie.nl
www.brandevoortinactie.nl
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Feestdagenpuzzel
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29

30 31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42

43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53

54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70

71 72 73

74 75 76

4 38 19 75 63 33 7 23 32 53 1 47 37 14

51 41 73 56 67 69 44 12 9 28

49 18 71 50 29 36 60

Horizontaal
1. Soort muziek- 4. In orde- 7. Lol- 10. Klein- 12. Of iets dergelijks- 13. Nummer- 15. Plek
17. Merkteken- 19. Karaat- 20. Betaalmiddel- 22. Angst- 24. Mest- 26. Gezicht- 28. Vreemde munt
29. Luizenei- 30. Vochtig koud- 31. Plus- 33. Noot- 34. Eikenbast- 36. Landbouw-
werktuig- 37. Zangstuk- 38. Bejaarde- 40. Thans- 41. Askruik- 42. Wat- 43. Amsterdams
Peil- 45. Bluts- 46. Vrucht- 47. Aartsbisschop- 48. Tijdstip- 50. Eerwaarde(afk.)-  
52. Rubidium- 53. Verdroogd- 54. Landman- 56. Jofel- 58. Keurmeester- 60. Gasvormig
element- 61. Aftrek- 63. Ongelegen moment- 65. Slee- 66. Brandstof- 68. Koraaleiland
70. Academisch Ziekenhuis- 71. Steen- 72. Voorzetsel- 74. Liefdesgod- 75.Voedsel- 76. Omlaag

Verticaal
1. Pril- 2. Zijns inziens- 3. Rangtelwoord- 5. Richting- 6. Een naam geven- 7. Vroegere
vakbond- 8. En dergelijke(afk.)- 9. Nader overeen te komen- 11. Luitenant- 12. Ons
inziens- 14. Vol kieren- 16. En volgende(afk.)- 18. Loofboom- 19. Ketting- 21. Plezier
23. Belofte- 25. Hert- 27. Omlaag- 29. Dichterbij- 30. Bazige vrouw- 32. Ongebruikt-
33. Kinderdoek- 35. Wandeling- 37. Duitse Omroep- 39. Grafisch kunstwerk- 44.
Onvolwassene- 47. Hoofdslagader- 49. Regionale Omroep Oost- 51. Oesternet- 
53. Naaldboom- 55. Eénjarig dier- 56. Meubel- 57. Deel van fiets- 59. Brandstof- 
60. Brilslang- 61. Telegraaf restant- 62. Amsterdamse Tijd- 64. Metaal- 67. Bolgewas
69. Oude Testament- 71. Knock out- 73. Neon.

Van de puzzel van november zijn geen winnaars te noemen. Er waren geen inzenders. Dit is echter goed te verklaren: de 
puzzel was verkeerd afgedrukt. Onze excuses voor deze gang van zaken. De nieuwe puzzel moet beter kunnen werken. Wij 
zien uw inzending graag voor 6 januari binnen komen. Succes met de oplossing. 

De oplossing van de puzzel kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl, onderdeel “formulieren”. Op de 
pagina met de formulieren, vindt u het formulier “puzzel”.

feestdagen puzzel



een kijkje thuis in
      brandevoortDEZE MAAND: ANNELIES HOOLMANS

Annelies Hoolmans woont met haar man Erik en hun 
twee katten Sam en Max sinds april 2002 aan het Lou-
werserf 15 – ze waren de eerste bewoners van de 
straat. Dochter Natasja is volwassen en zij woont met 
haar gezin in Veldhoven.  
Na een bezoek aan Brandevoort waren ze op slag ver-
liefd op de wijk. Door de geplaatste makelaarsborden 
wisten ze dat er aan het Louwerserf gebouwd zou 
worden en ze schreven zich in.
Nu wonen ze daar in een rijtje van vier huizen, met een 
imposante tulpenboom in de voortuin. Op de begane 
grond liggen de halfopen keuken, toilet en woonkamer. 
Op de eerste verdieping bevinden zich de ouderslaap-
kamer, kleedkamer, badkamer en een werkkamer en op 
de tweede verdieping is een grote zolderruimte. Anne-
lies en Erik vinden dat de tuin iets groter gemogen had. 
Het huis zelf voelt als een warme deken en ze dénken 
niet aan verhuizen.
Annelies werkt thuis parttime als medewerkster bij 
TNO (afdeling DINO gegevensbeheer) en Erik is werk-
zaam bij Van Gansewinkel. Naast haar werk houdt An-
nelies zich fanatiek bezig met bloemschikken. Ze volgt 
cursussen bij Groei & Bloei en doet mee aan wedstrij-
den, waar ze ook al in de prijzen is gevallen. Nu wordt 
haar woonkamer opgesierd door een aantal kerststuk-
ken die ze zelf heeft gemaakt en waar menig bloemist 
jaloers op zou zijn! Verder doet ze vrijwilligerswerk 
voor Groei &Bloei Helmond e.o., een vereniging voor 
mensen die van groen, bloemen en planten houden - ze 
is webmaster van de site http://helmond.groei.nl.
Het wonen in Brandevoort bevalt Annelies en haar man 
meer dan goed; ze zijn apetrots op hun wijk. Er wonen 
leuke mensen, de huizen zijn mooi en de sfeer is gezel-
lig. Het Louwerserf is echt ‘hun erfje’, met honkvaste 
bewoners en goede onderlinge contacten. Vermeldens-
waard is nog dat dit stukje straat (de huisnummers 11-
13-15-17) voor de derde maal op rij de Halloween-
straatprijs gewonnen heeft. Een negatief punt van de 
wijk vindt Annelies dat er door sommige automobilis-
ten zo hard wordt gereden.
De Brandevoorter Courant kan op veel waardering re-
kenen en wordt graag gelezen. Het blad heeft een luxe 
uitstraling en wordt informatief gevonden. Annelies zou 
graag artikelen zien over Brandevoorters en hun (bij-
zondere) hobby’s.

dank je wel annelies
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weg Stepekolk-Zuid waar een brug over de nog in wes-
telijke richting door te trekken Ecozone komt te liggen. 
Zoals bekend zal de Ecozone, de Veste geheel moeten 
omsluiten en komen er 4 bruggen omheen, nu zijn dat 
er nog slechts 2. Het doorgaande verkeer moet straks 
achter de blokken 8 (voorzijde Palladium) en 9 (de rink-
straat tegenover de noodwinkels) door.
De Plaetse zal voor het verkeer worden afgesloten, vanaf 
komende januari zal dat definitief zijn. 
Ondanks de vele regenbuien van de laatste tijd, vordert 
het bouwproces van de winkelpanden en woningen die 
straks het winkelcentrum zullen gaan vormen, gestaag.
Aan de zijde van het rondeel is het metselwerk in een 
vergevorderd stadium, de vorige maand waren hier nog 
slechts betonnen geraamtes te zien.
Over de invulling van de toekomstige winkels konden 
betrokkenen, o.a. Bouwfonds en Makelaarskantoor VP&A 
ondergetekende nog steeds geen enkel nieuw feit berich-
ten. Vandaar dat ik u hierover dan ook niets nieuws weet 
te vertellen. Alhoewel de Brandevoorters natuurlijk heel 
graag de invulling hiervan zouden willen weten. Misschien 
hierover meer in de volgende uitgave van de BC. n

wim dobma

Lopend langs het winkelcentrum in aanbouw, krijg je het 
gevoel langs een zwembad in aanbouw te lopen, het wa-
ter is er al hoewel het zwembad nog niet klaar is. Na de 
overvloedige regelval van nu, begin december, lijkt alles 
onder water te staan, niet alleen in de gracht, maar ook 
aan de andere kant van de kademuur en langs de weg, als 
er twee auto’s elkaar moeten passeren, moet er één tot 
z’n assen door het water. 
Zolang de gebouwen nog niet klaar zijn, is de omrin-
gende infrastructuur in de vorm van wegen, voetpaden, 
rioleringen en verlichting ook nog niet wat het moet 
zijn, het kan immers pas definitief afgebouwd worden als 
de gebouwen opgeleverd zijn. De Brandevoorters zul-
len nog wat geduld (ondergetekende inmiddels al ruim 4 
jaren) moeten uitoefenen en niet opkijken van een paar 
natte voeten, een auto onder het slijk of kindertjes die 
onder de modder thuiskomen. Alle goede dingen komen 
langzaam zullen we maar zeggen.
Wat betreft de inrichting van de openbare ruimte, het 
fietspad tussen blok 8 (Palladium) en de in aanbouw zij-
nde winkelpanden en appartementen wordt doorgetrok-
ken. Langs de gracht wordt eveneens een fietspad aange-
legd. Volgens de plattegrond, die hiernaast is afgedrukt, 
wordt het fietspad doorgetrokken in de richting van de 

winkels brandevoor t deel V
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Einde van de nacht

Zwanger

Vol verwachting

Gespannen 

Stilte 

Voor de 

Ochtend 

Van het  

Nieuwe jaar  decem
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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 dinsdag 15 januari 2008 wordt een wijkavond georganiseerd in wijkhuis ‘t BrandPunt. 
Ontmoeting en gezelligheid, daar gaat het deze avond om. 

U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom. 
Jacqueline Noort, contactpersoon. 

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
 

BIJZONDErE VIErINGEN;
31 december 19.00 uur Luciakerk, Oudejaarsmis.

2008:
1  januari 10.15 uur Luciakerk Hoogmis Nieuwjaar.
12 januari 19.00 uur Luciakerk Gastkoor uit Odi-
liapeel.
20 januari 10.15 uur Luciakerk Gezinsmis Odulfus-
school.
27 januari 10.15 uur Luciakerk Hoogmis met aan-
wezigheid van de Boerenbruiloft.
3 februari 10.15 uur Luciakerk Carnavalsmis, Heb 
je even voor mij?

WENS:
Mede namens alle medewerkers wens ik u alle 
goeds voor het Nieuwe Jaar 2008!

j.v.d. laar, pastoor/deken

luciaparochie 
de 



Op 12 november jl. organiseerde ondernemersvereniging 
Bravo! een avondje “Holland Ca$ino. Met zo’n 20 onder-
nemers werd om 18.30 uur verzameld op station Brande-
voort waarna koers werd gezet richting Eindhoven.
Aangekomen in het gokpaleis werden de casinogasten 
verwelkomd met een glas champagne. Vervolgens werd 
aangeschoven voor een driegangen diner hetgeen een 
ieder zich goed liet smaken. Na het tafelen volgde de 
speluitleg. Het spelen op de gokkasten werd nader toe-
gelicht en tevens werden de fijne kneepjes van het po-
kerspel uit de doeken gedaan. Met name de aandacht 
voor het pokerspel viel op. Er werd door de deelnemers 
met de nodige bluf gespeeld, waarbij de ene nog een be-
tere pokerface liet zien dan de andere. Er werd op het 
scherpst van de snede gespeeld om de pot. De nodige 
full houses, flushes en three-of-a-kinds later diende rond 
middernacht de terugreis met de trein naar Brandevoort 
aanvaard te worden. Al met al weer een geslaagde bijeen-
komst van Bravo!
Wilt u ook lid worden van ondernemersvereniging Bravo! 
en aan dergelijke leuke activiteiten deelnemen, kijk dan voor 
meer informatie op onze website www.brandevoort.biz 

bravo!

avondje “holland casino” geslaagd

WWW.BRANDEVOORT. BIZ

overval met geweld aan de medevoort
Vrijdagavond 9 december even voor negen uur is diep-
vrieshandel Van rijsingen aan de Medevoort overval-
len. Een van de medewerkers opende de deur om te 
zien of het regende en werd meteen aangevallen door 
twee jeugdige overvallers die daar al moeten hebben 
staan wachten. Hij werd meteen naar binnen geduwd. 
De overvallers bedreigden de twee medewerkers, een 
weekendkracht en een vaste werknemer, door een van 
hen een mes in de rug te duwen en later zelfs op de keel 
te zetten. De overvallers bonden hen vast met meege-
brachte tie wraps en haalden vervolgens de kassa leeg. 
De overval nam slechts een paar minuten in beslag. De 
medewerkers konden een ruimte achter in het gebouw 
bereiken waar een groep mensen bezig was een carna-
valswagen op te bouwen. Dezen hadden niets van het 
voorval gemerkt. De medewerkers werden door hen 
losgemaakt en vervolgens werd de politie ingeschakeld, 
die tot vrijdagavond laat en ook de volgende zaterdag 
bezig is geweest met onderzoek ter plaatse.
De getroffen medewerkers en hun collega’s - die samen 
een hecht team vormen - zijn vanzelfsprekend erg ge-
schrokken door deze gewelddadige overval. Op aanra-
den van Slachtofferhulp zijn zij de volgende dag weer aan 
het werk gegaan en zij maken het - enkele dagen na de 
roofoverval - naar omstandigheden goed. Slachtofferhulp 
blijft betrokken bij deze zaak en ook de communicatie 
met de politie verloopt naar wens.
Afgezien van een inbraak in het verleden is het de eerste 
keer dat er bij het bedrijf iets dergelijks gebeurd is.

CB

 decem
ber 2007   45



 decem
ber 2007   47

rKSV Mierlo-Hout blijft thuis voetballen, onder deze 
kop in het Eindhovens Dagblad  werd bekend gemaakt 
dat Mierlo-Hout op de Beemd blijft voetballen en niet 
verhuist naar Brandevoort. Volgens wethouder Boetz-
kens die in de klankbordgroepvergadering sprak kon 
men in het plan Brandevoort  geen ruimte vinden om 
zeven voetbalvelden in te plannen. Door deze zet van 
gemeente Helmond komt de mogelijkheid om in Bran-
devoort een omnivereniging op te richten genaamd SV 
Brandevoort steeds dichterbij. We beginnen met het op-
richten van een voetbalclub, de eerste gesprekken met 
de wijkraad en de klankbordgroep zijn geweest en deze 
staan positief achter onze vereniging.
In de komende periode zullen we met de gemeente en 
de voorzitter van Mierlo-Hout om de tafel gaan zitten of 
we voor het komende jaar kunnen starten op de velden 
aan de Kaldersedijk. Wat veel mensen misschien bezig 
houdt is de vraag kan Brandevoort wel een volwaardige 
club worden, hierop kunnen we antwoorden: Jazeker. 
Volgens cijfers aangeleverd door gemeente Helmond 
voetbalt in de gemeente 4.3% van de bevolking actief, 
Brandevoort  zal als de wijk in 2016 voltooid is tussen 
de 15000 en 18000 mensen herbergen. Dit betekent dat 
bij 15000 mensen er 645 actieve voetballers op Brande-
voort kunnen wonen.
Dit is voor ons de vrijwilligers van SV Brandevoort  reden 
om ons in te gaan spannen om deze club van de grond te 
tillen, verder is er op onze site onder het kopje nieuws 
ruimte gemaakt voor mensen die met vragen worstelen 
over SV Brandevoort, de vrijwilligers zullen proberen 
deze zo snel mogelijk te beantwoorden. Ook mensen 
die graag een andere sport willen beoefenen kunnen via 
de site onder het kopje andere sporten kenbaar maken 
welke sport ze in Brandevoort zouden willen uitoefenen, 
wij kunnen deze samen bundelen en kijken welke kansen 
er voor deze sporten liggen.
Want sporten is goed voor de samenhang in de wijk 
doordat ook medebewoners van de wijk elkaar regelma-
tig tegenkomen zodat men die ook leert kennen.
Want onze slogan is: BrANDEVOOrT DAT ZIJN WIJ.

regé van duijnhoven
contactpersoon van de sport in Brandevoort

sv brandevoort
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Op dinsdag 27 november ben ik mijn gymspullen kwijt 
geraakt. Ze zaten in een rood tasje van Nimco. Het was in 
de gymzaal van het MFC. Daarin zat mijn echte voetbalpak 
uit Costa rica met nummer 9 (rood shirtje met blauw 
broekje). Ik vind het heel erg dat ik die kwijt ben. Heeft 
iemand die gevonden? ton.krijnen@chello.nl

Enthousiaste jongeman, 14 jaar, zoekt leuke bijbaan te-
gen een goede prijs (bijv. oppassen en dergelijke). Contact 
e-mail: rando@live.nl telefoon: 06-43776179

Ben jij ook 30+ en zou jij ook graag weer gaan hoc-
keyen? Wij ook! Vandaar dat we een nieuw dames 
veteranen team willen gaan oprichten bij HC Mierlo 
om op zondag competitie te gaan spelen. Enige hockey-
ervaring is wel gewenst. Ben je geïnteresseerd of heb 
je vragen, laat het ons weten. Petra 06-13592031 
rosan 06-30047914

Verloren een digitale fotocamera. Fuji S5000. 
Graag terug bezorgen bij de redactie van deze Courant, 
tyssenvoort 5.

brandjes

Dan is het werken met peuters iets voor u. Peuterspeel-
zaal Ot en Sien in Brandevoort zoekt dringend nieuwe 
juffen. Wilt u als vrijwilliger de eerste juf zijn van een 
groepje peuters meldt u dan nu aan! Wij zitten te sprin-
gen om nieuwe juffen. U krijgt een kleine bijdrage voor 
uw werk en een boel gezelligheid. De peuters zijn u zeer 
dankbaar! Het zou zonde zijn om in een wijk vol kleine 
kinderen een peutergroep te moeten gaan sluiten.
Bel vandaag nog: peuteradministratie 06 - 14309840 of 
06 - 17855294.

toe aan
       iets nieuws?

tekenen en schilderen,
     met elkaar en voor elkaar

‘Huiswerkbegeleiding Brandevoort’ start bin-
nenkort met het geven van huiswerkbegeleiding voor 
leerlingen van middelbare scholen. In een prettige sfeer 
wil ‘Huiswerkbegeleiding Brandevoort‘ leerlingen van 
vmbo, havo, vwo en gymnasium professionele hulp bie-
den bij het maken van hun huiswerk.’ Meer informa-
tie bij Els de Bruyn. Telefoon 0492-660800 e-mail 
elsdebruyn@planet.nl

Workshop sieraden maken in wijkhuis ‘t BrandPunt 
23 januari 2008 van 19.30 tot 22.30 uur of 19 maart 
2008 van 19.30 tot 22.30 uur. Inschrijven via: www.
moojj-sieraden.nl, e-mail: moojj.sieraden@
gmail.com of telefonisch: 06-46167799. Een MooJJ 
sieradenworkshop bij jou thuis organiseren? Neem 
dan contact met ons op. Bezoek ook onze website 
www.moojj-sieraden.nl

Sinds 31 oktober jl. is een groepje van 10 personen gestart 
met deze creatieve bezigheid, waartoe ook ik behoor. Het is 
erg gezellig en zéér ontspannen. Er wordt géén les gegeven, 
zo brengt ook iedereen eigen materiaal mee. Enige onkos-
ten tot nu toe zijn, het gebruik van evt. consumpties.
Wanneer: woensdag in de even weken
Tijd:  13.30 - 17.00 uur
Niet:   tijdens basisschool vakanties
Waar:  wijkhuis ‘t Brandpunt, in de Veste
Contact:  Lya repko, telefoon 0492 - 516779
Heeft u interesse laat dit dan even weten. Wanneer er 
voldoende animo is, wordt ook gekeken naar de woens-
dag in de oneven weken, ook van 13.30 - 17.00 uur. U 
bent natuurlijk van harte welkom.
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DE GLASMOL GrAAFT ZIJN GANGEN IN BrANDE-
VOOrT.!

Nee, wij zijn niet in het grote dierenbos en de Brande-
voorter Courant is geen fabeltjeskrant.
Maar heus, Monfert de glasmol graaft in Brandevoort.

Het is 11 december en maar 1,5 graad boven nul, als ik 
een kijkje neem in Stepekolk, waar gewerkt wordt aan 
het glasvezelnet. Op dat moment worden er alleen de 
loze leidingen gelegd. Gestaag werkende mannen graven 
machinaal 1 tegel brede sleuven van ca. 80 cm diep. Die-
per mag niet, omdat er dan de daaronder liggende nuts-
leidingen geraakt kunnen worden. Ook letten de gravers 
erop, dat zij met hun machine geen hekken of penanten 
raken. In enkele sleuven liggen netjes naast elkaar 2 rood/
oranje hoofdleidingen. Bij de woonhuizen steken bosjes 
dunnere leiding uit de grond. Deze dunnere leiding is 
voor de aansluiting met het woonhuis.
Het leggen van deze huisaansluiting gaat met de “glas-
mol”. Het is een ingenieuze methode. Hayati Dokgõz 
graaft een inlaatgat aan de straatzijde bij de hoofdleiding 
en een kleine opening dichtbij de gevel van het huis. Mid-
den op de straat staat een grote compressor waaraan 
een 30 mm dikke slang is bevestigd. Vooraan deze slang 
zit de mol van ca. 80 cm lang.
Hij wordt in de richting van de gevel op ca 60 cm diep 
in het  gat geplaatst en de compressor gestart. Daarna 
graaft of trilt de mol zich zijn weg onder de grond door. 
Als je op het plaveisel staat kun je met je voeten voelen 
waar de mol op dat moment is. Tenslotte komt hij uit in 
het gat bij de gevel.

Dokgõz wrikt dan aan de slang, waarna de mol aan zijn 
terugtocht begint. Even later zie je een keurige 30 mm 
tunnelgat, waarin behendig de benodigde meters van de 
aanlsuitleiding wordt geschoven, in afwachting van de 
specialisten, die er later de glasvezel doorheen zullen 
blazen en die de aansluiting in huis zullen maken.
De meeste straten in de Stepekolk zijn al bewerkt. Er 
liggen niet veel sleuven open. De mannen van Asoms be-
stratingen volgen de leidingenploeg op een straatlengte.
Wat meer kosten de oversteken van straten en plant-
soenen. Hierbij wordt eerst een wijdere groene mantel-
buis gelegd, waardoor dan de hoofdleidingen of bundels 
kleinere leidingen gestoken kunnen worden.
De reacties van de bewoners zijn heel divers. Een oudere 
bewoner zegt, dat hij geen interesse heeft in internet en 
een schotel aan de achtergevel heeft. Anderen kunnen 
niet wachten totdat de aansluiting gebruikt kan worden. 
Een bewoner gaat binnenkort zijn huis verkopen, maar 
laat toch de aansluiting maken. Immers een toekomstige 
koper/bewoner zal het niet waarderen als er glasvezel in 
de wijk ligt en het huis niet is aangesloten. Als je dan de 
aspirant koper moet vertellen, dat hij voor een aparte 
aansluiting nog eens 325 Euro moet optellen, is dat toch 
een obstakel.
Binnenkort ga ik nog eens kijken hoe de aansluiting tot in 
de meterkast gemaakt gaat worden. n

@
op de site van de bc zijn meer foto’s te zien van het

aanleggen van de kabels
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VINDT U HET OOK ZO MOEILIJK OM EEN OrIGINEEL 
CADEAU TE KOPEN VOOr EEN BABy OF KLEUTEr?

Dan vindt u zeker wat u zoekt bij Maus & Co. 
De eigenaar hiervan: Marloes Maasakkers-Kerkhofs doet 
de deur voor mij open en nodigt mij uit in de mooie 
grote woonkamer. Ze is duidelijk zwanger van haar (zo-
als later blijkt) tweede kindje. 
Marloes wordt geboren op 27 februari 1978 in Eind-
hoven, maar het gezin Kerkhofs woont in Valkenswaard 
waar zij dan ook opgroeit en de gangbare scholen be-
zoekt. Na haar Havo diploma weet ze nog steeds niet 
precies wat ze beroepsmatig wil gaan doen maar de rich-
ting communicatie spreekt haar wel aan. Ze kiest daarom 
voor de HEAO, richting communicatie, in Eindhoven. Ze 
heeft het er toch niet echt naar haar zin en hoort van 
een nieuwe opleiding, namelijk Vormgeving en Ontwerp 
van Interactie in Den Haag. Deze opleiding houdt simpel 
gezegd in: Het ontwerpen van schermen voor bijv. com-
puters en pinautomaten en hiervoor de beste interactie 
tussen mens en machine ontwerpen. Ze gaat dus richting 
Den Haag waar ze op kamers gaat wonen. Alhoewel ze 
er een hele leuke tijd doorbrengt en ook de studie heel 
erg boeiend vindt maakt ze deze niet af. Ongeveer in 
deze zelfde periode ontmoet ze tijdens de carnaval in 
Valkenswaard haar huidige echtgenoot Hans Maasakkers. 
Marloes gaat terug naar het zuiden van het land en vindt 
een baantje bij een bank in Eindhoven. Daarna werkt ze 
nog een jaar bij een financieel adviesbureau. Op zoek 
naar een nieuwe uitdaging gaat ze zich inschrijven bij een 
uitzendbureau voor Secretarieel en Management Onder-
steunend Personeel in Eindhoven. Hier wordt gevraagd 
of ze er voor voelt om direct voor het uitzendbureau te 
komen werken. Ze gaat hierop in en werkt hier met veel 
plezier tot februari van dit jaar.
Hans en Marloes gaan in 2000 samenwonen in Geldrop, 
waar Hans al een eigen huis bewoont. Via de media ho-
ren ze van de nieuwe wijk in wording en gaan een kijkje 
nemen in Brandevoort. Ze zijn meteen enthousiast, laten 
zich inschrijven, worden ingeloot en kopen een huis in 
Brand, aan de Bentbeemden 1, waar ze in 2002 intrek-
ken. In 2004 trouwen ze vanuit huis en in 2006 wordt 
hun eerste kindje, een gezonde zoon, Maurits geboren. In 
februari volgend jaar hopen ze opnieuw de trotse ouders 
te worden van hun tweede spruit.

Marloes is in haar vrije tijd heel creatief. Door die cre-
ativiteit creëert zij  haar eerste ’naamslinger’. Deze is 
meteen zo succesvol dat ze er meer gaat maken. Deze 
slingers zijn bijv. te gebruiken als: geboorteslinger (om 
voor het raam te hangen) en/of op de babykamer. En 
ook de jaren daarna steeds opnieuw te gebruiken, als een 
heel persoonlijk item voor ‘n kind, bijv. bij verjaardagen 
voor het versieren van de kamer.
Toen Hans en Marloes voor hun zoon op zoek gingen 
naar leuke en bijzondere kinderkameraccessoires en 
speelgoed constateerden ze dat bij veel bedrijven toch 
vaak dezelfde dingen te koop zijn. Daardoor komen ze 
op het idee om een webwinkel te starten waar weer 
eens wat andere en hippere spulletjes te koop zijn.
 In oktober 2006 laat ze zich inschrijven bij de Kamer van 
Koophandel onder de naam: Maus & Co. te vinden onder: 
www.maus-en-co.nl.
Naast de verkoop van alle andere zaken, maar ook met 
de verkoop van naamslingers, gemaakt van stof, naar ei-
gen ontwerp of naar de wensen van de cliënt, heeft ze 
het erg druk. Maar er zijn ook nog veel andere spulletjes 
zoals kinderstoelen, dekens & overtrekken, schilderijen, 
nachtlampjes, kraamcadeautjes enz. in de online winkel 
te vinden.
Marloes en Hans bezoeken samen allerlei beurzen in 
Nederland en zijn van plan dat ook in de toekomst in 
het buitenland te gaan doen. Op deze manier blijven ze 
het beste op de hoogte van de allerlaatste trends. Ze is 
druk met het promoten van haar bedrijf op internet en 
in allerlei tijdschriften. Ook is ze steeds bezig met het 
ontwikkelen van haar website die dan ook steeds beter 
loopt. Ze vindt het erg belangrijk mee te bewegen met 
de markt en het vinden van steeds nieuwe trends. 
Wij, de redactie van de BC wensen het gezinnetje hele 
fijne, gezonde en gelukkige feestdagen toe en een fantas-
tisch 2008, ook zakelijk, maar het allerbelangrijkste is de 
geboorte van een gezond tweede kindje. n

MD

cadeau voor baby of kleuter



Jongens en meisjes moet je horen…. Vorige week hebben 
we een belangrijk telefoontje gehad. 

Sinterklaas is weer gearriveerd in Spanje. Zijn terugreis is 
goed verlopen en hij geniet nu van zijn vakantie. Hij belde 
speciaal met de organiserende mensen van de intocht 
Sint in Brandevoort omdat hij het feest super heeft ge-
vonden. De pieten zonder veer hebben een goede war-
ming up gekregen bij de Vendelier en de intocht is goed 
verlopen. Het was gezellig druk in de straten en de regen 
bleef uit. Op deze zondag 25 november was het in de 
Markthal groot feest. Vele kinderen zijn met hun ouders 

Dank aan de volgende sponsoren:
Ondernemersvereniging Brandevoort Bravo, kinderopvang Spring, internet service Threvon, feestkleding De Greef,

kinderdagverblijf Villa Vrolijk, Brandevoorter Courant, Security telecom, speelgoedwinkel Intertoys, Verloskundigen Praktijk Brandevoort,
verzekeringen Novasure, makelaars Van den Heuvel, VDW Administratie & Belastingadvies B.V., Viewpoint, Startpagina Brandevoort,

webdesign Buro7, bakkerij ’t Bakkertje, Decoart S. Snoeks, tuindecoratie Peter van Gennip, drukkerij Black & Colors en Bistro ter Plaetse

de sint weer terug in spanje
naar de markthal gekomen en hebben gezellig liedjes  
gezongen samen met Jeroen en Annelies. Even bleef er 
een Piet in de oefenschoorsteen steken maar gelukkig 
waren er genoeg sterke kinderen om deze piet weer te 
bevrijden. De prijswinnaars van de kleurwedstrijd moch-
ten hun prijs in ontvangst nemen. Sinterklaas was in zijn 
nopjes en was zeer tevreden over de organisatie. Hij kon 
alle kinderen een hand geven. De sfeer was super! Deze 
intocht heeft plaats kunnen vinden mede dankzij onze 
sponsoren. Wij willen hen dan ook hartelijk bedanken. 
Volgend jaar komt de Sint weer op bezoek in ons mooie 
Brandevoort. Zijn jullie er dan ook weer bij?

op de site van de bc is een aantal filmpjes van deze dag te 
zien
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tOPAMUSEMENt OP DE BrANDEVOOrtSE ZWEtSAVOND

Wij nodigen u uit voor de Brandevoortse zwetsavond op 12 januari 2008 in:

WIjkHUIS ’t BrANDPUNt,
aanvang 20.00 uur. (zaal open vanaf 19.15 uur)

Wij brengen u een fantastische avond met bekende artiesten uit de regio.
Dè Velt Op,  rob Scheepers,  Mathie van Hoof,  Berry Knapen,  De Noot, 

En Naw Wai en als afsluiting Spoit Elluf.
Dit zijn groepen en kletsers die borg staan voor een avond ontspanning.

                                                               
De toegangskaarten à € 10,- (incl. 2 consumptiebonnen) zijn te koop bij 

Wijkhuis ’t Brandpunt,  Biezenlaan 27 en Primera, De Plaetse 988 in Brandevoort. 

De commissie carnaval van Brandevoort in Actie.

PrOGrAMMA CArNAVAL 2008 IN WIjkHUIS ’t BrANDPUNt

ZAtErDAG 2 FEBrUArI 
Aanvang 20.00 uur 

M.m.v. dj Fiësta en bezoek van cv ’t Barrierke uit Mierlo-Hout. 
Toegangsprijs € 5,-

MAANDAG 4 FEBrUArI - kINDErMIDDAG
Aanvang 14.00 – 17.00 uur.

m.m.v. dj Fiësta en een ballonnenclown. 
Toegangsprijs volwassene/kind € 2,50 (incl. 2 consumpties) en voor de kinderen een snoepzak

DINSDAG 5 FEBrUArI - kINDErMIDDAG 
Aanvang 14.00 -  17.00 uur.

m.m.v. ballonnenclown, een bezoek van de schitterende dansmarietjes, 
de stoere Prinsengarde en de wijze raad van elf van de Kiezelkeikes 

uit Helmond en een dj.
Toegangsprijs volwassene/kind € 2,50 (incl. 2 consumpties) en voor de kinderen een snoepzak. 

In de volgende editie van de courant komen wij terug op aanvullingen in dit programma.
De commissie carnaval van Brandevoort in Actie.
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Stoffen Kinder-
Carnavalskleding

Gordijnen Feest-/
Themakostuums

Optrek-
gordijnen

Carnavals
kostuums

           ‘overvliegen’ bij
scouting brandevoort

En dan ben je 10 jaar; hoogste tijd om de jongere tak van 
Scouting, de Esta’s (7-10 jaar),  gedag te zeggen en over te 
stappen naar de Scouts (10 -14 jaar). Als je de overstap 
maakt, dan ‘vlieg je over’ zoals dat bij Scouting heet. En 
óvervliegen doe je niet zomaar! Scouting Brandevoort 
wist dit jaar de hand te leggen op een heuse opblaasbare 
hindernisbaan. Op zondag 21 oktober zag het erf van de 
Scoutingboerderij er dan ook ineens heel anders uit.
Alle zeven Esta’s die de overstap maakten naar de Scouts 
kregen de opdracht om over de hindernisbaan te komen. 
Gelukkig met de hulp van de Scouts! Net bijgekomen van 
de hindernisbaan werd een heel andere vaardigheid van 
de nieuwbakken Scouts getest; ze moesten geblinddoekt 
proberen een andere Scout vla te geven zonder dat de 
ander al te vies zou worden..... en dat lukte natuurlijk 
maar ten dele!
Nadat de nieuwe Scouts de opdrachten prima hadden 
vervuld mochten ook alle andere kinderen de hindernis-
baan proberen te nemen. En dat gebeurde vol enthou-
siasme. 



f De vrieskou hangt in de lucht en wat is er heerlijker om 
eens	een	flinke	frisse	neus	te	halen	in	een	nabijgelegen	bos?	
Om heerlijk - terug naar de natuur! - de zelfvoorzienendheid 
voortvarend ter hand te nemen? Om als een modern rood-
kapje met een mandje aan de arm rond te huppelen en hier 
en daar een paddestoel te plukken, waar Oma straks een 
heerlijk soepje van kan gaan brouwen?
Zelf tamme kastanjes rapen en à la Obelix een zwijn te gra-
zen nemen…
Maar ja, dan zit je met van die stadskinderen die met geen 
stok de deur uit te krijgen zijn, want buiten is het koud en 
binnen zijn een pc, een tv en een gameboy. En het droomt 
wel lekker romantisch weg zo, dat foerageren in een bos, 
maar wat is er tegen een warme kop thee en opgekruld op 
de bank met een boek? En nog zoiets: tussen droom en daad 
staan wetten in de weg en praktische bezwaren: het is heel 
onverstandig zelf op paddestoelenjacht te gaan, want je weet 
maar nooit wat voor enge kwalen je daarvan op kunt lopen. 
En het schijnt ook nog verboden te zijn, tegenwoordig… 
Dan toch maar een soepje met wat er in de supermarkt te 
krijgen is. Lekker gemakkelijk, want we hebben ons al weer 
genoeg staan uit te sloven met de kerstdagen. En heb je las-
tige minderjarige eters thuis: zorg voor een bordje zonder 
plakjes paddestoel, en nee! dit is geen champignonsoep. Stok-
broodje erbij en ze lepelen het zonder morren naar binnen.

                 PADDEStOELENSOEP

INGrEDIËNTTEN:
1 ui
2	tenen	knoflook
6 plakjes ontbijtspek
1 bakje shii take (100 gram)
1 bakje kastanjechampignons (250 gram)
1 potje crème fraiche (125 ml)
1 bouillonblokje (runder- of groentebouillon)
peper en zout, boter of plantaardige olie

BErEIDINGSWIJZE:
Fruit	de	gesnipperde	ui	gaar	met	de	knoflook.	
Bak ondertussen de plakjes ontbijtspek zachtjes uit. Veeg 
de paddestoelen schoon, houd een paar mooie exemplaren 
apart, snijd de rest in plakjes en bak die mee met de gefruite 
ui tot ze gaar zijn.
Pureer de paddestoel-uimassa in keukenmachine of blender 
met de crème fraiche en het bouillonblokje tot een gladde 
substantie. Doe dit in een schone pan en vul aan met water 
tot 1 liter.  
Laat de inmiddels uitgebakken plakjes spek uitlekken tussen 
twee velletjes keukenpapier.
Doe de apart gehouden paddestoelen in plakjes gesneden 
bij de soep en laat die een paar minuutjes doorkoken; de 
paddestoelen moeten nog wat ‘bite’ hebben. Controleer op 
smaak, voeg peper en eventueel nog wat zout toe. En is de 
drankkast nog niet helemaal leeg: een scheut madera, cognac 
of whiskey kan altijd. Strooi voor het opdienen de verkrui-
melde spekjes over de soep.

TIP:
Voor een vegetarische variant de plakjes spek vervangen 
door croutons.
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rt We hebben weer een leuke actuele kleurplaat ge-

vonden voor jullie 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 januari 
2007.

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

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

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

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

ook te downloaden via  www.brandevoortercourant.nl
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de kleurw
edstrijd

uitslagenpagina van brandevoort
Dit zijn de uitslagen van 
de kleurwedstrijd waar jul-
lie weer enorm je best op  
hebben gedaan. De winnaars van 

de prijzen zijn:
 

1. Stan Holzken 6 jaar 
2. Kim van Schoonderwalt 4 jaar
3. Rick van de Laar 9 jaar
 

De prijzen kunnen jullie
ophalen aan

oud brandevoort  24,
telefoon 849 002

de prijzen worden aangeboden door

Dorpsstraat 142 - (centrum) MIErLO - tel.: (0492) 66 12 05

1
2 3
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Activiteitenkalender januari  - februari 2008

Januari 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon

06 jan Brand Cour Sluiting aanlevering nr 1 G. Pollemans 524029 

13 jan Wijkraad Nieuwjaarsborrel 15.00 R. v. Grootel   0654617337

25 jan Brand Cour Distributie nr 1 13.00 P. Princen 665781 

Februari 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon

10 febr Brand Cour Sluiting aanlevering nr 2 G. Pollemans 524029 

29 febr Brand Cour Distributie nr 2 13.00 P. Princen 665781 

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

activiteitenkalender 2007
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 wijkraadvergaderingen vanaf 20.00 uur

klankbordgroepvergaderingen vanaf 19.30 uur
11 februari en 22 mei

    
uiterste inleverdatum kopij brandervoorter courant januari nummer

6 januari

BEHEEr WIjkHUIS ’t BrANDPUNt
rieny peters 432013

u kunt op een aantal manieren een ruimte in wijkhuis ’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 MAILADrESSEN
(meer gegevens via www.brandevoort.nu)

wijkraad astrid geers wijkraad@brandevoort.org
verkeerscommissie erik kouijzer  verkeer@brandevoort.org
’t BrandPunt  fons bosman  secretaris@brandpunt.info
commissie buurtpreventie  rené deelen  preventerven@brandevoort.org
commissie 12+     sandra geleijns 12plus@brandevoort.org
commissie activiteiten  hans van zoggel activiteiten@brandevoort.org
commissie dickens jet de laat  dickens@brandevoort.org
commissie speelvoorz./groen  dave lorjé spelengroen@brandevoort.org
commissie webmasters herbert von reth  webmaster@brandevoort.org
commissie concerten rieny peters concerten@brandevoort.org
vereniging bravo! mattie weijnen info@brandevoort.biz
scouting brandevoort  jeroen bierens info@scoutingbrandevoort.nl
fotoclub brandevoort albert ticheler aticheler@dialtic.nl
startpagina brandevoort herbert von reth info@brandevoort.nu
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ALArMNUMMEr 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71

GG&GD 58 48 88
politie, buurtbrigadier patricia van dijk 0900 - 8844
stadswacht 845970
 
GEMEENtE stadswinkel    58 77 77
informatiecentrum brandevoort    66 78 78
wijkopzichter (dienst SOB)    58 76 90
graffitimeldpunt    50 72 98

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

WELZIjN BrANDEVOOrt
spoedeisende huisartsenzorg 0900 - 8861
huisartsen - dr. kaiser en dr.veldhuizen
bellen: tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak 55 33 59
gezondheidscentrum brandevoort, ricoutsvoort 21 – 23 
www.brandevoort.huisartsen.nl

tandarts - h. koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur 31 99 51

apotheek brandevoort 37 00 47

ziekenhuis elkerliek helmond 59 55 55

praktijk voor mondhygiëne - l. schouten 66 46 44
fysiotherapie         
   d. en c. van beuzekom  - van der vorst (ook manuele therapie) 66 71 65
   h. pluym 52 27 15
praktijk haptonomie en bedrijfsmaatschappelijk werk 06 - 49 22 55 50
psychologiepraktijk brandevoort - drs. k. itz-seckl 52 46 53
orthopedagogenpraktijk brandevoort - drs. fannie heesakkers-van ansem 59 95 64
podotherapie - j. van iersel - s. de greef 55 03 88
logopedie
   callista lichtendael 06 - 54 35 57 69 
   renate jacobs 66 74 35
verloskundigen
  “helmond” l. daamen, m. daamen - de jong, w. van  melis-van hout, l. backx   53 28 00
  “brandevoort” l. b accarne en m. van de rijt-van lierop    43 26 69  
    margo van de bunt - le loux    66 38 99
kraamzorg homecare 0900 - 206 44 44
kraamzorg de zorgboog, telefoonnummer zorgcentrale  0900 - 899 86 36 
mee helmond - ondersteuning bij leven met een beperking 32 80 00
moeders voor moeders, sandra rondeel 51 49 11
praktijk voor therapeutische wandelingen - rosemarie aarts              06 - 33 70 01 44
praktijk voor adem- en ontspanningstherapie - carlijn bamberger  66 47 22
remedial teaching – susanne kuijken 33 26 83
 
SCHOLEN, kINDErOPVANG EN BUItENSCHOOLSE OPVANG
o.b.s. brandevoort, de plaetse 150, stepekolk - oost 53 66 78 57
de vendelier, schutsboom 67, stepekolk - oost 53  52 04 34

peuterspeelzaal ot & sien, moerdonksvoort 1 06 - 50 86 38 03  
peuterspeelzaal jip & janneke, koolstraat 3 06 - 30 08 17 07
kinderopvang vestein, koolstraat 3 43 24 30
kinderopvang ’t trommeltje, Iekendon ksevoort 49 52 11 18
dik trom kinderopvang 0-4 jarige, moerdonksvoort 1 33 51 92
dik trom buitenschoolse opvang “de rebellenclub”, moerdonksvoort 1 33 51 92
gastouderburo SPrING 59 52 57
gastouderburo FLEX 84 65 90be
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