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inhoud

18-19
Het is bijna half vier in de nacht als ik wakker 
schrik van mijn pieper. “Grote brand Kanaal-
dijk N.W.” lees ik met enige moeite in de dis-
play. Snel kleed ik me aan en spring in de auto. 
Op de rotonde op de Brandevoortse Dreef 
kom ik al meer collega’s tegen die opgeroepen 
zijn. Een grote brand op de Kanaaldijk, dat is 
buiten ons verzorgingsgebied.

In het bestemmingsplan staat uitgebreid omschreven wat de 
plannenmakers willen gaan doen met het groen. Vooral voor 
Brandevoort II zijn er interessante plannen. Deze plannen 
zijn alleszins gunstig voor de voornemens van de centrale 
overheid mbt de vinexlocaties. De eventueel toegezegde 
gelden voor de vinexlocaties met betrekking tot groen kun-
nen zo direct ingezet worden in het voornemen van Bran-
devoort.

We kunnen het amper goed beseffen, maar de markante 
boerderij aan Oud-Brandevoort is verdwenen. Al lang had 
hij leeggestaan en stand gehouden tegen de opdringende 
nieuwe huizen. Af en toe leek het of deze huizen de boer-
derij in een groot gat zouden doen wegschuiven. Nog voor 
dat dat kon gebeuren was de boerderij afgebroken en het 
puin afgevoerd door een aantal grote vrachtwagens en leek 
het of de verdwenen boerderij nooit had bestaan. 

Deze titel is op meerdere manieren in te vullen. De manier 
die de bijgaande foto laat zien, is de niet de juiste manier 
van opruimen. Het lijkt dan wel op één plek bij elkaar te 
liggen, maar het heeft weinig met opruimen te maken. Beter 
lijkt het om zaken, die achterblijven gewoon op een andere 
manier aan te pakken. Het zou zo moeten zijn, dat anderen 
er geen last van hebben. Waarschijnlijk zal het zwerfafval in 
de waterplas binnenkort opgeruimd zijn.

De lente komt er weer aan, en wij zijn als commissie klaar 
voor een belangrijke reeks Brandevoorter Concerten. 
Dit omdat we nu wellicht onze activiteiten gaan uitbrei-
den in ’t BrandPunt. Gesprekken met de wijkraad en het 
wijkcentrum zijn in volle gang. Het zou zelfs kunnen dat 
alle concerten dit jaar nog verplaatst gaan worden naar
’t BrandPunt. Voorlopig staat alles nog buiten gepland, en we 
hebben er weer een divers programma van gemaakt. 
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redactioneel 

De carnaval is voorbij, de vasten en de tijd van bezinning 
is aangebroken, zouden we een tiental jaar  geleden nog 
geschreven hebben. Of dit nu nog zou overkomen, laten 
we even in het midden. Misschien doen de kerkelijke in-
stanties daar nog een uitspraak over.
De bewoners zijn waarschijnlijk, naast hun meditatieve 
bezigheden, al weer bezig zich te bezinnen op de volgen-
de verkiezingen, namelijk die van de provinciale staten. 
Dat de provincies veel kunnen betekenen voor woon-
wijken hoeft geen betoog. Beslissingen over verkeers-
stromen en groenvoorzieningen komen indirect ook 
van de provincie vandaan. Zo is een recent schrijven van 
de centrale overheid wellicht van grote invloed op het 
handelen van de leden van de provinciale staten. In een 
uitgebreid onderzoek naar de stand van zaken in 2007 
van de vinex-lokaties, geeft deze overheid aan dat er te 
weinig groen en te weinig uitdaging tot beweging in deze 
wijken zijn te vinden. Dat spreekt de actieve redactie van 
deze Courant natuurlijk sterk aan.
Letterlijk staat er in landelijke dagbladen dat de groen-
voorziening en de mogelijkheden om actief met de 
woonomgeving bezig te zijn onder de maat zijn. 
Het lijkt de redactie een goede gedachte om in deze tijd 
van bezinning en zeker in de tijd voor de naderende zo-
mer, iets aan de fysieke kanten van de mens te doen. 
Is het goed voor de wijk om een groene en slanke vinex-
lokatie te worden? De demissionaire regering heeft in 
een evaluatienota aangetoond dat veel vinex-lokaties nu 
hun vorm hebben gekregen, maar dat zeker 2 zaken niet 
helemaal in orde zijn: de groene voorzieningen en de in-
deling om een slanke wijk te kunnen zijn. Of  dit voor 
Brandevoort ook geldt moet nog blijken, maar wij zou-
den nu alvast alert kunnen zijn en samen met de voltooi-
ing van de wijk de bovengenoemde manco’s in de gaten 

kunnen houden. Waarschijnlijk zal de wijkraad vanavond, 
als deze courant weer bij u in de bus ligt, deze suggestie 
mee kunnen nemen en in beleid omzetten. Zeker als de 
klankbordgroep de komende maand om nieuw beleid 
voor de wijk zal vragen. Het zou immers aardig zijn als 
Brandevoort iets van de 1,5 miljard euro die de cen-
trale overheid beschikbaar zal stellen te gebruiken om 
Brandevoort een wijk te maken waarin slankheid van de 
bewoners automatisch het gevolg is. Waarom zouden al-
leen in Frankrijk oudere mensen zomers op straat kun-
nen jeu de boulen; dat kan immers in Brandevoort ook. 
Uiteraard zijn er talloze andere activiteiten te bedenken. 
Hiervoor hoeft de wijkraad met de bewoners dan alleen 
maar creatief aan de slag te gaan. De bestuurders zullen 
goede initiatieven graag willen belonen. Dit geldt dan ui-
teraard ook voor de jongerengroepering. Deze moet de 
komende jaren ook hun draai in de wijk blijven vinden. 
Een aantal skateplekken naast de jop’s, die er aan zou 
komen is niet genoeg. Een recreatieve plaats met uitda-
gende scooteronderhoudsplekken onder leiding van ou-
deren uit de wijk, muziekuitwisselingsplaatsen, gecontro-
leerde graffitiwedstrijden, een aantal volleybalvelden met 
minimale overlast aan de omliggende bebouwing zouden 
op deze manier Brandevoort kunnen omvormen tot de 
meest aantrekkelijke woonwijk met aandacht voor jong 
en oud?

De lokale overheid zou het concept van Brandevoort 
dan kunnen overnemen. Door te werken aan een wijk die 
niet alleen consumeert, zouden burgers zelf produceren 
of meehelpen in de breedste zin van het woord. Door 
openbare zaken op deze manier te realiseren, komt er 
meer betrokkenheid bij gebruik en onderhoud. ■

GP
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OPROEP VRIJWILLIGERS

Wijkhuis ’t BrandPunt wordt beheerd door de Stichting 
Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort. Het bestuur 
daarvan bestaat uit 4 actieve bestuurders, die dit geheel 
vrijwillig doen. Voor de dagelijkse leiding is dhr Rieny Pe-
ters aangesteld als beheerder. Maar u zult begrijpen dat 
een wijkhuis alleen kan draaien als er volop vrijwilligers 
zijn, die bereid zijn enkele uren per week mee te helpen. 
Daarom doet het bestuur een dringende oproep aan 
alle Brandevoorters om zich als vrijwilliger te melden. 
We zoeken mensen die op vaste dagen bardienst willen 
draaien, mensen die incidenteel bij grote evenementen 
willen helpen, mensen die willen helpen de techniek in 
orde te houden, mensen met verstand van licht & ge-
luid, mensen die de handen uit de mouwen willen steken, 
mensen die het bestuur willen ondersteunen; kortom: 
mensen zoals u, die graag met ons wijkhuis ’t Brand-
Punt willen laten draaien. Meld u daarom bij het bestuur 
via secretaris@brandpunt.info of bij Rieny Peters via 
beheerder@brandpunt.info als vrijwilliger!! 

GEBRUIKERSBIJEENKOMST 

In de statuten is vastgelegd dat door het bestuur ten 
minste twee maal per kalenderjaar formeel wordt over-
legd met de gebruikers. Doel hiervan is het bestuur in-
zicht te geven in hetgeen bij de gebruikers leeft. Daar-
mee kunnen wij als bestuur dan wellicht de service naar 
de gebruikers weer verbeteren. Het eerste overleg met 
de gebruikers is gepland voor 14 maart 2007 om 20.00 
uur in Wijkhuis ’t BrandPunt. Van elke groep gebruikers 
wordt daartoe een vertegenwoordiger uitgenodigd deel 
te nemen. De betreffende gebruikers ontvangen per e-
mail een uitnodiging van de secretaris.

TONEELVOORSTELLINGEN HOUTSE TONEELCLUB

Op zaterdag 24 en zondag 25 maart geeft de Houtse To-
neelclub een tweetal voorstellingen in ‘t BrandPunt. Op 
zaterdag 24 maart wordt “Zusters in zaken” opgevoerd. 
Dit is een toneelvoorstelling voor volwassenen. Op zon-
dag 25 maart kunnen de jonge wijkbewoners genieten 
van de kindervoorstelling “Piratendochters” geschreven 
door Jan Smeets. Voor meer informatie kunt u de site: 
www.houtsetoneelgroep.nl raadplegen.

WEBSITE

Een wijkhuis anno 2007 kan natuurlijk niet zonder eigen 
website. Dankzij de enthousiaste en professionele inzet 
van onze webmaster Suzan Beks beschikt ook wijkhuis 
’t BrandPunt over een eigen internet site. Kijk dus regel-
matig op www.brandpunt.info voor het laatste nieuws 
en alle wetenswaardigheden van Wijkhuis ’t BrandPunt: 
het gezellige ontmoetingscentrum voor alle Brandevoor-
ters!

‘t brandpunt informeert
wijkhuis

    “u zult begrijpen

             dat een wijkhuis

      alleen kan draaien

  als er volop vrijwilligers                

           zijn, die bereid zijn

    enkele uren per week  

         mee te helpen”



O
FOTOCLUB BRANDEVOORT BEREIDT ZICH VOOR 
OP 2DE FOTOTENTOONSTELLING

Op 17 en 18 maart aanstaande wil Fotoclub Brandevoort 
in ‘t nieuwe BrandPunt haar tweede tentoonstelling in 
haar korte bestaan organiseren.
De foto’s zijn al geselecteerd en zullen in 140 lijsten ge-
toond worden. In ‘t oude BrandPunt konden we indertijd 
de foto’s tegen de wand kleven, maar dat gaat nu niet 
meer. Daarom worden er panelen in eigen beheer ge-
maakt van hout dat een bedrijf genereus ter beschikking 
heeft gesteld. Maar ook verf, bouten, schroeven zijn duur, 
terwijl ook de lijsten een vermogen kosten ondanks, dat 
ze zeer scherp worden ingekocht. Een forse eigen bij-
drage door de exposerende clubleden en een lopende 
sponsoractie moeten hier soelaas bieden. Een 4-tal spon-
soren heeft al een aantal lijsten gesponsord.
Intussen gaan de gewone activiteiten van de club normaal 
door. De werkgroep architectuur werkt nieuwe projec-
ten uit, terwijl ook de portret/modellen werkgroep haar 
activiteiten in een hogere versnelling heeft gebracht. 
Deze groep kan terugvallen op een aantal modellen uit 
Mierlo, maar graag wil de Fotoclub Brandevoort ook 
modellen uit Brandevoort in haar bestand hebben. Wij 
willen graag modellen vanaf 18 jaar en zowel dames als 
heren. Karakteristieke gezichten zijn ook heel welkom. U 
kunt zich via ondergetekende aanmelden; het liefst per 
e-mail onder vermelding van uw telefoonnummer.
De opening van het MFC en de open dag van ‘t Brand-
Punt werd door enkele leden van de fotoclub vastgelegd, 
terwijl ook in de “studio” doorlopend portretten wer-
den gemaakt.
Deze zijn te zien op de website van Fotoclub Brande-
voort. Mocht u een afdruk van deze foto’s willen heb-
ben, dan kunt u kontakt opnemen met onze webmaster 
Roger Kabo. ■

albert ticheler, altich@dialtic.nl

     fotoclub              
brandevoort
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palladium
COMFORTABEL HUREN IN PALLADIUM, ‘GEEN TWEE 
WONINGEN HETZELFDE’

Op een unieke locatie en in geheel eigen sfeer en stijl 
verrijst in Brandevoort woon-zorgcomplex Palladium. 
Het pand wordt eind 2007 opgeleverd en telt naast 22 
koopappartementen ook 58 huurappartementen. Mark 
Kieft, klantmanager bij corporatie Bergopwaarts@BOW, 
vertelt over het bijzondere karakter van deze woningen. 
‘Hier zit je gebeiteld,’ vat Kieft de voordelen van wonen 
in Palladium samen. Hij verwijst naar de bijzondere lig-
ging van het woon-zorgcomplex, midden in De Veste. ‘Be-
woners hebben makkelijk toegang tot de winkels en zijn 
met de fiets in tien minuutjes op het golfterrein. Aan de 
andere kant strekken zich de bossen uit. Je bent ook zó 
in het centrum van Helmond of Eindhoven. Een unieke 
locatie!’

COMFORTABEL WONEN

Bijzonder aan Palladium is de combinatie van wonen en 
zorg. Op de begane grond komt een gezondheidscen-
trum waar bewoners en niet-bewoners terecht kunnen 
voor alle soorten eerstelijns zorg. Ook in de huurap-
partementen zijn zorgvoorzieningen getroffen. De wo-
ningen beschikken allemaal over een in hoogte verstel-
baar toilet en zijn rolstoeltoegankelijk. Daarnaast heeft 
Bergopwaarts@BOW aan optionele voorzieningen 
gedacht. ‘Als je de woning verlaat, kunnen gas en licht 
automatisch uitgeschakeld worden’, licht Kieft toe. ‘In de 
badkamer kan het licht automatisch gaan branden, zodra 
je uit bed stapt. De huurder beslist zélf of hij deze ex-
tra voorzieningen wil. Wij zorgen ervoor dat het in alle 
appartementen kán, zodat je later niets hoeft open te 
breken.’

RUIME KEUZE

Negentien van de 58 huurappartementen komen in aan-
merking voor mensen met een huurtoeslag. De huurprij-
zen voor deze appartementen liggen rond 450 euro per 
maand. De overige appartementen gaan tot 900 euro. 

Qua oppervlakte en indeling is er een ruime keuze. Kieft: 
‘Geen twee appartementen zijn hetzelfde. Hun opper-
vlakte varieert van 70 tot 120 m2. Er zijn ook woningen 
met een tweede verdieping, een soort maisonnette dus. 
Door de dakconstructie hebben de appartementen op 
de vierde verdieping een hoog plafond. Uiteraard vol-
doen alle woningen aan de modernste eisen op het ge-
bied van geluids- en warmte-isolatie.’
Net als de rest van de wijk krijgt Palladium de typisch 
Brandevoortse ‘look’. En volgens Mark Kieft zelfs een 
tikkeltje meer: ‘Langs de buitenkant zie je niet dat het 
appartementen zijn. De gevel heeft het uiterlijk van een 
rij herenhuizen. Heel stijlvol.’ 

VEILIG EN DYNAMISCH

De doelgroep van de huurappartementen is heel divers. 
Mark Kieft denkt vooral aan 55-plussers en jongeren 
met een zorgvraag. ‘Hier zit je dicht bij alle noodzakelijke 
voorzieningen. En je staat midden in het leven. Sommige 
huurappartementen liggen langs het multifunctionele 
centrum. Daar is steeds volop activiteit. Ik denk dat veel 
mensen wel van een bruisende omgeving houden.’
Het binnenplein van Palladium is mooi afgewerkt. Zodra 
het donker wordt, gaat de poort dicht en kunnen er geen 
vreemden meer naar binnen. U woont dus niet alleen 
comfortabel maar ook veilig in Palladium.

Belangstelling voor een huurappartement in Palladium? 
Meldt u aan door een e-mail te sturen naar info@bow.nl. 
U dient wel eerst als woningzoekende geregistreerd te 
staan bij Bergopwaarts@BOW. Schrijf u in via de website 
www.bergopwaarts.nl. Binnenkort ontvangen alle inge-
schrevenen een informatiefolder over de huurwoningen. 
‘Als je hier wilt komen wonen, ben je er nog op tijd bij’, 
verzekert Mark Kieft. ■



activiteitencommissie
      brandevoortBESTE BRANDEVOORTERS,

 
Het jaar 2007 is, net als de activiteitencommissie, goed 
van start gegaan. De eerste vergadering van het jaar is 
van start gegaan met een aantal nieuwe enthousiaste 
mensen die vol energie de evenementen willen conti-
nueren en verder verfijnen. Tevens is Hans van Zoggel 
toegetreden tot het bestuur als vice-voorzitter.
Samen met de “ouderen” in de club hebben we nu 
een gezonde basis om de ACB in stand te houden. 
Of we het succesjaar 2004 met 10 evenementen kun-
nen evenaren weten we nog niet. Dat zal de toekomst 
uitwijzen.
De kerstboomverbranding is dit jaar niet doorgegaan 
wegens het ontbreken van genoeg schouders en de 
vergunning. Voor 2008 komt hij echter wel weer op de 
kalender. Vuurtje stoken blijft iedereen boeien.
Paaseieren zoeken is onze eerste activiteit op 1e paas-
dag. In de volgende BC zal hier het e.e.a. over geschre-
ven worden. Foto’s en uitleg van de afgelopen jaren 
kunnen jullie vinden op www.brandevoort.nu/activi-
teitencommissie/activiteiten/paaseierenzoeken.
Indien iemand een vraag of een idee heeft, kan hij of 
zij zich altijd tot mij wenden. Bijdrage in de vorm van 
fysieke inzet of financiële sponsoring is altijd welkom.
Tot de volgende keer!

pieter jansen
06 – 546 605 06
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“Indien iemand

     een vraag of een

   idee heeft,

      kan hij of zij zich

 altijd tot mij

                 wenden”
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Adriaans Bouwgroep realiseert uw 

bouwplannen. Daarbij zijn wij van 

alle markten thuis; van renovatie, 

via utiliteitsbouw tot grootschalige 

woningbouw. 

Het uitgangspunt: een duurzame 

relatie met de opdrachtgever. Op basis 

van heldere afspraken en een open 

communicatie, zorgen wij voor resultaat. 

Vraag onze brochure en referentielijst 

aan. Of bel voor een afspraak: 

(0492) 523 759.

Uw bouwplannen 
gerealiseerd!

BEZOEKADRES Europaweg 146, 5707 CL Helmond

POSTADRES Postbus 1001, 5700 BA Helmond

T +31 (0)492 523 759 | F +31 (0)492 523 985

E info@adriaansbouwgroep.nl | I www.adriaansbouwgroep.nl
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Eindelijk weten we waarom het soms zo moeilijk is om 
vrijwilligers te vinden in Brandevoort.

Ze zitten in ‘t BrandPunt! (grapje).

Ondanks de enigszins gesloten buitenkant van het nieuwe 
Brandpunt is er aan de binnenkant al veel te doen. Ver-
schillende wijkbewoners hebben hun intrek genomen in 
een van de ruimtes die het centrum biedt. Onderstaand 
een overzicht van verschillende activiteiten die er al 
plaatsvinden, met eventueel een contactpersoon, mocht 
u naast uw vrijwilligerswerk ook aan iets anders toe zijn.

De BC is eens gaan kijken en trof o.a. een uitermate en-
thousiaste bridgeclub aan. Op pagina 43 stellen zij zich 
aan u voor.  Veel plezier!

JvZ

ons wijkhuis, ontwijkhuis, ontmoetingshuis,
multifunctioneelcentrum,

‘t brandpunt

Ons wijkhuis, ontwijkhuis, ontmoetingshuis, Multifunctioneelcentrum, ' t Brandpunt.

Eindelijk weten we waarom het soms zo moeilijk is om vrijwilligers te vinden in Brandevoort. 

Ze zitten in 't Brandpunt!  

Ondanks de enigszins gesloten buitenkant van het nieuwe Brandpunt is er aan de binnenkant al veel 

te doen. Verschillende wijkbewoners hebben hun intrek genomen in een van de ruimtes die het 

centrum biedt. Onderstaand een overzicht van verschillende activiteiten die er al plaatsvinden, met 

eventueel een contactpersoon, mocht u naast uw vrijwilligerswerk ook aan iets anders toe zijn. 

De BC is eens gaan kijken en trof o.a. een uitermate enthousiaste bridgeclub aan. Als eerste, in een 

reeks van velen (hopelijk), namen zij de aftrap om hun geliefde vrijtijdsbesteding aan u voor te 

stellen. Elders in de courant vindt u een bijdrage over de bridgeclub.  

Naam organisatie Contact persoon Telefoonnummer 

De De Danceballet Marion van Dam 040-2544052 

Friends Anita van Gils 040-2520633 

van der Putten   040-2801680 

Kunstkwartier Natasja van Tilburg 0492-547132 

Kunstkwartier Helene Volman 0492-547132 

Kunstkwartier Remko Boesveld 0492-845936 

Kunstkwartier Jennifer Slinkers 0492-542445 

Humanitas Liesbeth van Merrienboer 0492-537323 

  Carlijn Bamberger 0492-664722 

Fotoclub Brandevoort Albert Ticheler 0492-565621 

  Folly van Dijk 0492-541590 

Life Flow Holly Kivits 0492-661650 

Biljartclub Brandevoort Henk Claassen 0492-663708 

  Jose klomp  

  Henny van den Reek 0492-849382 

Bridgeclub 't BrandPunt Wil Jaegers 0492-536378 

Bestuur Jos te Dorsthorst  

12 plus Petra van Bakel 0492-666097 

Activiteiten commissie Pieter Jansen 0492-662662 

Buurtpreventie "de Erven" Rene Deelen 0492-667757 

Buurtpreventie "de Hoeven" Harrie van den Heuvel 0492-664732 

Dickens Jet de Laat 0492-667040 

Brandevoorterdag Jan Drouen 0492-538747 

Jeugdclub    

Computergebruik Giel Pollemans 0492-524029 

Sport Henk Noort (a.i)  

Spelen en groen Henk Noort (a.i)  

Verkeer Eric Kouijzer 0492-319841 

Webmasters Herbert von Reth 0492-539933 

Concerten Remko Boesveld 0492-666390 

Brandevoorter Courant Giel Pollemans 0492-524029 
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Na een hele drukke open dag, waarop zich nog nieuwe 
leden en vrijwilligers hebben aangemeld is 12+ weer 
echt van start gegaan. 

Om te beginnen met een Disco-avond op 26 januari. 
Alle lampen, de discobol en uiteraard de muziekinstal-
latie draaiden overuren!!! Het was dan wel niet stampvol, 
maar wel heel erg gezellig. Er werd die avond door de 
jeugd zelfs een Jumpstar –wedstrijd georganiseerd. Daar 
werd eerst natuurlijk hard voor geoefend. Zelfs de bege-
leiders kregen instructies en daarna konden we van start. 
De beats werden ingezet en degene die het langst kon 
blijven Jumpstarren werd de winnaar. Zoals verwacht vie-
len de begeleiders al snel uit. Op het laatst werd het echt 
the clash of the titans tussen Lucca en Lars. Uiteindelijk 
heeft Lars gewonnen. Ook de pooltafel was die avond 
erg populair, met hints en tips van Martien, ging het poo-
len de heren erg goed af.

Vrijdag 2 februari was de eerste naailes. Kristel Wijnhof, 
die in Brandevoort naailessen verzorgt, had aangeboden 
om de meiden van 12+ naailessen te gaan geven. Samen 
met Marcel is zij op jacht geweest naar naaimachines 
en met hele mooie Bernettes (voor de kenners) weer 
teruggekomen. Deze stonden dan ook al klaar toen de 
meiden binnen kwamen. Om kennis te maken met de 
machines werd er over voorgetekende lijnen genaaid. Na 

de eerste pogingen met wat kronkels en gaten werden 
de stiksels steeds rechter en kon er zelfs aan bochtjes 
naaien worden begonnen. Daarna zijn de meiden met 
stofjes en lintjes gaan werken aan het ontwerp van de tas 
die ze gaan maken. Het ontwerp werd op papier uitgete-
kend en daarvan werden patronen geknipt. Daarna werd 
het wel spannend want toen moesten de patronen uit 
de stof geknipt worden. Maar dat ging allemaal goed en 
kon het naaien beginnen. Jammer genoeg kwam het eind 
van de avond te snel in zicht, dus de tassen zijn nog niet 
af, maar binnenkort kunt u de eerste tassen van het 12+ 
designlabel in Brandevoort bewonderen, want de meiden 
hebben echt talent!!!!

Houd de website in de gaten voor alle activiteiten die de 
komende tijd worden georganiseerd.
www.brandevoort.nu en doorklikken naar de site van de 
12 plus.

Voor maart en april staan in ieder geval de volgende ac-
tiviteiten gepland:
2 maart chillen
9 maart naailes
23 maart disco
30 maart naailes en airbrush
13 april  naailes
27 april  Koningen- en Koninginnenfeest
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“POST BRANDEVOORT” EEN STORMACHTIGE MAAND...

Het komend jaar heb ik de eer om exclusief voor de 
Brandevoorter Courant de maand bij de brandweer te 
belichten. Mijn naam is René Kuyt en ik ben als vrijwil-
liger verbonden aan de brandweerpost in Brandevoort. 
Daarnaast ben ik als beroepskracht werkzaam in dezelfde 
tak van sport, maar dan op de hoofdpost aan de Deur-
neseweg. Behalve de belevenissen die we meemaken als 
“brandweer in Brandevoort” zal ik zo nu en dan ook het 
één en ander uitleggen over het reilen en zeilen binnen 
de brandweer. Veel leesplezier!

Het is bijna half vier in de nacht als ik wakker schrik 
van mijn pieper. “Grote brand Kanaaldijk N.W.” lees ik 
met enige moeite in de display. Snel kleed ik me aan en 
spring in de auto. Op de rotonde op de Brandevoortse 
Dreef kom ik al meer collega’s tegen die opgeroepen 
zijn. Een grote brand op de Kanaaldijk, dat is buiten ons 
verzorgingsgebied. We gaan dus assistentie verlenen aan 
onze collega’s van de hoofdpost in het Centrum van Hel-
mond...

Als we uitrukken met het blusvoertuig en de ladderwa-
gen, een minuut of vier na alarmering, krijgen we te horen 
dat er een grote brand woedt bij de firma “Nedschroef”. 
Voor ons geen onbekende, in juni vorig jaar hebben we 
daar ook al een grote brand geblust.
Op verzoek van de beroepscollega’s die reeds ter plaatse 
zijn nemen we een speciale aanhangwagen met poeder 
mee, het blijkt dat er een groot oliebad in brand staat. 
Als we ter plaatse komen worden we opgevangen door 
de officier van dienst, dit keer is dat Frank die toevallig 
ook postcoördinator van Brandevoort is. Ik word samen 
met Koos verzocht om met behulp van de ladderwagen 
een verkenning op het dak uit te voeren. De mensen van 
het blusvoertuig gaan met collega’s van de hoofdpost en 
de eveneens ter plaatse gestuurde brandweer van Aarle 
Rixtel het vuur te lijf. 

Al snel is de behoorlijk omvangrijke brandhaard, het 
oliebad en een erboven gelegen productielijn stonden 
in brand, onder controle. Koos en ik treffen op het dak 
niets verontrustends aan. De jongens van het blusvoer-
tuig worden verzocht tijdens de verdere afwikkeling van 
het incident stand-by te staan voor eventuele andere in-
cidenten in de stad. Een goed plan, want nog geen kwar-
tier later mogen ze naar de Rijpelberg voor een klein 

brandweer brandevoort
brandje tegen een wijkgebouw. En zo bluste het Brande-
voortse team die nacht een brand in de Rijpel...

Als onderdeel van de Helmondse brandweer is Post 
Brandevoort sinds eind 2005 operationeel. Ruim tachtig 
hulpaanvragen kwamen er in 2006 binnen. Bijna twintig 
personen, zowel mannelijk als vrouwelijk, staan 24 uur 
per dag en 365 dagen per jaar klaar om op vrijwillige 
basis te hulp te schieten wanneer er in de wijk Brande-
voort of omgeving iets loos is. Brand, verkeersongevallen, 
mensen vast in de lift, dieren in nood maar ook personen 
onder de trein, we komen het allemaal tegen.  Tijdens 
de dagsituatie op werkdagen worden we aangevuld door 
de mensen van de Preventieafdeling van de Helmondse 
brandweer, die ook op de post Brandevoort gehuisvest is. 
Overdag is het wat moeilijker om snel over vrijwilligers 
te beschikken, velen zijn buiten het verzorgingsgebied 
van onze post werkzaam, en dan vormen de collega’s van 
de Preventie een belangrijke aanvulling!

18 januari verliep nogal “stormachtig”. Zoals gebruikelijk 
was er ook dit keer weer behoorlijk wat werk aan de 
winkel voor ons. In tegenstelling tot de andere wijken in 
Helmond waar vooral veel bomen omvielen ging het in 
Brandevoort voornamelijk om allerlei schades aan da-
ken. We hebben onze helmen niet meer af durven zetten, 
overal kwamen de dakpannen omlaag zeilen! Op de 18e 
en de dagen erna hebben we met onze post 44 hulpaan-
vragen verwerkt. Het totaal over de hele stad lag op 150 
(!) We konden na een dag of drie dan ook geen dakpan-
nen of bomen meer zien!
Naast het uitrukken, gemiddeld zo’n twee keer per week, 
moet er natuurlijk ook geoefend worden. En dat doen 
we iedere maandagavond. Brandbestrijding, technische 
hulpverlening (denk aan ongevallen), omgaan met gevaar-
lijke stoffen, en dit alles zowel theoretisch als praktisch. 
Ik zal in de volgende verhaaltjes zeker onze oefeningen 
nog aan bod laten komen! En ... daarnaast volgen velen 
van ons ook nog eens één tot twee avonden in de week 
een cursus. De vrijwillige brandweer is zoals de naam al 
aangeeft vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Tot vol-
gende maand!

rené kuyt

Voor meer informatie over ons korps of vacatures kunt 
u terecht op www.brandweerhelmond.nl
En ja, op Brandevoort kunnen we zeker nog gemotiveer-
de mensen gebruiken... ■
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gezocht

BESTE BEWONERS VAN BRANDEVOORT

Sinds 1 februari 2007 is het niet meer toegestaan 
vanuit het politiekorps om incidenten die hebben 
plaats gevonden binnen de wijk te publiceren in bij-
voorbeeld de Brandevoorter Courant en/of ander 
wijkbladen. Denk hierbij aan de stukjes die door mij 
en mijn voorganger werden geschreven met betrek-
king tot inbraken, vernielingen en/of aanrijdingen. 
De artikelen die gepubliceerd mogen worden, moeten 
gericht zijn op veiligheid en preventie. Mijn bijdrage 
voor de Brandevoorter Courant zal dus, jammer ge-
noeg, niet meer maandelijks zijn en alleen nog als ik 
onderwerpen heb die aan deze criteria voldoen.

In mijn stukje van de Brandevoorter Courant van 
december 2006 vroeg ik uw aandacht voor het fou-
tief parkeren van uw voertuig binnen de wijk. Deze 
maand vraag ik daar nogmaals uw aandacht voor. 
Tot 1 maart 2007 wordt het foutief parkeren van uw 
voertuig binnen de wijk met een waarschuwingsbrief 
aan u bekend gemaakt. Vanaf 1 maart 2007 gaan 
medewerkers van politie Helmond West bekeuren bij 
het foutief en/of hinderlijk parkeren. De brandweer 
is voor routeverkenning en bereikbaarheid regelma-
tig in de wijk aanwezig. Indien zij constateren dat de 
hulpdiensten geen vrije doorgang kunnen hebben 
door foutief en/of hinderlijk geparkeerde voertuigen, 
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de politie tot uw dienst
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patricia van dijk
buurtbrigadier brandevoort

lichten zij de politie in. Daar hier de directe veilig-
heid in het geding is, zal de politie direct bekeuren en 
wordt het betreffende voertuig op kosten van de eige-
naar/bestuurder weggesleept. 
Het is niet toegestaan uw voertuig op de rijbaan, trot-
toirs, in bochten en op kruisingen te parkeren. Uw 
voertuig dient in de wijk geparkeerd te worden in de 
parkeervakken die door de gemeente zijn aangelegd. 

De waarschuwingsbrief is niet geldig bij parkeerover-
tredingen die gepleegd worden op plaatsen waar bor-
den met parkeerverboden zijn geplaatst.  

patricia van dijk
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ACTIVITEITEN IN HET AFGELOPEN JAAR

Wat het afgelopen jaar opviel was het dalende aantal 
meldingen dat door de bewoners van de 2 projecten 
werd gedaan. Daar tegenover stond dat er een aantal 
meldingen zijn binnengekomen uit buurten waar nog 
geen project actief is. 

Ieder buurtpreventieproject heeft het afgelopen jaar 4 
maal vergaderd. Op deze vergadering is meestal ook de 
buurtbrigadier aanwezig. 
Er wordt dan onder andere gesproken over ontvan-
gen meldingen en de afhandeling daarvan. Ook heeft 
de buurtbrigadier bepaalde zaken aangegeven waarmee 
buurtpreventie aan de slag is gegaan. De commissie buurt-
preventie heeft op haar beurt ook weer een aantal zaken 
aangegeven bij de buurtbrigadier, die dan daar weer mee 
verder is gegaan. Het afgelopen jaar heeft Brandevoort 
een nieuwe buurtbrigadier mogen verwelkomen en heb-
ben we afscheid moeten nemen van de buurtbrigadier 
die alweer 2 jaar in Brandevoort werkzaam was. We
hopen dan ook dat onze nieuwe buurtbrigadier voorlo-
pig in de wijk Brandevoort werkzaam zal blijven.
Ook was de commissie buurtpreventie aanwezig op de 
Brandevoorterdag en laatst zoals ook eerder vermeld op 
de open dag van het Multi Functionele Centrum.
Leden van de commissie buurtpreventie hebben deel-
genomen aan de klankbordvergaderingen (wijkraad en 
gemeente) en uiteraard aan wijkraadvergaderingen.
Voorts is deelgenomen aan discussies rond de plaats en 
inrichting van opvangplek voor de oudere jeugd.
Diverse artikelen over veiligheid en leefbaarheid werden 
geplaatst in de Brandevoorter Courant.

MEER INFORMATIE

Meer informatie over buurtpreventie kunt u vinden op 
vinden op website www.brandevoort.nu. Daar vindt u 
ook de namen van de buurtcoördinatoren.
U kunt zich opgeven als nieuwe vrijwilliger of nadere in-
lichtingen krijgen bij:

rené deelen  harrie van den heuvel
bonifantenerf 3  teunishoeve 14
telefoon: 667757  telefoon: 664732

email:bp.preventerven@brandevoort.org
email:bp.preventhoeven@brandevoort.org

Slechts in een (klein) deel van Brandevoort zijn buurt-
preventie projecten opgestart, namelijk in de Erven 
en de Hoeven (Oost en West) In het afgelopen jaar is 
geprobeerd ook in andere delen van Brandevoort een 
buurtpreventie project op te zetten maar tot nu toe 
zonder resultaat. Er hebben zich hiervoor helaas te wei-
nig vrijwilligers gemeld. Tijdens de Brandevoorterdag in 
Juni en op de recente open dag van het nieuwe Multi 
Functionele Centrum was de Commissie Buurtpre-
ventie Brandevoort aanwezig om uitleg te geven over 
(de noodzaak van) buurtpreventie en de verschillende
projecten die er nu zijn. Hoewel er op de open dag van 
het wijkcentrum veel mondelinge belangstelling was, 
heeft vrijwel niemand zich schriftelijk aangemeld als 
nieuwe vrijwilliger. Dat betekent dat er nogal wat werk 
zal moeten worden gedaan om voldoende vrijwilligers te 
krijgen om nieuwe projecten te starten.
Voor de commissie buurtpreventie zijn er 2 gebieden die 
bovenaan het prioriteitenlijstje staan. Dat zijn het plan 
Brand en de in aanbouw zijnde woonblokken 4 en 5
tegenover het station Brandevoort. Vooral voor de laatst 
genoemde woonblokken is het enorm belangrijk omdat 
er rondom een station altijd veel mensen te vinden zijn. 
Het is een bekend gegeven dat zich rondom een sta-
tion dan ook tal van zaken afspelen. Het is ook voor de
toekomstige bewoners van die 2 blokken van belang dat 
zij zich veilig en prettig voelen en wij vragen hen dan ook 
om contact op te nemen met onderstaande personen.
Als de nieuwbouw in Stepekolk -de Hoeven (Zuid) voor 
het grootste deel afgebouwd is (eind 2007 – begin 2008)  
zal geprobeerd worden ook hier buurtpreventie op te 
starten, mede steunend op verhuisde vrijwilligers uit
De Erven en de Hoeven Oost en West.

HOE IS BUURTPREVENTIE GEORGANISEERD?

Buurtpreventie projecten steunen op een netwerk van 
vrijwilligers (straatcoördinatoren). Per buurt van Bran-
devoort een tiental, liefst verspreid over de betreffende 
buurt. Deze vrijwilligers zijn de contactpunten tussen de 
bewoners en de ‘overheid’ die de leefbaarheid van een 
buurt kan handhaven en verbeteren. Onder ‘overheid’ 
verstaan we in dit verband: gemeente, wijkopzichter,
politie / buurtbrigadier, brandweer en stadswacht en
woningbouwvereniging. Uit ervaring is gebleken dat mel-
dingen en aandachtspunten door deze straatcoördinato-
ren doorgegeven altijd serieus door de ‘overheid’ wor-
den behandeld en meestal worden opgelost.

waar zijn de buurtpreventie projecten?



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

ÜBER DEN WOLKEN, MUSS DIE FREIHEIT WOHL 
GRENZENLOS SEIN...

Tja, daar zat ik dan op 11277 meter hoogte (of laagte zo 
u wilt, het is maar hoe je het bekijkt) aan de andere kant 
van de aarde. Verder weg van Brandevoort kon ik me 
niet voorstellen, dus daar zou ik m’n volgende VA gaan 
schrijven. Maar er kwam niets. Tussen Sydney en Auck-
land niets dan leegte. Heerlijke leegte.

WACHTEN OP DE EERSTE WOORDEN. 

Wachten, nog effe wachten, en nee, geen pizza. De ste-
wardes van Emirates Airlines kwam in ieder geval met 
andere versnaperingen dan pizza. Leuk aan dat vliegtuig 
was dat ze diverse camera’s aan de body van het vlieg-
tuig hadden gehangen waar je naar keuze via je beeld-
schermpje door kon kijken. En dus ook eentje onder het 
vliegtuig, recht naar beneden. Daar schoof de wereld dan 
onderlangs, of bovenlangs, het is maar hoe je het bekijkt.

Van de droogte naar het wulpse. Steeds dichterbij naar 
het land van de Maori’s, naar die overweldigende natuur, 
naar de All Blacks, de haka. En naar Nieuw Zeeland.

Er is veel discussie gaande over de culturele erfenis van 

de Maori’s, de landrechten, de traditionele manier van 
samenleven. Maori’s lieten de Britten betalen om samen 
te mogen leven op hun land, de Britten gingen er van uit 
dat ze land kochten. Toen dat verschil van inzicht duide-
lijk werd hebben de Britten de Maori’s gedwongen land 
toe te wijzen aan individuele personen, zodat ze keurig 
voor een habbekrats grote stukken land konden kopen. 
Keurig. En daar raakt het aan Brandevoort. Hoe ging het 
daar eigenlijk in z’n werk? En wat zou er van de Maori’s 
zijn geworden als ze dezelfde deal hadden gekregen als 
de landboeren van Brandevoort? Of als de Maori’s niet 
door de Britten, maar door de Nederlanders zouden zijn 
aangesproken? Als Nieuw Zeeland Nieuw Zeeland zou 
heten en niet New Zealand?

VAN WIE IS (HET) LAND EIGENLIJK?

Het werd indrukwekkend verwarrend toen ik aan deze 
meneer dacht. Midden in een grote stad, op een hoek 
naast de verkeerslichten, had hij z’n kleed neergelegd. 
Het verkeer uit de zijstraat links moest met een boog 
om hem heen. Hij maakte op mij de indruk dat hij het 
recht had om daar, precies op die plek, te gaan zitten. 
Geen idee waarom. Een paar werklieden in een busje 
toeterden geamuseerd, hij keek niet op. Toen ik naast 
hem stond te wachten, om over te mogen steken, stond 
ik op het punt om hem aan te spreken. Ik heb het niet ge-
daan, gered door het licht. Het verkeerslicht, we mochten 
oversteken. Nu weet ik nog steeds niet of deze plek, mid-
den in de stad, een bijzondere betekenis had of niet. Maar 
misschien was het gewoon een bijzondere plek, omdat 
de zon scheen? Of omdat niemand hem daar aansprak? 

Het is maar hoe je het bekijkt.
john van zeist
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3e serie

DDe lente komt er weer aan, en wij zijn als commissie klaar 
voor een belangrijke reeks Brandevoorter Concerten. 
Dit omdat we nu wellicht onze activiteiten gaan uitbrei-
den in ’t BrandPunt.  Gesprekken met de wijkraad en het 
wijkcentrum zijn in volle gang. Het zou zelfs kunnen dat 
alle concerten dit jaar nog verplaatst gaan worden naar
’t BrandPunt. Voorlopig staat alles nog buiten gepland, en 
we hebben er weer een divers programma van gemaakt. 
Dus opgelet, en de agenda erbij pakken.

We openen op zondag 15 april met Salty Dogs, hét zee-
manskoor uit Mierlo. We zouden deze activiteit graag 
verder aankleden als een happening met als thema “Aan 
de Brandevoorter grachten. Als iemand deze dag verder 
wil aankleden, neem dan even contact op met ons. 
Ons tweede concert op zondag 13 mei wordt veilig inge-
vuld door de Brandweerkapel uit Helmond. Eens kijken 
of ze ook lucht door die instrumenten kunnen pompen. 
13 juni is er weer ons Open Podium waar iedereen zich 
al voor kan inschrijven. Ons derde open podium, dus we 
mogen best spreken van een traditie. 
In het eerste weekend van de vak  antie komt op 1 juli 
onze fanfare uit Mierlo-Hout een pleintjesconcert geven:
Fanfare Unitas. Eindelijk, omdat we het er al drie jaren 
over gehad hebben. 

Na de zomervakantie hebben we nog één concert te 
gaan: het Helmonds Kamerkoor komt op 2 september 
het laatste buitenconcert geven. Als het allemaal lukt dan 
komt KoBra - ons eigen nieuwe koor uit en in Brande-
voort - het voorprogramma verzorgen. We zijn ervan 
overtuigd dat het koor dan al klaar is voor een klein eer-
ste concertje.  Het koor bestaat al uit 50 leden, en er 
staan er al enkele op de wachtlijst. 
Daarnaast proberen we nog wat groepen te krijgen in 
onze voorprogramma’s. Ondanks het feit dat iedereen 
van de commissie er weer zin in heeft, kunnen we wel 
wat extra vrijwilligers gebruiken, dus meld je aan indien je 
het leuk vindt om deze concertreeks voor Brandevoort 
mee te organiseren, en de toekomst in te gaan waarbij 
binnenconcerten én buitenconcerten gepland staan. 
 
Wilt u op de hoogte blijven in 2007 en als een van de 
eerste het programma zien? Meld u aan als donateur of 
wordt sponsor voor het nieuwe seizoen. Voor meer infor-
matie neemt u contact op via concerten@brandevoort.
org of kijk op de website: www.brandevoort.nu ■

remko boesveld 
commissie brandevoorter concerten
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AWe kunnen het amper goed beseffen, maar de markante 
boerderij aan Oud-Brandevoort is verdwenen. Al lang had 
hij leeggestaan en stand gehouden tegen de opdringende 
nieuwe huizen. Af en toe leek het of deze huizen de boer-
derij in een groot gat zouden doen wegschuiven. Nog 
voor dat dat kon gebeuren was de boerderij afgebroken 
en het puin afgevoerd door een aantal grote vrachtwa-
gens en leek het of de verdwenen boerderij nooit had 
bestaan. Zo licht lijkt dus de overgang tussen bestaan en 
niet bestaan. De oude Brandevoortse mensen zullen er 
langer bij stilstaan en nog moeten wennen aan het feit 
dat alle markante punten uit de wijk verdwijnen; andere 
bewoners zullen zeggen dat de wijk aan eenheid wint en 
de karakteristiek sterker wordt, omdat de bouwstijl niet 
meer door oude boerderijen wordt doorbroken. 
Ditzelfde verhaal geldt niet voor het oude wijkcentrum: 
we bedoelen ’t BrandPunt tegenover het voorlopige 
winkelcentrum. Dit eerste centrum immers is door de 
huidige bewoners zelf geregeld. Het is intensief gebruikt. 
De eerste leefjaren van de wijk hebben zich duidelijk 
rondom dit centrum afgespeeld. Ook al zag de vorm-
geving er niet bijzonder uit, toch zijn er allerlei zaken 
voor de wijk geweest die de leefbaarheid hebben verbe-
terd. In de zomer liep de temperatuur soms op tot 40o C, 
juist op het moment dat het hele college met ambtena-
ren hun beleidspunten kwamen toelichten. Koeling was 
niet mogelijk. De kilte is nooit een probleem geweest. 
De verwarming werkte goed. Voor de markthal was het 
oude wijkcentrum een goede aanvulling. Het is de vraag 
hoe allerlei festiviteiten het nu zonder die luxe moeten 
stellen. Hopelijk weet de organisatie van de markthal dit 
creatief op te lossen. ■

GP
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markante boerderij en ‘t oude brandpunt

                            verdwenen

Archief Cofoto Fotografie
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Het was van korte duur, maar eindelijk was er sneeuw! 
De dag begon zo mooi met sneeuwvlokken neerda-
lend op ons pittoreske Brandevoort. 
De sneeuw bleef even liggen zodat jong en oud hebben 
kunnen genieten. Heerlijk frisse lucht, mooi landschap, 
mooi besneeuwde daken, geweldig gezicht. Weeralarm 
was er voorspeld voor vandaag, zoveel mogelijk binnen 
blijven, was het advies.
Maar wie wil er nu binnen blijven als de natuur z’n 
werk doet en als onze wijk er zo mooi uitziet, dan wil 
je toch gewoon naar buiten om te gaan kijken en het 
te ervaren. Het viel allemaal een beetje tegen zoals u 
op de foto kunt zien, einde van de dag, weinig sneeuw 
over en alleen nog maar regen. Echt Hollands weer!
Maar we mogen niet klagen, we denken positief en be-
seffen dat we in ieder geval een keer sneeuw hebben 
gehad deze winter.

Op naar de lente! 

marlène drouen

sneeuw
                    in brandevoort

“het was van

          korte duur,  

   maar eindelijk was

      er sneeuw!” 



binnen
SPIEGELBEELD, VERTEL EENS EVEN ....

Als er een spiegel aan de muur hangt, heeft dit niet alleen 
een decoratieve functie, maar ook ruimtelijk effect. Hoe-
wel je er in werkelijkheid natuurlijk geen centimeter bij 
krijgt, lijkt de betreffende kamer een stuk groter. Bevestig 
je een spiegel haaks naast een raam, bijvoorbeeld in de 
wang van een dakkapel, dan komt er ineens twee keer 
zoveel licht binnen! Spiegels zijn een perfecte manier om 
lastige of saaie ruimten een positieve impuls te geven.

Een paar tips: vermijd spiegelbeelden in het zitgedeelte 
van je woonkamer, het voelt  niet prettig als je constant 
met z’n tweeën bent. Zorg ook dat de spiegels die je 
ophangt een flink formaat hebben, want met kleine spie-
geltjes bereik je niet het gewenste effect. Gebruik blanke 
spiegels en geen bronskleurige. Afgezien van het feit dat 
deze wat ouderwets aandoen, bereik je hiermee niet je 
doel als een ruimte optisch vergroot moet worden of 
als je licht wilt laten weerkaatsen. En hang de spiegel on-
zichtbaar op, anders verraad je met een draad of schroe-
ven meteen het trucje!

Wat ik zelf erg leuk vind en ik zeker adviseer om ook 
een keer te doen als je een beetje “bedrijfsblind” bent 
geworden, is je inrichting te bekijken met behulp van 
een handspiegel. Ga nou niet als een malle Eppie zomaar 
rondlopen met een spiegel in je hand, maar kijk bewust 
via de spiegel naar je inrichting (‘t blijft er overigens mal 
uitzien). Het is dan net of je bij jezelf op visite bent, heel 
bijzonder! Je ziet meteen wat er mooi is, of wat eigenlijk 
een beetje raar staat en misschien beter verplaatst kan 

worden. Of je vindt het ineens een heel kaal huis en 
prop je diezelfde middag bij het tuincentrum nog een 
mooie grote plant in je fietstas!

Het doorbreken van vastgeroeste patronen vind ik een 
uitdaging. Net de dingen even anders doen, een beetje 
creatiever denken. Want waarom hangt er zo vaak een 
spiegel boven het dressoir? Omdat anderen dit ook 
hebben? En vind je het echt leuk om de trouwfoto van 
je nichtje neer te zetten of wordt dit van je verwacht? 
Waarom hangt het schilderij eigenlijk boven de bank? Je 
zit er meestentijds met je rug naar toe! Waarom zit het 
handdoekhaakje naast of soms zelfs ónder het wasbakje 
in het toilet? Zo moet je bukken én je maakt de vloer 
nat; hang het handdoekje er toch boven!

Natuurlijk is ’t het mooiste als je inrichting een bepaalde 
stijl heeft waar je aan vast houdt, maar de tijden zijn ver-
anderd en je hoeft niet meer een eettafel, salontafel en 
dressoir uit één serie bij één meubelzaak aan te schaffen. 
Verweef  meubels en accessoires die je leuk vindt met 
elkaar, ook al zijn ze totaal verschillend. Wees niet bang 
dat het niet bij elkaar past; want alles wat bij jóu past, 
past ook bij elkaar en vormt zo jouw unieke interieur. 
Dat is toch veel leuker dan een zo-stond-het-ook-in-de-
winkel-woonkamer! 
Heerlijk, een beetje humor en eigenwijsheid in een inte-
rieur. Dus: wég met de spiegel boven het dressoir! ■

christy van rij
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Het is dinsdag, de 2e van januari. Mijn buurvrouw Judith 
heeft haar eerste bijeenkomst van de Breakfast Club 
Brandevoort en ik ben er ook voor uitgenodigd. De 
week ervoor duwde ze me een kleurrijke uitnodiging in 
m’n handen ‘voor als je zin hebt, maar voel je vooral niet 
verplicht’. Verplicht voel ik me zelden, verplichtingen zijn 
er al veel te veel in het leven. Dus als ik naar zo’n evene-
mentje ga, doe ik dat omdat ik het zelf wil. Uit nieuws-
gierigheid, of gewoon om de sociale contacten met m’n 
buurvrouw te voeden.
Nu waren alle genodigden en getrouwen al aanwezig op 
het moment dat ik aanbelde, negen uur, de eersten ston-
den om half negen op haar stoep voor het aangekon-
digde ontbijt.
‘Maakt niet uit’, zegt Judith, ik krijg een hartelijke knuffel 
en schuif aan tussen een bonte verzameling van vrouwen, 
een man en verschillende kids van uiteenlopende leeftij-
den. De sfeer is warm, de mensen gezellig en de kinderen 
rustig. Want dat is nu net wat de Breakfast Club van Ju-
dith uitstraalt: rust, en vooral warmte. Op tafel staat nog 
een restantje van het ontbijt; ik krijg een gezonde shake 
in m’n handen geduwd, smaakt prima. En laat het vooral 
goed voor lijf en geest zijn, dus wie wil nou niet zo de 
dag starten. 
Op het moment dat ik net m’n sociale draai gevonden 
heb, kondigt Judith een speech aan. Ze vond het wel 
aardig om een officiële opening aan haar nieuwe clubje 

te verbinden en ze liet daarvoor het woord aan Bianca 
Teuwsen.
Een moment van bezinning dus, Bianca verkondigde 
Judith’s kijk op het leven op een toch wel bijzondere 
manier: een ziektebeeld dat werd verholpen door een 
andere levensstijl, een andere voeding, gericht op de na-
tuur. Cynici zouden dat betitelen als een commerciële 
insteek, maar het was verre van dat. Het was een blik op 
de zienswijze van Judith, de overtuiging dat je bent wat 
je eet, dat alles met elkaar te maken heeft, je manier van 
in het leven staan, je fysieke en geestelijke gesteldheid. En 
daaraan gekoppeld haar visie op voeding. 
Ik was er slechts een klein half uurtje, maar had in dat 
korte tijdsbestek m’n buurvrouw beter leren kennen als 
het half jaar dat ik ernaast woonde. En daarmee heb je 
meteen het doel van de Breakfast Club Brandevoort te 
pakken: een sociale en gezellige manier om elkaar be-
ter te leren kennen. Toegankelijk voor iedereen die maar 
wil. 
De Breakfast Club Brandevoort organiseert iedere dins-
dag van 08.30 – 10.00 uur een lekker, gezond en gezellig 
ontbijtmoment. ■

judith guns – van helvoirt
biesveldje 5

5706 kt  helmond
0492 – 66 0100

onthaasten in
              de breakfast club

februari 2007   37



februari 2007   39

Deze titel is op meerdere manieren in te vullen. De ma-
nier die de bijgaande foto laat zien, is de niet de juiste 
manier van opruimen. Het lijkt dan wel op één plek bij 
elkaar te liggen, maar het heeft weinig met opruimen te 
maken. 
Beter lijkt het om zaken, die achterblijven gewoon op 
een andere manier aan te pakken. Het zou zo moeten 
zijn, dat anderen er geen last van hebben. Waarschijnlijk 
zal het zwerfafval in de waterplas binnenkort opgeruimd 
zijn. Hopelijk is de zwerfafvalplas een uitzondering voor 
Brandevoort en hebben bewoners van Brandevoort vol-
doende fatsoen om eigen afval op een andere manier op 
te ruimen.  

zwerfafval:
   opgeruimd
         staat
        netjes
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hoofdstraat 157,  5706 al helmond.
j.m.m. v.d. Laar,  pastoor / deken
telefoon: 0492 - 522930
e-mail: pastorie@st-lucia.nl
website: www.st-lucia.nl 
banknummer parochiebijdrage: 171027507.
banknummer restauratiefonds: 123872340.

spreekuur: dinsdag 9.30 uur - 10.00 uur
                donderdag 18.00 uur - 18.30 uur
                of via de e-mail: pastorie@st-lucia.nl

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

EUCHARISTIEVIERINGEN:
zaterdag 19.00 uur
zondag 10.15 uur

 

BIJZONDERE VIERINGEN/BIJEENKOMSTEN:
Zaterdag 3 maart 19.00 uur, St. Luciakerk
gastkoor Orinoco uit Someren.
Dinsdag 6 maart 20.00 uur, doopavond,
pastorie, Hoofdstraat 157.
Dinsdag 13 maart 20.00 uur, huwelijksavond, 
pastorie, Hoofdstraat 157.
Zaterdag 17 maart 19.00 uur, St. Luciakerk
gastkoor Common Voices.
Dinsdag 27 maart Kerkenpad,
Eerste Communie.
Donderdag 29 maart Kerkenpad,
Eerste Communie.

j.v.d. laar, pastoor/deken

luciaparochie 
de 

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.



BRIDGECLUB ‘T BRANDPUNT OPENT STERK

De eerste bijeenkomst van de rookvrije Bridgeclub
‘t BrandPunt heeft maandag 5 februari  plaatsgevonden. 
De overweldigende belangstelling (51 aanmeldingen) 
voor een bridgeclub in Brandevoort heeft de initiatief-
nemers: Willy Jaegers (voorzitter), Arno van de Graaf 
(wedstrijdleider) en Germ Popke (technische commis-
sie) aangenaam verrast. Zij waren dan ook zeer verheugd 
43 aspirant-leden en cursisten op deze avond te kunnen 
verwelkomen. Het interim-bestuur gaf tekst en uitleg 
over de gang van zaken en beantwoordde alle vragen 
uit de zaal waarna het officiële gedeelte werd beëindigd. 
De stemming was zo gemoedelijk dat de meest fanatieke 
bridgers bleven plakken om in de bar van ‘t BrandPunt 
onder het genot van een drankje en een hapje nog gezel-
lig een kaartje te leggen.

bridge in ‘t brandpunt

Vanaf 26 februari a.s. zal er iedere maandagavond 
om 19.30 uur gebridged worden in de grote zaal van
‘t BrandPunt. De contributie bedraagt € 30,- per jaar. 
Er zijn voldoende gevorderde bridgers voor 1 lijn van 
6 tafels. Tegelijkertijd starten er cursussen voor begin-
ners op de woensdagmiddag van 14.00 - 16.30 uur en 
op de zaterdagochtend van 9.30 - 12.00 uur. Deze wor-
den verzorgd door Ton Henken. Leden van Bridgeclub
‘t BrandPunt kunnen gratis aan deze cursus van 13 les-
sen  deelnemen. De kosten van het cursusboekje zijn 
ongeveer € 8,-. Als deze beginners na voltooiing van de 
cursus instromen kan er een tweede lijn bij komen. 
Nieuwe leden en cursisten zijn van harte welkom 
en kunnen zich aanmelden bij Dhr. Willy Jaegers,
telefoon: 536378. ■  

cécile dekker     
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Stationsplein  blok 4 en 5

Wat is het verschil tussen het plan uit januari 2006 en de realisering in maart 2007?
Iedereen kan zijn reactie sturen aan de redactie via email: redactie@brandevoortercourant.nl

plan en werkelijkheid

In het bestemmingsplan staat uitgebreid omschreven wat 
de plannenmakers willen gaan doen met het groen. Voor-
al voor Brandevoort II zijn er interessante plannen. Deze 
plannen zijn alleszins gunstig voor de voornemens van 
de centrale overheid mbt de vinexlocaties. De eventueel 
toegezegde gelden voor de vinexlocaties met betrekking 
tot groen kunnen zo direct ingezet worden in het voor-
nemen van Brandevoort. Onder het groene overzicht 
staat beschreven wat er voor de uiteindelijke groenvoor-
zieningen de gemeente minimaal kan inzetten.

ARTIKEL 11 GROENDOELEINDEN, ECOLOGI-
SCHE ONTWIKKELING EN WATERHUISHOU-
DING. (UIT TE WERKEN EX ARTIKEL 11 WRO)

1. Gronden, aangewezen voor groendoeleinden, ecologische 
ontwikkeling en waterhuishouding zijn bestemd voor:
- waterhuishouding en waterberging in de vorm van 
 waterverbindingen, waterpartijen, vloeivelden en 
 hoofdwatergangen, waarbij tenminste 10,6 ha van het 
 bestemmingsvlak uit waterberging dient te bestaan, 
 met dien verstande dat deze oppervlakte uitsluitend 
 mag worden gerealiseerd binnen (delen van) het be-
 stemmingsvlak op de wijze zoals aangeduid op figuur 1: 
 natuurcompensatie en waterberging.
- de ontwikkeling en versterking van de ecologische 
 structuur. 
- natuurcompensatie met een minimale oppervlakte van 
 14,5 ha met dien verstande dat deze oppervlakte uit
 sluitend mag worden gerealiseerd binnen (delen van) 
 het bestemmingsvlak op de wijze zoals aangeduid op 
 figuur 2: natuurcompensatie en waterberging.
- gebruiksgroen, waar onder begrepen openbaar groen, 
 speel- en ligweiden, met een minimale oppervlakte van 
 9 ha. 
- recreatief medegebruik in de vorm van fiets- en voet-
 paden.

- recreatief medegebruik in de vorm van scouting-
 verenigingen.
- fiets- en voetpaden.
- een onderdoorgang ten behoeve van het langzaam 
 verkeer binnen een afstand van 30 m ter weerszijden  
 van de betreffende aanduiding op de plankaart.
- verkeersontsluitingspunten binnen een afstand van 50 
 meter aan weerszijden van de aanduiding “ontslui-
 tingspunt” op de plankaart. Alsmede voor een boven-
 grondse hoogspanningsleidingen (dubbelbestemming) 
 en ondergrondse gastransportleiding (dubbelbestem-
 ming) met inachtneming van het bepaalde in artikel 
 14 en artikel 15 voorzover deze bestemmingen met 
 de bestemming groendoeleinden, ecologische ontwik-
 keling en waterhuishouding samenvalt.

Een aardige, maar ingewikkelde omschrijving van de 
randvoorwaarden voor de uitwerking van de 2e fase in 
relatie tot de groenvoorschriften.

GP

hoe groen is brandevoort in zijn eigen plannen?
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het goede? Als je de mensen met het openbaar vervoer 
wilt laten reizen, zoals diverse politieke partijen al jaren 
lang propageren, moet je uiteraard bus- en spoorlijnen 
exploiteren. Maar die bussen en treinen moeten uiter-
aard ook ergens kunnen stoppen. Een stad als Eindhoven 
heeft slechts twee spoorwegstations, terwijl stadswijken 
als Acht en Tongelre toch aan het spoor zijn gelegen. Bij 
Eeneind lig nog een oud station. Aangezien Eeneind en 
Nuenen-Zuid aan elkaar zijn gegroeid zou dit station 
heropend kunnen worden. Het dorp Maarheeze ligt aan 
de spoorlijn naar Weert maar heeft geen station. 
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er in de toe-
komst dus meer stations bij zouden komen omdat de 
wegen dichtslibben en de uitstoot van CO2 dergelijke 
vormen aanneemt dat dit zeer waarschijnlijk leidt tot 
klimaatsveranderingen. Nu zijn er altijd al klimaatsfluc-
tuaties geweest maar de opwarming gaat zo snel dat er 
gevaar zou bestaan voor het westen van Nederland. Dat 
zou immer onder water komen te staan door de combi-
natie van smelten van het landijs, de gletsjers, daling van 
de bodem, springvloed en zware noordwester stormen.
U kunt zich afvragen wat dat allemaal te maken heeft met 
de bouw van station Brandevoort. Nu, het éen lokt het 
ander uit, op actie volgt reactie. 
Station Brandevoort vindt navolging door de bouw van 
tientallen andere stations, dat reduceert het gebruik van 
duizenden auto’s per dag. De verminderde uitstoot van 
CO2 zorgt ervoor dat het lage deel van Nederland bij een 
zware storm net niet onder water loopt. Is dat geen mooi 
vooruitzicht? Waar Brandevoort al niet goed voor is. ■

wim dobma

station, deel 9

HHet is een beetje tegenstrijdig, een spoorwegstation dat 
al twee maanden in gebruik is, terwijl er nog steeds aan 
het stationsgebouw gewerkt wordt. Maar alle goede din-
gen hebben tijd nodig en aangezien het stationsgebouw 
geen standaardproject is, gaat het nog wat tijd en geld 
kosten. 

Het feit dat het station benut kan worden als locatie om 
in of uit de trein te stappen is tenslotte belangrijker dan 
het feit dat het prestigieuze stationsgebouw nog niet 
voltooid is. Stel dat het andersom was, dat iedere voor-
bijganger zich vergaapte aan een prachtig niet-alledaags 
stationsgebouw waarvan de voltooiing nog maanden in 
beslag zou nemen, maar dat de trein er nog steeds geen 
passagiers in of uit kon laten stappen, dat zou veel beden-
kelijker zijn. Lof dus voor de plannenmakers die besloten 
hebben eerst de perrons en de overkappingen hiervan af 
te bouwen en dan pas het stationsgebouw. Het heeft ui-
teraard ook te maken met het kostenplaatje, hoe eerder 
reizigers het station kunnen benutten, hoe eerder het 
geïnvesteerde geld terugverdiend kan worden.
Wat betreft de bouw van het station zelf, het metselwerk 
van rode baksteen aan de buitenkant van de betonnen 
gebouwen is nu tot ongeveer de helft gevorderd. Aange-
zien de Ecozone rondom de Veste komt te liggen, wordt 
er zeer binnenkort begonnen met de kademuur bij de 
Broederwal. De huizenblokken tegenover het station, de 
openbare ruimte daartussen en de Ecozone moeten vol-
gend jaar voltooid zijn, volgens de heer van der Geest 
van de Gemeente Helmond. 
Brandevoort is het vierde station in het ‘Helmondse’ zo-
als u her en der hebt kunnen lezen. Een beetje teveel van 
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Reünie LEAO St. Joris. Er wordt dit jaar een reünie 
georganiseerd voor oud-leerlingen en partner van de 
LEAO ST. Joris te Helmond. Alleen van het examenjaar 
1981-1982. Wie interesse heeft kan zich opgeven via 
email reunieleao@live.nl. 

Huurwoning gezocht. Wij (gezin met 2 kinderen) zijn 
op zoek naar een tijdelijke woning in brandevoort vanaf 
15 juni 2007 tot en met maart 2008. Wie kan ons helpen? 
Telefoon 0492 - 841528 of 06 - 43488815

Op 10 december (Dickensnight) hebben we op de Ste-
pekolk-Oost een beige knuffel in de vorm van een 
schaapje gevonden. Het merk van de knuffel is Sea 
Horse. Degene die het knuffeltje mist kan contact met 
mij opnemen. Telefoon 06 - 12096098.

brandjes
Hulp in de huishouding gezocht. Wij zijn op zoek 
naar iemand die voor 4 uur per week ons huis wil ko-
men poetsen. Het gaat dan voornamelijk om stofzui-
gen/schoonmaken woonkamer en slaapkamers, keuken, 
badkamer en toilet, geen was/strijk e.d. Bij voorkeur op 
vrijdag. We zien reacties graag tegemoet via e-mail of een 
telefoontje. Groetjes Jan en Yvonne van Bokhoven
jvb10@xs4all.nl of 06-53401331 (Jan)

DE DIERENBESCHERMING BIEDT JE NU DEZE KANS!

Wellicht denk je bij wilde dieren niet meteen aan kat-
ten, maar helaas wonen er alleen al in en om Eindhoven 
duizenden verwilderde katten. Deze katten zijn van nie-
mand. Ze zijn opgegroeid op straat en zien mensen als 
hun natuurlijke vijand. Niemand kijkt naar deze dieren 
om. De mensen zijn ze meestal liever kwijt dan rijk. 
Dit komt voornamelijk door de overlast die ze veroorza-
ken én door dat ze met zo velen zijn. De Dierenbescher-
ming wil deze dieren helpen!  We willen dit doen door de 
katten te castreren/steriliseren. Op deze manier kunnen 
ze zich niet meer voortplanten en ze sproeien, krijsen en 
vechten niet meer. Dus ook de stank en geluidsoverlast 
verdwijnt voor de omgeving,  waardoor ze beter geac-
cepteerd worden. 

Ben jij iemand die zich wel om deze dieren bekommert 
en wil je je graag inzetten voor een beter bestaan van 
deze katten? Sluit je dan aan bij ons team want we zijn op 
zoek naar vrijwilligers:

• Verzorgers die de katten tijdens hun korte verblijf in de 
 opvang willen verzorgen, in de middag en de avond.
• Vrijwilligers die de katten willen vervoeren van en naar 
 de dierenarts. 
• Kattenvangers die de katten willen vangen met behulp
 van diervriendelijke vangkooien en de katten ook weer 
 uitzetten na een korte herstelperiode.

We bieden je werkzaamheden binnen een leuk team in 
een interessante werkomgeving om nuttig werk t.b.v. 
dierenwelzijn te verrichten. Een regeling voor onkosten-
vergoeding, geen salaris (het blijft vrijwilligerswerk), en 
we verwachten dat je minimaal 1 dagdeel per 2 weken 
beschikbaar bent.

Het is natuurlijk belangrijk dat je van aanpakken weet, en 
dat je zelfstandig kunt werken. De minimum leeftijd om 
je als kattenverzorger aan te melden is 18 jaar. 

Heb je altijd al iets voor de dieren willen betekenen dan 
grijp nu je kans, want we hebben dringend vrijwilligers 
nodig met een hart voor dieren, die weten hoe ze hun 
handen uit de mouwen moeten steken! Dus pak de te-
lefoon en geef je op om deze katten die zo hard “perso-
neel” nodig hebben te komen bedienen!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Cindy Hamers: Coördinator Zwerfkattenproject
Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost op telefoon-
nummer: 06 - 51905277.
Email: zwerfkatten@dierenbeschermingbrabantzo.nl

altijd al met wilde dieren
           willen werken?
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V

de blauwe reiger

Veel inwoners van Brandevoort genieten van de vele die-
ren en planten in en om de Ecozone. Zo staan er vaak 
reigers op één poot in het water wat rond te kijken of 
ze geen visje kunnen verschalken. Deze boeiende dieren 
werden ook vaak bewonderd door Ankie Puts-Vosdellen 
en haar man Theo. En vooral hun landingen in het water, 
bij hen voor de deur aan de Neerwal,  inspireerde Ankie 
tot het vinden van een naam voor haar schoonheidssalon 
:De blauwe Reiger.
Na basisschool, Mavo en Meao richting administratie 
volgde Ankie de opleiding documentalist. Als eerste baan 
ging ze werken bij het zuiveringsschap Limburg waar ze 
voor het eerst kennis maakte met het gebruik van de 
computer. Na enige tijd ging ze werken bij de databank 
aan het invoeren van de administratie. In 1985 vond men 
dat ze maar moest gaan studeren wat ook intern een 
verandering van baan opleverde en ze ging werken bij 
de documentatiedienst. Een paar jaar later, in 1989, ont-
moette ze tijdens een feest in de stad Roermond haar 
toekomstige man en er ontstond vriendschap. Na een 
paar jaren vroegen enige vrienden voor de gein wan-
neer zij nu eens zouden gaan trouwen. Zonder er bij na 
te denken flapte Ankie eruit: september 1994. Gelijktij-
dig keek ze Theo aan en die knikte bevestigend. En zo 
gebeurde het ook. Zonder dat Theo haar officieel ten 
huwelijk had gevraagd trouwden ze inderdaad op 9 sep-
tember 1994. 
Theo werkte bij Fuji in Tilburg en Ankie nog steeds in 
Roermond. Maar na een inbraak in Theo’s kamer in Til-
burg besloten ze tot het kopen van een huis in Eind-
hoven waar ze uiteindelijk  tien jaren bleven wonen. 
Ankie solliciteerde bij de TUE en werd aangenomen om 
een archief op te zetten voor de Faculteit Natuur- en 
Werktuigbouwkunde. En in de jaren die volgden rolde 
ze intern van de ene functie in de andere. De langste tijd 
heeft ze gewerkt als hoofd studentenadministratie aan 
de faculteit Natuurkunde. Ze reisden beiden op en neer 
tussen Roermond, Tilburg en Eindhoven. 
In 1995 werd hun dochtertje Brit en in 1998 hun zoontje 
Jurrit geboren. Jammer genoeg had Brit een aangeboren 
hartafwijking waaraan ze in 1999, gelukkig met goed ge-
volg, werd geopereerd. Dit was o.a. de reden dat Ankie 
meer thuis wilde zijn om zelf voor haar gezin te kunnen 
zorgen. Maar naast haar gezin wilde ze toch ook wel iets 
voor haarzelf beginnen. Maar wat? Daar had ze op dat 
moment nog geen idee van. Liggend op de behandelstoel 

bij haar toenmalige schoonheidsspecialiste wist ze het 
ineens. Dit beroep wilde ze gaan leren.Ze kon dan een 
bedrijf opbouwen en tegelijkertijd thuis zijn.
Dus startte ze met een avondopleiding (2 avonden per 
week) bij Kosmos in Eindhoven. En ze behaalde het di-
ploma Schoonheidsverzorging in 2002. 
Ondertussen ontstond de wens wat groter te gaan wo-
nen en ze lazen in een blad over Brandevoort. Ankie was 
meteen enthousiast en ging er snel een kijkje nemen. En 
vond het hier te gek. Maar Theo wilde in eerste instantie 
niet want hij vond de afstand naar zijn werk in Tilburg te 
ver. Maar heren jullie weten al wat er komt.... Wij vrou-
wen krijgen toch wel onze zin. En zo werd er in 2002 
verhuisd van Eindhoven naar Helmond/ Brandevoort. 
Gelijktijdig  startte ze meteen ook haar schoonheidssa-
lon: De Blauwe Reiger. En wie heeft bij een wandelingetje 
rond de buitenrand van de Veste niet bij hen voor de 
deur hun eigen rieten Reiger zien staan? Jammer genoeg 
is die door vandalisme vernield en door allerlei werk-
zaamheden (nog) niet gerepareerd. Schoonheidssalon 
De Blauwe Reiger heeft cliënten van allerlei categorieën 
mensen. Van jong tot oud, zowel mannen als vrouwen. 
Ankie heeft in haar bedrijf een paar gedegen merken zo-
als: Dr Grandel (huidverzorging) , Cosmactive (huidver-
betering), Arabesque (make-up) Allessandro (hand- en 
nagelverzorging). In september a.s. wil ze gaan starten 
met een mannenlijn van het hierboven genoemde merk 
Dr. Grandel.
Een van de fascinerendste zaken in haar vak vindt ze de 
contacten met al die verschillende mensen. En de waar-
dering die ze daarvoor krijgt vindt ze geweldig. Haar spe-
cialiteit is het haar cliënten op hun gemak stellen. Het 
mooiste compliment is dan dat iedereen gelukkig en ont-
spannen haar salon weer verlaat. Zeer binnenkort gaat 
ze starten met het aanbrengen van gelnagels. Alhoewel 
ze er uitdrukkelijk bij zegt geen nagelsalon te willen wor-
den maar dit als extra service te willen aanbieden. Bijv. 
voor bruidjes, als extra bij een manicure behandeling of 
bij cliënten met gebroken nagels. Na het volgen van de 
trainingen wil Ankie ook gaan starten met voedings- sup-
plementen om het  pakket compleet maken. 
Het gezin heeft het in Brandevoort enorm naar de zin en 
ze willen hier voor geen prijs weg. Maar enige kritische 
noten heeft Ankie nog wel. Ze vindt wel dat er veel te 
weinig parkeerplaatsen zijn. Ook vindt ze dat de Ecozone 
te veel gemaaid wordt. Volgens haar moeten de kinderen 
in de wijk nog meer de gelegenheid krijgen de plantjes en 
de dieren te bekijken. Door dat frequente maaien wordt 
alles teveel gecultiveerd. “Laat het maar lekker wild”, vind 
ze.   
Een zeer gedreven en gedegen vakvrouw is de indruk 
die ze bij ondergetekende achterlaat en ik voel wel een 
aantal overeenkomsten tussen ons beiden.
We wensen haar en haar gezin alle geluk en succes voor 
nu en de toekomst en danken haar voor de gastvrijheid.

MD

DE REIGERS IN DE ECOZONE BRACHTEN HAAR OOK EEN NAAM VOOR HAAR SCHOONHEIDSSALON
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Op zaterdag 13 januari was de zeer geslaagde open dag 
van ’t BrandPunt. Een prachtig gebouw met alle facilitei-
ten. Wat waren er veel positieve reacties!
Ook wij, DéDé Danceballet, zijn super enthousiast, want 
inmiddels geven wij nu al weer een tijdje les in de prach-
tige spiegelzaal.
Door het enthousiasme van de open dag was er veel 
vraag naar de lessen van DéDé Danceballet die in
’t BrandPunt gehouden worden. Door de grote belang-
stelling gaan we voortaan een 3e dag in de week ballet-
lessen verzorgen.

Er gaat vanaf zaterdag 3 maart een nieuw groepje starten 
van 9.30 uur tot 10.30 uur voor kids van 3 t/m 6 jaar. Ie-
dereen mag dan 3 gratis proeflessen volgen om te kijken 
of ze het leuk vinden! Ook willen we voor meiden van 7 
t/m 10 een nieuw groepje gaan starten....
Wil je meer informatie over de lestijden en de nieuwe 
groepen in Brandevoort? Neem dan gerust contact op 
en spreek een gratis proefles af! 040 - 2544052 of kijk op 
www.dededanceballet.nl

Danceballet is een dynamische vorm van modern ballet. 
Verschillende dansstijlen worden gemixed waardoor het 
dynamisch, fel en energiek is! For kids, teens & grown-
ups.

HHoe is het met uw goede voornemens van 1 januari j.l., 
wat is er nog van over of gaat het er juist heel erg goed 
mee? Hoe dan ook, dit voorjaar start de Lopers Groep 
Mierlo een “starters cursus voor hardlopers en wande-
laars”. Wordt u er liever anders op aangesproken, noem 
het dan maar een “loop clinic” of voor mijn part “thera-
peutisch joggen als teambuilding”. Lopers Groep Mierlo 
start op 24 maart 2007 met haar  “LOOPSCHOOL”  
programma. 
Deze loopschool is bedoeld om mensen die het lopen als 
een drempel ervaren te helpen om deze stap te overbrug-
gen. Om onder deskundige leiding te komen tot aan het 
niveau van beginnend loper en wandelaar. Om u plezier 
in het lopen bij te brengen. Om lopers het voordeel van 
samenlopen te laten ervaren. Om lopers te laten lopen 
in een veilige sfeer. Om lopers te leren lopen in een bles-
surepreventief kader. Om lopers te leren luisteren naar 
hun eigen lichaam. De deelnemers moeten niets, maar 
worden uitgenodigd om het één en ander te proberen. 
Plezier gaat vooraf aan techniek. En het is ook nog eens 
“BIJ U IN DE BUURT”.

De loopscholing duurt alles bij elkaar 11 weken met een 
onderbreking in week 18. Er wordt gelopen op de (400 
m) baan, op de openbare weg en in het bos. Voor elke 
loopondergrond wordt bijpassende theorie verteld. Ver-
der krijgt u specifieke informatie over schoeisel, voeding, 
loopkleding enz. 
Op zaterdag 24 maart is er een informatie bijeenkomst 
over de loopschool in het Patronaat te Mierlo van 10 
tot 12 uur. De eerste training begint op 3 april. De start 
locatie is altijd op het Sportpark Oudven te Mierlo op de 
LGM 400 m baan. (langs het Eindhovens kanaal tegenover 
de Brandevoortse Hoeven) Er is omkleed mogelijkheid 
aanwezig. De poort is 10 minuten voor de start geopend. 
De tijdstippen zijn DINSDAG van 19.00 tot 20.15 uur en 
ZATERDAG van 9.00 tot 10.30 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Ellen Schoonho-
ven, 0492 - 660180. Ook kunt u onze website bezoeken:
www.LGM-mierlo.nl. De kosten zijn € 35,-  voor 11 weken.
U kunt zich aanmelden bij:

tiny van grootel, 0492 - 663764

lopen in de buurt van brandevoort

positieve reactie na open dag 
’t brandpunt
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Houtse Toneelgroep speelt blijspel ‘Zusters in zaken’ 
en kindervoorstelling in MFC Brandevoort op 24 en 25 
maart aanstaande.

In het weekend van zaterdag 24 en zondag 25 maart 
aanstaande speelt de Houtse Toneelgroep uit Mierlo-
Hout twee voorstellingen in het nieuwe multifunctionele 
centrum in Brandevoort. Zaterdagavond spelen wij het 
blijspel ‘Zusters in zaken’ en op zondagmiddag spelen wij 
de kindervoorstelling ‘Piratendochters’. Hieronder alle 
informatie omtrent deze voorstellingen. 

OVER ZUSTERS IN ZAKEN

Een klooster wat eens bewoond werd door vele zusters, 
telt nu nog slechts vier inwoners: Moeder Overste en 
de zusters Agaath, Clara en Francisca. Al in geen jaren 
heeft het klooster een novice mogen verwelkomen, de 
rekeningen en daarbij de geldproblemen stapelen zich 
op. Aartsbisschop Siemelinck ziet dan ook geen andere 
mogelijkheid dan het klooster te verkopen, wellicht kan 
het klooster dienst doen als casino of supermarkt. Dan 
verschijnt Guusje Jongeneel, een zakenvrouw in hart en 
nieren. Zij heeft grootse plannen met het klooster. De 
zusters gaan in zaken, dat vereist echter wel een andere 
manier van denken. Maar als zelfs Moeder Overste, nadat 
ze Hem heeft geraadpleegd, achter de plannen staat gaan 
de zusters aan de slag met hun nieuwe uitdaging. Aarts-
bisschop Siemelinck dreigt deze plannen te verstoren, op 
het nippertje wordt er een oplossing gevonden. 

ZUSTERS IN ZAKEN WORDT GESPEELD OP:
zaterdag 24 maart aanstaande in ‘MFC Brandevoort’, 
Biezenlaan 26. Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.15 uur), 
Entree: € 6,-

HOE KOMT U AAN KAARTEN: 
  RESERVEREN:
- telefonisch via 0492-551123 of 0492-539731
- via onze website www.houtsetoneelgroep.nl
   VOORVERKOOP:
- MFC Brandevoort (vanaf 8 maart)

OVER PIRATENDOCHTERS

Jan de Schuymer, een echte angstaanjagende zeerover, 
heeft met zijn twee dochters het ruime sop gekozen. Hij 
wil hen de fijne kneepjes van het piratenvak bijbrengen. 
Het schip is echter vastgelopen op het strand. Dat bete-
kent het voorlopige einde van de zeereis, maar het luidt 
tegelijkertijd het begin in van nieuwe avonturen op het 
land. De dochters ontpoppen zich als ondernemende 
meisjes die, in tegenstelling tot hun om rum verzotte 
vader, voor niets en niemand bang zijn. Ze gaan op ont-
dekkingstocht, en ontmoeten daarbij allerlei bijzondere 
figuren. De voorstelling is geschikt voor kinderen van alle 
leeftijden. 

PIRATENDOCHTERS WORDT GESPEELD OP:
Zondag 25 maart aanstaande in ‘MFC Brandevoort’, Bie-
zenlaan 26. Aanvang: 14.00 uur (zaal open 13.30 uur), En-
tree: € 2,50 p.p. Kaarten verkrijgbaar aan de zaal

TONEELSPELEN IETS VOOR U?
De Houtse Toneelgroep is op zoek naar mannelijke le-
den. De Houtse Toneelgroep bestaat uit spelers van alle 
leeftijden, samen vormen zij een hechte groep. Op de 
repetities staat het repeteren natuurlijk centraal, maar 
ook gezelligheid. U hoeft geen ervaren acteur te zijn om 
mee te mogen spelen. Leren doe je tijdens de repetities, 
onder leiding van de regisseur wordt er met iedere spe-
ler gewerkt om zo samen tot een mooie voorstelling te 
komen. 
Repetities voor het volwassenentoneel als het kinderto-
neel zijn iedere donderdagavond in ontmoetingscentrum 
‘de Geseldonk’ te Mierlo-Hout. Interesse gewekt? Kom 
eens kijken bij één van onze repetities, en overtuig uzelf 
ervan dat toneelspelen een leerzame, uitdagende en ont-
spannende bezigheid is. U bent van harte welkom om 
geheel vrijblijvend een repetitie bij te wonen en kennis 
te maken met de groep en het toneelspelen. 
Wilt u een repetitie bijwonen neemt u dan van te voren 
contact op met mevrouw R. van Beeck via 0492-539731 
of stuur een email naar info@houtsetoneelgroep.nl. 

Meer informatie over onze toneelgroep kunt u vinden 
op onze website: www.houtsetoneelgroep.nl ■

          houtse
  toneelgroep



francesca’s
 kookrubriek

Ik heb afgelopen maand heel veel reacties gehad n.a.v. 
het recept van Spaghetti alla Carbonara. Velen waren blij 
om een van de populairste Italiaanse recepten te kunnen 
proberen. En daarom deze maand weer een pasta recept 
en deze keer ook een van de bekendste.

PENNE AI QUATTRO FORMAGGI
(PENNE VIER KAZEN)

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN :   
400 gr. penne, 70 gr. Emmenthaler, 50 gr. Parmezaanse 
kaas, 70 gr. gorgonzola, 1 mozzarella, 1 glas room, 1 hand-
vol peterselie, 30 gr. boter, peper en zout. 

BEREIDINGSWIJZE:
- Plet de gorgonzola en de mozzarella met een vork
- Voeg de Emmenthaler in blokjes en de geraspte
 parmezaan toe
- Kook de pasta “al dente” (beetgaar) 
- Giet af en bewaar een beetje kookvocht
- Smelt de boter in een pan
- Doe er de kaas en de room bij en meng met de pasta
- Zodra de kaas begint te smelten haal je de pan van het 
 vuur
- Werk af met gehakte peterselie en wat versgemalen 
 peper
- Serveer meteen.

BUON APPETITO!

TIP:
Voor een magere versie van deze pasta gebruik ham-
blokjes i.p.v. spek, wel minder smaakvol maar zeker veel 
gezonder!

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

francesca@brandevoortercourant.nl
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LEKKER SLAPEN

Lekker slapen is onontbeerlijk voor een gezonde geest 
in een gezond lichaam. Voor velen is het iets vanzelfspre-
kends en voor anderen bijna iedere nacht een probleem: 
gewoon lekker slapen.
Ons dagelijks leven wordt steeds intensiever daardoor 
ontstaat stress. Er wordt steeds meer van ons gevraagd. 
We maken lange dagen en slapen in verhouding steeds 
korter. Om dit leven vol te houden en ervan te genie-
ten moeten we onze nachtrust optimaal benutten. Slecht 
kunnen slapen komt zowel bij jonge als oude mensen 
voor. 
We hebben het geluk dat het in Brandevoort erg rus-
tig is in vergelijking met een grote stad. Wat dat betreft 
zouden we goed moeten kunnen slapen. Maar er is nog 
steeds wel veel bouwactiviteit en die begint ’s morgens al 
behoorlijk vroeg. Dus als je al slecht hebt geslapen en je 
wordt daardoor wakker gemaakt is dat niet erg prettig.
In onze slaap herstellen onze cellen, lossen spanningen op 
en wordt de energievoorraad weer aangevuld. Een goede 
nachtrust zorgt ervoor dat u zich fit voelt en verhoogt 
uw creativiteit, uw weerstand en het vermogen om te 
genieten. Slapen is noodzakelijk om lichaam en geest te 
laten herstellen en kracht op te doen voor iedere nieu-
we dag. Overdag nemen onze hersenen meer informatie 
op dan ze kunnen verwerken en dat verwerken gebeurt 
eveneens tijdens het slapen. 

SLAAPSTOORNISSEN

In Nederland hebben zo’n 4 miljoen mensen last van 
slaapstoornissen. En daardoor staat dit euvel op de derde 

plaats in de top 10 van de gezondheidsklachten. Vrouwen 
hebben er meer last van dan mannen. Nu is het niet zo 
dat onder slaapstoornissen alleen het niet kunnen insla-
pen wordt gerekend. Ook het niet kunnen doorslapen 
valt hieronder. Naarmate we ouder worden, hebben we 
minder slaap nodig. Maar vele ouderen krijgen dan echte 
slaapproblemen. 
Hiervoor kunnen een aantal oorzaken zijn. En slecht of 
vrijwel niet slapen heeft zijn weerslag op je lichaam en 
op je geest. Want het betekent, zeker als dat meerdere 
nachten achter elkaar niet wil lukken, dat je moe en ge-
radbraakt opstaat. Ons humeur wordt er niet beter op, 
we kunnen ons werk niet naar behoren doen en we zien 
er wit, moe en soms opgeblazen uit. Dit doet onze huid 
ook geen goed. Want in plaats van een gezonde frisse 
uitstraling is ook de huid mat, bleek en dof. 

HOEVEELHEID SLAAP

Nu hebben we niet allemaal evenveel slaap nodig. De 
ene mens heeft genoeg aan 4 uur (natuurlijk zijn dit 
uitzonderingen) en de andere mens heeft bijvoorbeeld 
10 uur slaap nodig. 
Onze slaap wordt geregeld in een kleine klier gelegen 
midden in onze hersenen: de pijnappelklier. Deze stoot 
aan het einde van de dag het hormoon Melatonine uit. 
Hierdoor beginnen we ons slaperig te voelen. Dit pro-
ces verloopt in vijf stadia, die te maken hebben met de 
hersenactiviteit en de oogbewegingen. Deze cyclus her-
haalt zich gedurende de hele nacht ongeveer vier à vijf 
maal. De vijf stadia zijn: sluimerstadium, ondiepe slaap, 
overgangsfase naar diepe slaap, diepe slaap, droom-
slaap. 

beauty (in) brandevoort
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WANNEER MOET U ECHT NAAR DE DOKTER?

• Als u zo slecht slaapt dat u gezondheidsklachten krijgt. 
• Als u door lichamelijke klachten niet kunt slapen.
• Als u al een aantal weken zeer slecht kunt slapen.

WAAR MOET U OP LETTEN OM GOED TE KUNNEN 
SLAPEN?

• Zorg voor een koele en goed geventileerde slaapka-
 mer.
• Slecht slapen kan zijn oorzaak vinden in een versleten 
 bed, matras en/of kussen. Om de 10 jaar moet u ei-
 genlijk uw matras vervangen. Er zijn tegenwoordig fan-
 tastische matrassen en hoofdkussens te koop bijv. van 
 traagschuim (visco-elastisch schuim), oorspronkelijk 
 ontwikkeld door de NASA. Dit materiaal vormt zich 
 exact naar de contouren van uw lichaam. Daardoor 
 zorgen matrassen van dit materiaal voor een perfecte 
 drukverlaging en drukverdeling tijdens het slapen, 
 waardoor u als het ware ‘zweeft’ in uw bed. Door 
 deze unieke drukverlagende eigenschappen slaapt u 
 op dit soort slaapsystemen dieper en draait u minder. 
 Zo haalt u het maximale uit uw nachtrust en heeft u 
 overdag meer energie. Maar ook waterbedden zijn er 
 in allerlei soorten en maten.
• Een stille omgeving. Indien vervelende geluiden uit uw 
 omgeving u uit de slaap houden (bijvoorbeeld een 
 snurkende partner), is het verstandig om eens te den-
 ken aan oordopjes. Die zijn van zacht schuimrubber 
 en op maat te knippen. U hoort dan vrijwel niets meer, 
 u went er snel aan en u wordt niet meer gehinderd 
 door lawaai.
• Te veel licht in uw slaapkamer maakt dat u niet rustig 
 slaapt. Probeer middagdutjes te voorkomen of te ver-

 mijden. Heeft u het toch nodig, zorg dan dat u niet te 
 lang slaapt.
• Probeer regelmatige tijden om te gaan slapen en ook 
 om op te staan aan te houden, ook al heeft u slecht 
 geslapen. Dan ontstaat er een vast ritme en u zult 
 merken dat u op den duur weer een vast slaappatroon 
 zult kunnen gaan ontwikkelen.
• Probeer een paar uur voordat u gaat slapen al tot rust 
 te komen. Geen drukke gesprekken, geen spannend 
 boek of televisie. Gaat u rustig zitten en probeer zo 
 rustig mogelijk te ademen vanuit de onderbuik.
• Gaat u niet met een volle maag naar bed en drink ook 
 geen koffie, thee, cola of chocolade in de uren voor u 
 gaat slapen, deze bevatten immers opwekkende stof-
 fen. Uiteraard moet u wel voldoende drinken. Teveel 
 vocht veroorzaakt overmatig transpireren en ook 
 moet u dan te vaak naar het toilet.
• En het laatste maar zeker niet het onbelangrijkste
 advies: vermijd vlak voor het slapen gaan zoveel moge-
 lijk stress.

SLAAPMIDDELEN

Als u alle richtlijnen van hierboven heeft uitgeprobeerd 
en u kunt nog niet slapen, probeert u het dan eens met 
Melatonine tabletten. Deze kunt u kopen bij drogist of 
apotheek. Iedere avond (zie voorschrift op de verpak-
king) voor het slapen gaan een paar tabletjes. Dit middel 
heeft bij velen een zeer goed effect. Mocht dit dan nog 
niet werken, neem dan contact op met uw huisarts. En 
wist u dat er zelfs ‘slaapcursussen’ zijn die u kunt vol-
gen?
En als het dan eindelijk wel lukt, slaap lekker! ■

marga dobma

beauty (in) brandevoort
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t We hebben weer een leuke kleurplaat bedacht voor 
jullie met een carnavals 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 11 maart 
2007.

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

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

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

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

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

van de prijzen zijn:

1.  Dirk Lauret 10 jaar
2. Joyce Kemenade 7 jaar
3. Indy Peters 5 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 2007

Maart
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op nieuwe 
voetvalveld aan Kaldersedijk

10.30 tot 
11.30

G. Pollemans  524029 

05 mrt Bravo Algemene vergadering 20.00 M. Weijnen 661804 
09 mrt 12plus Naailes in ’t BrandPunt 20.00 S. Geleijns 663196 
11 mrt Brand Cour Sluiting aanlevering nr 3 G. Pollemans 524029 
17 mrt Fotoclub Br. 2e fototentoonstelling 11.00 A. Ticheler 565621 
18 mrt Fotoclub Br. 2e fototentoonstelling 11.00 A. Ticheler 565621 
19 mrt Klankbord Vergadering ‘t BrandPunt 19.30 J. te Dorsthorst 667425 
24 mrt Houtse Ton.gr Zusters in zaken, wijkhuis Br 20.00 Houtse Ton. gr 551123 
30 mrt Brand Cour Distributie nr 3 13.00 P. Princen 665781 
30 mrt 12plus Naailes in ’t BrandPunt 20.00 S. Geleijns 663196 
30 mrt 12plus Airbrush in ’t BrandPunt 20.00 S. Geleijns 663196 

April
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op nieuwe 
voetvalveld aan Kaldersedijk

10.30 tot 
11.30

G. Pollemans  524029 

08 april Activiteitencie Paaseieren zoeken P. Jansen 662662 
09 april Brand Cour Sluiting aanlevering nr 4 G. Pollemans 524029 
13 april 12plus Naailes in ’t BrandPunt 20.00 S. Geleijns 663196 
14 april Wijkraad Vergadering, ‘t BrandPunt 20.00 J. te Dorsthorst 667425 
15 april Brand. Concert Salty Dogs, markthal? 15.00 R. Boesveld 666390 
27 april 12plus Oranjefeest S. Geleijns 663196 
27 april Brand Cour Distributie nr 4 13.00 P. Princen 665781 

Mei
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op nieuwe 
voetvalveld aan Kaldersedijk

10.30 tot 
11.30

G. Pollemans  524029 

06 mei Brand Cour Sluiting aanlevering nr 5 G. Pollemans 524029 
15 april Brand. Concert Brandweerkapel, markthal? 15.00 R. Boesveld 666390 
25 mei Brand Cour Distributie nr 5 13.00 P. Princen 665781 
31 mei Klankbord Vergadering ‘t BrandPunt 19.30 J. te Dorsthorst 667425 

Juni
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op nieuwe 
voetvalveld aan Kaldersedijk

10.30 tot 
11.30

G. Pollemans  524029 

05 juni Wijkraad Algemene vergadering ’t BrP. 20.00 J. te Dorsthorst 667425 
06 juni Brand Cour Sluiting aanlevering nr 6 G. Pollemans 524029 
29 juni Brand Cour Distributie nr 6 13.00 P. Princen 665781 
Bron : Brandevoorterkalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.
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 Wijkraadvergaderingen vanaf 20.00 uur
27 februari, 17 april, 5 juni, 18 september, 20 november

Klankbordgroepvergaderingen vanaf 19.30 uur
19 maart, 31 mei, 1 november

SAMENSTELLING BESTUUR WIJKRAAD

Voorzitter                     Henk Noort
Secretaris              Jos te Dorsthorst
Penningmeester          Astrid Geers
Lid                                    Jet de Laat

    
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 henk noort 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+     petra v. bakel 12plus@brandevoort.org
commissie activiteiten  pieter jansen activiteiten@brandevoort.org
commissie dickens jet de laat  dickens@brandevoort.org
commissie speelvoorz./groen  vacature  ..........@chello.nl
commissie webmasters herbert von reth  webmaster@brandevoort.org
commissie concerten rieny peters concerten@brandevoort.org
vereniging bravo! 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

Activiteitenkalender 2007

Januari 
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op nieuwe 
voetvalveld aan Kaldersedijk

10.30 tot 
11.30

G. Pollemans  524029 

07 jan Brand Cour Sluiting aanlevering nr 1 G. Pollemans 524029 
12 jan Best. Wijkcntr Officiële opening wijkcentrum R. Peters 663168
13 jan Best. Wijkcntr Open dag wijkcentrum 11.00 -

17.00
R. Peters 663168 

17 jan Roc Eindhoven Presentatie onderzoek Lfbrhd 
’t BrandPunt 

19.30 tot 
22.30

R. Peters 663168 

26 jan Brand Cour Distributie nr 1 13.00 G. Pollemans 524029 

Februari 
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op nieuwe 
voetvalveld aan Kaldersedijk

10.30 tot 
11.30

G. Pollemans  524029 

04 febr Brand Cour Sluiting aanlevering nr 2 G. Pollemans 524029 
27 febr Brand Cour Distributie nr 2 13.00 P. Princen 665781 

Maart
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op nieuwe 
voetvalveld aan Kaldersedijk

10.30 tot 
11.30

G. Pollemans  524029 

11 mrt Brand Cour Sluiting aanlevering nr 3 G. Pollemans 524029 
30 mrt Brand Cour Distributie nr 3 13.00 P. Princen 665781 

Bron : Brandevoorterkalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.
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ALARMNUMMER 112
brandweer 58 78 88
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71
GG&GD 58 48 88
politie, buurtbrigadier patricia van dijk 0900 - 8844
 
GEMEENTE 
stadswinkel 58 77 77
dienst stedelijke ontwikkeling en beheer  
wijkopzichter theo van lieshout 58 76 90
informatiecentrum brandevoort 66 78 78
stadswacht helmond 50 72 00
graffi ty meldpunt 50 72 08

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

GEZONDHEIDSZORG BRANDEVOORT
gezondheidscentrum brandevoort, ricoutsvoort 21 – 23 55 33 59
www.brandevoort.huisartsen.nl
huisartsen - dr. kaiser en dr.veldhuizen
bellen: tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak 55 33 59
spoedeisende huisartsenzorg 0900 - 8861
tandarts - h. koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur 31 99 51
praktijk voor mondhygiëne - l. schouten 66 46 44
fysiotherapie raijmakers 06 - 41432896
fysiotherapeuten en manuele therapie
d. en c. van beuzekom  - van der vorst 66 71 65
praktijk voor fysiotherapie brandevoort - h. pluym 52 27 15
psychologiepraktijk brandevoort - drs. k. itz-seckl 52 46 53
orthopedagogenpraktijk brandevoort - drs. fannie heesakkers-van ansem 59 95 64
podotherapie - j. van iersel - s. de greef 55 03 88
logopediste - c. lichtendael & renate jacobs 59 93 68 / 66 74 35
praktijk voor therapeutische wandelingen - rosemarie aarts              06 - 33700144
verloskundige groepspraktijk helmond l. daamen, 
m. daamen - de jong, w. van  melis-van hout, l. backx 53 28 00
verloskundigenpraktijk brandevoort
l. b accarne en m. van de rijt-van lierop 43 26 69
verloskundigenpraktijk - margo van de bunt - le loux 66 38 99  
kraamzorg homecare 0900-2064444
mee helmond - ondersteuning bij leven met een beperking 32 80 00
apotheek brandevoort 37 00 47
ziekenhuis elkerliek helmond 59 55 55
moeders voor moeders, sandra rondeel 51 49 11
 

SCHOLEN, KINDEROPVANG EN BUITENSCHOOLSE OPVANG

o.b.s. brandevoort, de plaetse 150 66 78 57
de vendelier, schutsboom 67, stepekolk - oost 53  52 04 34
peuterspeelzaal ot & sien, moerdonksvoort 1 06 - 50863803
kinderopvang ’t trommeltje, Iekendonksevoort 49 52 11 18
dik trom kinderopvang 0-4 jarige, moerdonksvoort 1 33 51 92
dik trom buitenschoolse opvang “de rebellenclub”, moerdonksvoort 1 33 51 92
gastouderburo SPRING 59 52 57
kinderopvang vestein, koolstraat 3 43 24 30
peuterspeelzaal jip & janneke, koolstraat 3 43 24 30
gastouderburo FLEX 84 65 90b
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