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Bijna dagelijks maken wij met ons gezinnetje een wandeling door 
onze prachtige wijk Brandevoort. Onze jongste in de kinderwagen, 
onze oudste op haar fietsje ernaast. Heerlijk een frisse neus halen 
en mooie huizen kijken. Met een enorm gevoel van trots lopen wij 
door ‘ons dorp’ dat met recht de mooiste vinex-locatie van Ne-
derland mag worden genoemd! Helaas moeten wij bij thuiskomst 
eerst alle wielen van de kinderwagen, van het fietsje van onze 
dochter en ook onze eigen schoenen ontdoen van hondenpoep!

Budovereniging De Hechte Band start in maart met een kennis-
makingscursus Ju-jitsu. Gedurende 10 weken, van 1 maart t/m 3 
mei, op donderdagavond in sportcentrum “De Weijer” te Mierlo. 
Ju-jitsu (ook geschreven als jiujitsu, jiu-jitsu, jujitsu of jujutsu) is 
een complete vechtkunst, dat wil zeggen dat van alle soorten 
technieken gebruik wordt gemaakt. Het technische repertoire 
omvat o.a. trappen, stoten, slagen, weren/blokkeren, werptech-
nieken, klemmen, wurgtechnieken en ‘algemene’ vaardigheden.

Na vijf jaar wonen is het goed om te vra-
gen hoe het met van leefbaarheid in de 
wijk staat. Hoe gaat het in Brandevoort? 
Zijn er voldoende mogelijkheden om naast 
het bouwen ook het leven een plaats te 
geven. De studenten van het ROC Eind-
hoven hebben deze vragen opgepakt en 
uitgewerkt.

Ik ben Lars Vrenken en ik ben 9 jaar en zit in groep 5 van de 
Vendelier bij Juf Erica. Op 10 december  ben ik met papa en 
mama en mijn broertjes naar de dickensnight geweest. Daar 
was een wensboom waar je een wens in kon hangen. Eerst wil-
den wij doorlopen, omdat het erg druk was bij de wensboom, 
maar het ging best snel en toen mochten wij ook een wens op-
schrijven om in de boom te hangen. Mijn wens was een beetje 
voor mezelf maar ook voor mijn vriendinnetje Amber. 

Intensieve samenwerking in gezondheidscentrum Brande-
voort “Wij willen onze patiënten van de beste en meest 
volledige zorg voorzien”. Victor Kaiser en Jan Veldhuizen zijn 
uitvoerende huisartsen in Brandevoort. Al sinds november 
2001 voorzien zij bewoners binnen Brandevoort dagelijks 
van zorg. Wanneer gezondheidscentrum Brandevoort zo-
dadelijk in Palladium wordt gehuisvest, zullen alle eerstelijns 
zorgverleners zich onder één dak vestigen.
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ONDERZOEK EN SPIEGELEN
De maand januari van het jaar 2007 is goed begonnen. 
De wijk is een uitgebreide spiegel voorgehouden op 
woensdag 17 januari. Een erg selecte kleine groep bewo-
ners heeft naast de politici in de wijk aandachtig en ge-
spannen geluisterd naar en genoten van de multimediale 
presentatie van de ROC – studenten. Op enkele voor de 
hand liggende bevindingen na, was het een bijzonder mo-
ment om te horen hoe de wijk over een aantal zaken van 
de leefbaarheid denkt. Er moet naast de bouwkundige 
uitdagingen nog veel gebeuren om ook van een sociaal 
culturele voltooiing te kunnen spreken over enkele jaren. 
Of deze onderwerpen ooit tot een voltooiing komen, is 
maar de vraag. Iedere bewoner, die in de wijk mee kan 
werken aan de leefbaarheid, geeft mede richting aan de 
gang van zaken in de samenleving. Uiteraard moeten we 
over een vijftal jaar weer terugkijken. Voorlopig kunnen 
we nu even vooruit met de aanbevelingen van het on-
derzoek.

OPENING MFC EN WIJKCENTRUM
Het wijkcentrum bestaat nu echt, bewoners kunnen 
er naar hartenlust aan de slag en als de Brandevoorter 
Courant het goed ziet, is er in de nabije maanden een 
intense reeks van activiteiten te volgen. De opening was 
een happening. Commissaris van de koningin, mevrouw 
Maij-Weggen genoot met volle teugen van het gehele 
complex. Zij maakte nog een uniek compliment door 
te zeggen dat het MFC in Brandevoort een bijzonder 
plaatje is tussen al die andere eigenzinnige woningen in 
de wijk. De open dag op zaterdag 13 januari maakte het 
weekend compleet. Bijna heel actief Brandevoort pre-
senteerde zich aan de bezoekers. En een grote groep 
mensen uit de wijk kwam op de open dag af. Het lijkt 
net of het nieuwe gebouw mensen enthousiast maakt en 
daarmee gelijk een geheel nieuw elan in de wijk brengt. 
Dat belooft dus ook veel goeds voor de wijk in 2007.

STATION BRANDEVOORT
Wij volgen de ontwikkelingen van de trein en hopen dat 
over een drietal maanden een groot “mobiel” feest het 
plein voor het station in gebruik zal nemen. Er wacht een 
aardige opdracht voor de bewoners van deze panden om 
hun sociale omgeving levend te houden. Hopelijk betrekt 
de voorbereidingscommissie de aanstaande bewoners bij 
het uitwerken van hun plan.

PREVENTIEF TOEZICHT
De komende periode zal er meer waakzaamheid aan 
de dag gelegd moeten worden. Een tweede ramkraak 
bij onze drogist in het winkelcentrum is toch wel heel 
tekenend voor de andere kant van de sfeer in de wijk. 
Het is niet acceptabel dat figuren die een dergelijke actie 
uit durven voeren in onze wijk vertoeven. Er moet een 
soort preventieve groep of beweging komen, die deze 
gang van zaken voor eens en altijd kan uitbannen. Mis-
schien een uitdaging voor de commissie buurtpreventie 
om een breed wijktoezicht te organiseren. De wijk zou 
dan van allerlei toekomstige misdadige ellende gevrij-
waard kunnen blijven. ■

GP



NOG EEN KLEINE TERUGBLIK IN HET NIEUWE JAAR 
NAAR DICKENS

De feestdagen zijn al bijna vergeten, iedereen is met al-
lerlei goede voornemens aan een gloednieuw jaar be-
gonnen. Toch wil de Dickenscommissie u nog even mee 
terug nemen naar 10 december vorig jaar......

Overweldigende bezoekersaantallen, een keur aan enter-
tainers, kwaliteitsproducten op de kramen, een goed glas 
bier, lekkere warme winterse gerechtjes en een sfeer......
Bij zo’n feestje komt echter wél het een en ander kij-
ken....
Sponsoren hebben we in de vorige Brandevoorter Cou-
rant al in de schijnwerpers geplaatst. Nu is het de beurt 
aan de vrijwilligers.
De organisatie, de Dickenscommissie bestaande uit 
slechts 6 mensen, werd bijgestaan door tientallen vrij-
willigers. Voorafgaand waren sommige van hen vele uren 
bezig met het vervaardigen en aanbrengen van decora-
tiematerialen of het regelen van stroombenodigdheden 
en horecavoorzieningen. Op de dag zélf waren bouw-
ploeg en chauffeurs al vanaf ’s morgens vroeg in touw om 
op te bouwen en voorbereidingen te treffen. Vervolgens 
zorgde de decoploeg voor de aankleding van de markt. 
Ondertussen werden de wegen naar de Veste afgezet en 
leidde verkeersbegeleiders bezoekers de hele dag naar 
parkeermogelijkheden elders in de wijk. Tijdens de markt 
waren er EHBOers aanwezig, stonden er mensen suiker-
spinnen te draaien tot ze er zelf op leken, namen vrijwilli-
gers taartenkraam en kaarsen maken voor hun rekening, 

vrijwilligers
    droegen dickensnight

liepen er obers en overig barpersoneel rond, zaten er 
juffen in de kindertent voor te lezen, werden kinderen 
geschminkt, schoot de fotoclub talloze plaatjes, trad het 
koor van de OBS op en zorgde een aantal pubers voor 
de kaartverkoop bij de draaimolen......
En ná Dickens? Om 23.00 uur was er niets meer te 
zien van dat wat er zich had afgespeeld eerder die dag. 
De bouwers, sjouwers én vegers leverden het markt-
terrein keurig veegschoon op en de gemeente ging er 
daags erna nog met de veegwagen overheen.

De conclusie is simpel: zonder al deze helpende han-
den is een sfeerkerstfeest in de wijk onmogelijk! De 
Dickenscommissie is trots op het feit, dat zó veel men-
sen zich belangeloos inzetten voor Dickensnight. Dat 
betekent dat het een feest is, waar mensen graag een 
bijdrage aan leveren, waar ze warm voor lopen.
Alle vrijwilligers hebben een persoonlijk bedankje ont-
vangen. Onder het genot van een drankje is Dicken-
snight 2006 met hen geëvalueerd. Van belang is, wat zij 
samen gerealiseerd hebben: een fantastische happening 
waar tussen de 12 en 15 duizend bezoekers op af kwa-
men!!

Dickensvrienden: nogmaals hartstikke bedankt voor 
jullie tijd en inzet en graag tot Dickensnight 2007! ■

dickenscommissie brandevoort
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BBESTE BRANDEVOORTERS,

Bijna dagelijks maken wij met ons gezinnetje een wan-
deling door onze prachtige wijk Brandevoort. Onze 
jongste in de kinderwagen, onze oudste op haar fietsje 
ernaast. Heerlijk een frisse neus halen en mooie huizen 
kijken. Met een enorm gevoel van trots lopen wij door 
‘ons dorp’ dat met recht de mooiste vinex-locatie van 
Nederland mag worden genoemd! Helaas moeten wij 
bij thuiskomst eerst alle wielen van de kinderwagen, van 
het fietsje van onze dochter, en, als we even te lang naar 
de mooie huizen hebben gekeken in plaats van naar de 
stoep, ook onze eigen schoenen ontdoen van honden-
poep!
Het is bijna niet te geloven dat deze mooiste vinex-loca-
tie van Nederland, nooit de prijs schoonste vinex-locatie 
van Nederland zou kunnen winnen! Waar je ook kijkt 
(en kijken MOET je, anders sta je er midden in), overal 
ligt poep. Niet alleen op straat, in de goot, op stroken 
langs het bouwterrein, in parkeervakken, maar zelfs OP 
de stoep! Nu begrijp ik best dat het voor de hondenbe-
zitter en zijn/haar hond(en) lastig is een goede uitlaatplek 
te vinden, zeker nu er steeds meer gebouwd wordt en 
er steeds minder braakliggend terrein te vinden is. Maar 
kunnen we niet met zijn allen de simpelste regel toepas-
sen, die er maar bestaat: ‘Wie rotzooi maakt, ruimt het 
zelf op?’ Bij ons in huis is dit regel nummer 1, en vindt het 
ouderwets, maar het werkt! Als ieder zijn eigen kleine 
deeltje doet, woon je altijd in een opgeruimd huis!
Mensen, zou het niet eeuwige zonde zijn als onze mooi-
ste vinex-wijk van Nederland straks te vergelijken is met 
een smerige stad? Laten we er met zijn allen voor gaan 
om de mooiste locatie ook de schoonste locatie te hou-
den! Knoop een ‘doggy-bag’ aan je lijn, raap de uitwerp-
selen van je hond meteen even zelf op met het zakje, 
zakje thuis in de vuilnisbak en schoon is de straat, goot, 
parkeerplaats en niet op de laatste plaats: de stoep! Ik 
hoop van harte dat het gaat lukken! ■

susanne van der rijt
de plaetse 164

poep in
              brandevoort

  ‘Wie rotzooi 

maakt, ruimt

     het zelf op?’ 
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scouting
brandevoort

 start door!
Na een time-out van een half jaar is Scouting Brande-
voort op 19 januari weer gestart met de wekelijkse
bijeenkomsten! 
Dus, ben je tussen de 7 en 14 jaar en vind je het leuk om 
te ‘scouten’? Geef je dan snel op!

De allereerste bijeenkomst in 2007 is op traditione-
le wijze begonnen met een ‘Snert-tocht’.  Alle scouts
moesten in een speurtocht op zoek naar de ‘Snert’.
Natuurlijk is de avond afgesloten met een lekkere kop 
erwtensoep bij een warm kampvuurtje.

Een enthousiast nieuw leidingteam staat sinds 19 janu-
ari klaar om allemaal leuke Scouting-activiteiten zoals 
speurtochten, kampvuur, koken en bosspelen te organi-
seren. Scouting Brandevoort gaat aan de slag met twee 
groepen; De Esta’s (kids van 7 t/m 10 jaar) en de Scouts 
(van 10 t/m 14 jaar) . Beide groepen komen elke vrij-
dagavond bij elkaar (gezellig!) . De Esta’s draaien van 
19.00 uur tot 21.00 uur en de Scouts van 19.00 uur tot 
21.30 uur. Gelukkig zien we inmiddels alweer heel wat 
bekende Brandevoorter Scouts en Esta’s  terug op de 
scoutingboerderij, maar ook nieuwe leden zijn van harte 
welkom!  Voor de begeleiding van de leeftijdsgroep van 5 
en 6 jarigen, de Bevers, zoekt Scouting Brandevoort nog 
vrijwilligers. 

Hoewel er voor de kinderen in de afgelopen maanden 
geen wekelijkse Scouting is geweest, heeft Scouting 
Brandevoort niet stil gezeten. Het bestuur is samen met 
Scouting Regio Helmond druk op zoek gegaan naar nieu-
we leiding en bestuursleden. Gelukkig met een positief 
resultaat! Een zestal mensen gaat aan de slag als leiding 
en ook het bestuur zelf is vernieuwd. De secretariaa-
tfunctie staat nog wel open. Daarnaast is de boerderij 
flink schoongemaakt en opgeknapt. 

Wil je je opgeven voor de Scouting? Stuur dan 
een e-mail met je adresgegevens en leeftijd naar 
info@scoutingbrandevoort.nl of bel met Jeroen Bierens 
0492 - 84 11 09. ■

Erik Wishaupt en Sandra Bierens
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Mierlo gingen ook bereidwillig mee op de foto’s.  Immers 
zij hadden op 17 december in Mierlo de rollerkerstshow. 
Hierbij hebben eveneens een 6-tal leden van Fotoclub 
Brandevoort geprobeerd dit fantastische evenement op 
de gevoelige plaat vast te leggen. De resultaten mogen er 
zijn, maar het was een hele opgave om de snel voortrol-
lende jeugd scherp in beeld te krijgen. Deze  vereniging 
is overigens ook interessant voor de jeugd uit Brande-
voort.
Ook hebben 2 leden de hele hijs-operatie van de 138 
ton zware loopbrug van het station in beeld gebracht. 
Hiervan zal een DVD-show gemaakt worden, die t.z.t. via 
Brandevoort TV te zien zal zijn.
Op 13 januari zal de Fotoclub Brandevoort deelnemen 
aan de open dag van het Sociaal Cultureel Centrum, met 
een studio waar bezoekers zich kunnen laten fotografe-
ren. Ook is er een opstelling waar kleine voorwerpen, zo-
als munten, glaswerk, sierraden e.d. gefotografeerd kunnen 
worden. Verder zal er een demonstratie gegeven worden 
van eenvoudige beeldcorrecties, zoals het wegwerken van 
rode oogjes, bijsnijden van foto’s e.d.
Op 17 en 18 maart hoopt de Fotoclub Brandevoort haar 
2de tentoonstelling in ‘t BrandPunt te kunnen houden. Er 
wordt met man en macht gewerkt om het tot een succes 
te maken. Omdat de eenmalige kosten voor fotolijsten, 
passe-partouts en panelen een te groot obstakel dreigen 
te zijn is er inmiddels een sponsoractie gestart om deze 
laagdrempelige tentoonstelling toch mogelijk te maken. ■

albert ticheler

fotoclub
      brandevoort

DECEMBER 2006 WAS EEN DRUKKE TIJD VOOR FO-
TOCLUB BRANDEVOORT.

De deelname aan Dickensday was succesvol. Een zestal 
leden heeft Dickensday vereeuwigd en de resultaten kun 
je zien op de site van Dickensday. De eerder gehouden 
opfris/cameratechniek avond had duidelijk vruchten af-
geworpen. Verder had de fotoclub een nostalgische stu-
dio ingericht in de onderdoorgang  van de Lindt. Hier 
konden bezoekers zich laten vereeuwigen in deze Dic-
kensachtige omgeving. Tientallen bezoekers zijn op de 
gevoelige sensor vastgelegd. Daarna zijn de foto’s omge-
zet in de oude bruine/sepia kleuren. De reacties waren 
zeer goed.
Een 3-tal promotiedames van de Rollerclub Olympia uit 
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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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De kerstbomen zijn opgeruimd, de oliebollen zijn op en 
het vuurwerk is verschoten. Maar het volgende feest staat 
al weer voor de deur: CARNAVAL KOMT ERAAN!
In onze prachtige wijk ontbreekt het helaas nog aan een 
echte carnavalsvereniging. Toch weet ik zeker dat er heel 
veel mensen zijn die erg graag carnaval in de eigen wijk 
willen vieren. En we hebben een prachtig wijkgebouw, 
dus daar zal het niet aan liggen.

Er wordt in ieder geval een kindercarnaval middag geor-
ganiseerd op maandag 19 februari van 14.00 tot 17.00 
uur in de grote Schutsboomzaal in ’t BrandPunt. Voor 
alle  kinderen in de basisschoolleeftijd zal er een leuk 
programma zijn met feest, muziek en plezier. Misschien 
ontvangen we nog andere verenigingen of mogelijk zelfs 
een hofkapel. Dus kom op carnavalszondag verkleed naar 
’t BrandPunt. Degene die het leukst verkleed is, ontvangt 
een leuke prijs. En papa en mama mogen natuurlijk gezel-
lig meekomen; voor hun is een aangepast programma in 
de ontmoetingsruimte. We zoeken nog wel enkele vrij-
willigers die willen helpen deze middag tot een groot 
succes te maken.

Gijzenrooiseweg 11, Geldrop

Voor info 040-2801680 of 0492-527827

ZATERDAG 10 FEBRUARI

OPENDAG
VANAF 20.00 UUR

GIJZENROOISEWEG 11
GELDROP

ZONDAG 11 FEBRUARI 

OPENDAG
VANAF 14.00 UUR

GIJZENROOISEWEG 11
GELDROP

EERSTE LES = ALT IJD GRATIS  PROEFLES

Voor meer informatie
www.danscursus.nl

DAN S
S CH OOL

Helmond
Brandevoort
Multi Functioneel Centrum
Start zondag11 februari

18.00 uur Gevorderden
19.15 uur Wedstrijd training
20.30 uur Beginners
21.45 uur Formatie dansen

NIEU
W!

deze cursusis rookvrij!

Dansles
in Brandevoort
en Mierlo-Hout

Dansles
in Brandevoort
en Mierlo-Hout

Maar als er andere ideeën zijn of iemand graag ook op 
andere dagen (middag of avond) dit jaar, volgend jaar of 
wanneer dan ook, een leuke activiteit wil organiseren, 
meld je dan aan! Vrijwilligers voor een activiteit met car-
naval worden opgeroepen zich te melden bij de secreta-
ris van SCC ’t BrandPunt. En wie weet ontstaat er voor 
volgend jaar wel een echte vereniging.  En natuurlijk heb-
ben we al heel snel enkele mensen nodig die ons dit jaar 
met carnaval willen helpen en ondersteunen.
Dus beste vrijwilligers, meld je aan bij : 
secretaris@brandpunt.info. 

fons bosman
secretaris scc ’t brandpunt

carnaval
      in
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IIntensieve samenwerking in gezondheidscentrum Bran-
devoort “Wij willen onze patiënten van de beste en 
meest volledige zorg voorzien”.

Victor Kaiser en Jan Veldhuizen zijn uitvoerende huis-
artsen in Brandevoort. Al sinds november 2001 voor-
zien zij bewoners binnen Brandevoort dagelijks van 
zorg. Wanneer gezondheidscentrum Brandevoort zo-
dadelijk in Palladium wordt gehuisvest, zullen alle eer-
stelijns zorgverleners zich onder één dak vestigen. De 
huisartsen, de poortwachters van eerstelijns zorgverle-
ning, zullen hier uiteraard niet aan ontbreken. Sterker 
nog! Het initiatief om zorg onder één dak te vestigen, 
kwam vanuit dit huisartsenduo. Victor vertelt ons hoe 
dit idee tot stand is gekomen en waarom één centraal 
gezondheidscentrum meerwaarde heeft voor de bewo-
ners van Brandevoort. 

“Wanneer mensen een zorgvraag hebben, zijn huisart-
sen de eerste zorgverleners waar mensen zich toe wen-
den”, begint Victor zijn verhaal. “Ons doel is om onze 
patiënten zo goed mogelijk te helpen door hen de be-
nodigde zorg te verlenen. Sommige patiënten hebben 
een specifieke zorgvraag die de expertise van andere 
zorgverleners vereist. Om onze patiënten van volledige 
zorg te voorzien, werken we daarom graag met andere 
zorgdisciplines. Op dit moment werken we samen met 
fysiotherapeuten, logopedisten, podotherapeuten, ver-
loskundigen, psychologen en een wekelijkse prikdienst. 
Dit aanbod willen we, afgestemd op de zorgvraag en 
zorgontwikkelingen, in de toekomst verder uitbreiden. 
Wij kiezen ervoor om een intensieve samenwerking 
met andere zorgdisciplines aan te gaan. Hierbij is het 
noodzakelijk om direct met elkaar te kunnen commu-
niceren. Uit deze behoefte is het idee geboren om zorg 
vanaf één locatie aan te bieden! Na overleg toonden 
veel verschillende zorgdisciplines interesse in dit inno-
vatieve idee! Nadat de haalbaarheid van het plan was 
getoetst, hebben we Stichting Gezondheidscentra Bran-
devoort opgericht en zijn de subsidies aangevraagd. En 
zo is het balletje gaan rollen”, aldus Victor. 

ONTWIKKELING IN ZORGVRAAG
Om de samenwerking tussen de verschillende partijen 
te verduidelijken, worden diverse zorgclusters gecre-
eerd. Hierin maken de samenwerkende zorgverleners 
afspraken om zodoende de samenwerking voor de pa-
tiënten te waarborgen. “Deze zorgclusters worden net 
als ons zorgaanbod, aangepast en uitgebreid naarmate 
de zorgvraag zich ontwikkelt”, vertelt Victor verder. 
“Naar mate een wijk en haar bewoners veranderen, 
willen we onze patiënten ook kunnen voorzien in hun 
nieuwe zorgbehoeftes. Brandevoort is bijvoorbeeld een 
groeiende wijk. Zo hebben we ons huisartsenteam sinds 
juli 2006 met een derde huisarts uitgebreid en deze uit-
breiding zullen we in de toekomst –indien nodig- verder 
uitzetten. Hier is in het gezondheidscentrum dan ook 
rekening mee gehouden. Ook de samenstelling van een 

palladium
wijk is van grote invloed op de zorgvraag. In Brandevoort 
wonen bijvoorbeeld veel gezinnen met jonge kinderen. 
Éénderde van onze populatie is onder de tien jaar en 
dat is zeer uniek! Wij anticiperen dan ook op dit speci-
fieke karakter van de wijk. Zo bekijken we momenteel 
de mogelijkheden om samen te werken met een consul-
tatiebureau. Maar naarmate de tijd verstrijkt, zullen onze 
patiënten weer andere behoeftes hebben. Hier proberen 
wij te allen tijde goed in mee te ontwikkelen!” 

ZORGAFNEMER CENTRAAL
“Het principe om elk ons eigen ambacht vanuit een afge-
schermde praktijk uit te voeren, blijkt niet meer van deze 
tijd te zijn. De moderne vorm van ‘samen’ zorg verlenen 
werkt in het voordeel van de patiënten, maar komt ook 
ten goede van de zorgverleners. Doordat we veelvuldig 
met andere zorgdisciplines samenwerken, zien en leren 
we veel over elkaars zorggebied. Doordat we nu met 
verschillende facetten van zorg in aanraking komen, blij-
ven we constant op de hoogte van algemene zorgontwik-
kelingen en dat is essentieel bij het onderhouden van een 
vraaggericht gezondheidscentrum. Dat onze patiënten 
voorop staan, mag hopelijk duidelijk zijn. Door ‘zorg’ één 
adres en één gezicht te geven, willen wij onze patiënten 
een duidelijke plek wijzen waar zij hun zorgvraagstukken 
zonder schroom neer kunnen leggen. En wij willen op 
onze beurt onze patiënten de zekerheid bieden dat wij 
hen, vanuit één locatie, van de beste en meest volledige 
zorg zullen voorzien!”, aldus Victor. ■
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De officiële opening is een happening geworden. Het mfc 
is een centrum van activiteit, bedrijvigheid en creatieve 
ontmoeting. De officiële genodigden zijn ook onder de 
indruk. Zelfs commissaris May-Weggen steekt haar be-
wondering niet onder stoelen of banken als ze zich be-
wust laat ontvallen dat Brandevoort een “plaatje” is en 
niet in het minst het hele multifunctionele centrum. En 
dit geldt niet alleen voor het wijkcentrum, waar de ge-
woner burger uit de wijk terecht kan.
Met de bijzondere festiviteiten is de presentie van de 
diensten en mogelijkheden van het multifunctionele cen-
trum voor jaren op de kaart gezet. De besturen met alle 
uitvoerende mensen, vrijwilliger of professional mogen 
met voldoening terugkijken en zich de komende tijd nog 
verschillende keren verheugen in het geslaagde feest. De 
bijgaande foto’s spreken voor zich. De video’s op de in-
ternetsite van de courant (www.brandevoort.tv en www.
brandevoortercourant.nl) ondersteunen de beelden en 
zullen de herinneringen levendig kunnen houden. 
De open dag voor het wijkcentrum op zaterdag 13 janu-
ari geeft de officiële start van de vrijdag nog een bijzon-
der cachet. Van ’s morgens 11.00 uur af stromen mensen 
van binnen en buiten de wijk toe. Een warm ontvangst 
met gratis koffie en thee versterken de gastvrijheid van 
het centrum. In de hal en aula hebben vrijwilligers en 
commissies en verenigingen zich opgemaakt om alle be-
zoekers uitgebreid op te vangen. Het is de bedoeling dat 
sommige bezoekers ook nog gemotiveerd raken om mee 
te gaan doen. In een aantal gevallen lukt dat. Daarnaast is 
de betrokkenheid van de bezoeker voldoende om je als 
vrijwilliger gesterkt te voelen je nog vele jaren in te zet-
ten voor de leefbaarheid van de wijk. Het optreden met 
de al te stevige muziek van het dansballet geeft de aula 
van het centrum een uitbundig karakter. De demonstra-
ties van groepen, zoals yoga, judo en andere sportieve 
clubs trekken telkens veel aandacht. Gelukkig kunnen 
op die momenten de commissieleden even bijkomen en 
nadenken over de vragen van de bezoekers. Bravo, de 
buurtpreventie, de Brandevoorter Courant, de activitei-
ten commissie, de berenclub, de fotoclub, de creatieve 
groep en vele andere ontvangen volgens de organisatie 
meer dan 6000 mensen tijdens de hele open dag. Je zou 
zeggen nagenoeg ieder huishouden van Brandevoort 
moet nu de mooiste voorziening voor de burger in Ne-
derland gezien hebben. Veel succes en inspiratie met het 
centrum de komende jaren. ■

GP

mfc en wijkcentrum
          volop in de schijnwerpers
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POLITIEKE HOUDING

   HOE IS HET
ONDERZOEKSPROCES
      VERLOPEN

ENKELE OPVALLENDE
     ZAKEN

brandevoort
          kijkt in de spiegel

Helmond
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Mannen Vrouwen

Brandevoort

Na vijf jaar wonen is het goed om te vragen hoe het met 
de leefbaarheid in de wijk staat. Hoe gaat het in Brande-
voort? Zijn er voldoende mogelijkheden om naast het 
bouwen ook het leven een plaats te geven. De studenten 
van het ROC Eindhoven hebben deze vragen opgepakt 
en uitgewerkt. Tussen september 2006 en januari is het 
onderzoek gehouden en afgerond. 

HOE IS HET ONDERZOEKSPROCES  VERLOPEN?

De studenten hebben de enquêtes persoonlijk aan de 
bewoners aangereikt in november 2006. Er zijn in totaal 
2100 enquêtes uitgereikt. Hiervan zijn er 603 opgehaald, 
waarvan 2 ongevuld ingeleverd. Uiteindelijk is er een res-
pons van 27,8 %. Deze respons kan voldoende represen-
tatieve uitspraken opleveren.

ENKELE OPVALLENDE ZAKEN

Bevolkingssamenstelling

Brandevoort

Helmond

Bron: Afdeling onderzoek en statistiek 

In Brandevoort vallen meteen twee ontwikkelingen sterk 
op. Ten eerste dat de leeftijdscategorie 30-39 zeer sterk 
oververtegenwoordigd is. Daarnaast is de categorie 0-4 
jaar prominent aanwezig. Verwonderlijk is dat natuurlijk 
niet. Het zijn juist de 30 jarigen die voor jonge aanhang 
zorgen. Wat verder opvalt, is vooral de groep 20 t/m 
24 jarigen. Deze groep is fors in de minderheid. Dit kan 
vooral te maken hebben met het feit dat de meesten van 
deze leeftijd nog studenten zijn en dat ze vaak in een 
andere stad te vinden zijn waar hoger onderwijs te vin-
den is. Maar vooral geldt waarschijnlijk dat jongeren van 
deze leeftijd nog geen middelen hebben om zelfstandig 
in deze wijk te wonen. In de gemeente Helmond liggen 
deze cijfers heel anders. Hier is sprake van vergrijzing en 
is de groene aanwas van de bevolking niet zo groot als 
in Brandevoort.

POLITIEKE HOUDING

Het is aardig om te zien hoe bewoners van Brandevoort 
2 weken voor de echte verkiezingen stemmen en op 22 
november jl werkelijk hebben gestemd. 

Op 13 november ziet het stemgedrag er zo uit: 

En op 22 november is dit een stuk anders
Stemgedrag bewoners Brandevoort

PvdA
13%

Heeft niet
gestemd

0%

PvdD(partij 
voor de dieren)

1%

VVD
26%

Christen Unie
1%

Lijst 5 Fortuyn
0%

PVV(lijst
Wilders)

5%

CDA
36%

Groenlinks
3%

SP
12%

ÉénNL
1%

SGP
0%

D66
2%

Stemgedrag bewoners Brandevoort

PvdA; 9,11

SP; 9,63

Groenlinks; 1,93

CDA; 23,47

VVD; 19,61

Christen Unie; 0,7

SGP; 0,18

PVV(lijst Wilders); 2,63

Lijst 5 Fortuyn; 0,35

ÉénNL; 0,18

D66; 2,1

PvdD(partij voor de dieren); 
1,4

Weet nog niet ; 26,62

Anders; 0,18

Gaat niet stemmen; 1,93
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GEVOEL VAN
     VEILIGHEID

HONDENBEZITTERS
    EN ECOZONES

De 39 slachtoffers werden het meest geconfronteerd 
met inbraak. In totaal 10 inwoners moesten dat het af-
gelopen jaar ervaren. Meteen daarna volgt vernieling van 
eigendom, dat bij 9 inwoners voorgevallen is. Bij respec-
tievelijk 3 en 2 personen werd een motorvoertuig en 
fiets ontvreemd. Onder de optie “Anders, nl” werden 
onder andere de volgende zaken genoemd: diefstal van 
vuilcontainers (2x), diefstal van accu’s, van bloempotten, 
van een geboortebordje en van spullen die in de auto 
lagen en tenslotte een fiets die in brand gestoken is.

De vraag die hier logisch uit voortvloeit is de volgende. 
In welke mate voelt u zich in het algemeen veilig in Bran-
devoort. 

Zoals blijkt uit de antwoorden van de respondenten voe-
len veruit de meeste inwoners zich veilig in Brandevoort. 
Het overgrote deel van de respondenten geeft het cijfer 
8, terwijl een 9, 7 en 10 ook veel gegeven wordt. Slechts 
een enkeling voelt zich minder (score 5) of zelfs totaal 
niet veilig (score 1 of 2). De cijfers 3 en 4 zijn door nie-
mand ingevuld.

De volgende stap is dat wij keken hoe het veiligheidsge-
voel over de dag gespreid is. Als eerste nemen wij het 
veiligheidsgevoel overdag. Is hier verschil te zien met het 
veiligheidsgevoel algemeen.

Zowel de VVD als de CDA hebben een aantal stemmen 
meer gekregen op 22 november. Verder valt op dat de 
zeer rechtse partij van Wilders (de PVV) maar liefst 100 
% aan stemmen heeft gewonnen in een maand tijd. (op 
13 november waren er 2,5 zetels te verdelen aan de 
PVV, op 22 november waren dit 5 zetels). De PVDA blijft 
op beide momenten een stuk achter tov het landelijke 
beeld.

HONDENBEZITTERS EN ECOZONES

Net als andere Nederlanders, zullen de Brandevoortse 
hondenbezitters alleen netter gedrag vertonen als zij 
zwaarder worden beboet. Althans dat vinden de respon-
denten. Een grote meerderheid is van mening dat er nu 
veel te soepel met wetgeving wordt omgegaan. 
Zie de volgende grafiek:

Bron: onderzoek Opleiding Juridisch

Brandevoorters zijn mensen die graag willen opruimen, 
alleen er zijn te weinig afvalbladkorven om echt goed op 
te ruimen.

De Brandevoorters uit de Veste lijken verwend, want 
bijna 40% is ontevreden over de recreatieve voorzienin-
gen van de ecozone. Dit is opvallende zaak, zeker als we 
bedenken dat de Veste bevolking dicht in de buurt van de 
ecozones leven en er dus gemakkelijk gebruik van zou-
den kunnen maken. Waarschijnlijk is er een andere reden 
dat deze mening zo groot zich voordoet.

GEVOEL VAN VEILIGHEID

Daarvoor vroegen wij de inwoners of zij hier het afge-
lopen jaar slachtoffer van zijn geweest. Op de vraag of 
bewoners slachtoffer zijn geweest van een misdrijf ant-
woordt 39 (= 7 %) van de 551 met een ja.

Uiteraard was het voor ons interessant om te weten van 
welke overtreding/misdrijf men slachtoffer was.
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Slachtoffer in de afgelopen 12 maanden in Brandevoort.
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DE WMO

VRIJWILLIGERS

    VOORZIENINGEN
IN HET
  WOON-ZORGCOMPLEX

SPEELVOORZIENINGEN

PARKEREN IN DE WIJK

komst van het winkelcentrum. Uit deze grafiek en die 
daarvoor kunt u afleiden dat de bewoners wel vinden 
dat er een tekort is maar als er een mogelijkheid gegeven 
wordt om dit probleem tegen te gaan (parkeervergun-
ning) blijkt dat bijna niemand er voor wil betalen.

Mening over bijbetalen:

SPEELVOORZIENINGEN

De overzichtelijkheid van de ruimte bij de speelvoorzie-
ningen is goed in Brandevoort I. Dit zou zo ook mogen 
blijven in Brandevoort II. Er is immers genoeg overzicht 
in de speelvoorziening. Over het aantal speelvoorzienin-
gen is geen vraag gesteld. Misschien moet hierover de 
commissie Brandevoort II zich verder over beraden.

VOORZIENINGEN IN HET WOON-ZORGCOMPLEX

In afwijking van de planning, laten de bewoners overtui-
gend weten dat de voorzieningen in Palladium in ieder 
geval aangevuld moet worden met een drogist. De nu 
geplande functies zijn wel goed, maar nog niet compleet. 
Vandaar ... 
De uitspraak is de volgende: “De drogisterij moet niet in 
het winkelcentrum komen, maar dient met alle voorrang 
in het woon-zorgcomplex ondergebracht te worden.”

VRIJWILLIGERS

Toch nog 10% van de respondenten zijn bereid om met 
vrijwilligers werk mee te gaan doen. Hoewel dit veel lijkt, 
gaat het toch nog maar om een 55–tal mensen uit Bran-
devoort die er wat extra’s bij willen gaan doen.
Het zorgteam van het Palladium moet de gemeente aan-
spreken veel middelen in te zetten om veel meer vrijwil-
ligers in te zetten. Het zou wel mooi zijn als deze poten-
tiële vrijwilligers gemotiveerd kunnen worden om zich in 
te zetten voor palladium en uiteraard voor de wijk.

DE WMO

Deze wet is nog niet goed bekend bij de mensen. De 
voorlichting zal een goede zaak zijn, maar de mensen 
moeten er nog veel over horen en zelf over nadenken 
om te weten wat zij met de wet kunnen gaan doen. 
De onderzoekers stellen dat de volgende bewering mis-

Zoals wij ook verwachtten is het veiligheidsgevoel over-
dag (nog) hoger dan “in het algemeen”. Door de aanwe-
zigheid van meer licht voelt men zich veiliger en zekerder 
dan ‘s nachts of in de schemering. Bij de waarderingscij-
fers ligt de nadruk nu duidelijk meer in de richting van 
een 8, 9 en zelfs een 10.

Tot slot kijken wij naar het veiligheidsgevoel in de avond 
en nacht.

Hier stijgt het gevoel van onveiligheid licht, hoewel het 
resultaat ook hier niet slecht te noemen is. Nog steeds 
geven de meeste mensen het cijfer 8. Daarnaast komen 
echter een 6 en 7 duidelijk vaker naar voren; zeker in 
vergelijking tot een 9 en 10. 

Ondanks de gunstige uitkomsten is het altijd raadzaam 
naar verbeteringen te kijken. Daarom kijken we naar de 
volgende grafiek waar we ingaan op de vraag waarom 
inwoners zich niet/minder veilig voelen.

De twee redenen hiervoor zijn onoverzichtelijke loca-
ties en te weinig of zelfs geen verlichting. 190 respon-
denten vinden dus dat het beter kan, dat is 40% en moet 
dus zeer serieus genomen worden. De twee redenen zijn 
makkelijk te verhelpen door meer straatverlichting en/of 
deze beter te verdelen. De overzichtelijkheid kan verbe-
teren door de bebossing en hekken anders of kleiner te 
houden.

PARKEREN IN DE WIJK

Een meerderheid van 232 personen, oftewel 66%, vreest 
voor een tekort aan parkeergelegenheden door de 

In welke mate in de avond/nacht.
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HET WIJKCENTRUM

25 respondenten noemen geld als reden waarom zij niet 
tot voldoende contacten komen. Natuurlijk spelen er 
ook andere factoren mee. Veruit de grootste groep (180 
respondenten) antwoordt dat zij hiervoor onvoldoende 
tijd heeft. Een klein deel van de respondenten is niet mo-
biel genoeg. 37 respondenten antwoorden anders name-
lijk. Mensen die voor dit antwoord hebben gekozen zijn 
meestal tevreden met de contacten die ze hebben. Een 
kleine groep heeft hier geantwoord dat zij minder con-
tact hebben, doordat zij nu kleine kinderen hebben.

HET WIJKCENTRUM

Bewoners zijn tevreden en goed te spreken over het 
nieuwe wijkcentrum. Ondanks het feit dat het centrum 
pas zeer recent toegankelijk is voor de bewoners geven 
zij een hoog cijfer voor het uiterlijk, de grootte en be-
reikbaarheid. 
Het onderzoek heeft zich echter het meeste gericht op 
de activiteiten, die begin november en de komende tijd 
zullen gaan plaatsvinden. Meer dan 40 activiteiten zijn in 
de enquête aan bod gekomen. Uit dit grote aantal activi-
teiten is de volgende top 5 naar voren gekomen:

Top 5: Welke activiteiten en cursussen zijn het 
belangrijkst?
Wat bij de 1e kolom erg opvalt, is dat er in de “top 5” van 

belangrijke activiteiten en
cursussen met uitzondering van disco alleen maar een-
malige activiteiten /
cursussen aangegeven zijn. Hiermee bedoelen we dat de 
activiteiten maar een keer in het
jaar gehouden worden. We kunnen hieruit opmaken dat 
de mensen in Brandevoort de
seizoensgebonden activiteiten zoals sinterklaas, kerst, 
carnaval en paaseieren zoeken erg belangrijk vinden.

Top 5: Welke activiteiten en cursussen zijn het 
onbelangrijkst?

De “top 5” van onbelangrijke activiteiten / cursussen in 

Brandevoort. We zien dat de activiteiten en cursussen 
die de respondenten over het algemeen niet belangrijk 
achten, vooral voor de oudere wijkbewoners bedoeld 
zijn. Opvallend is dat het internetcafé in dit rijtje zit. 
Waarschijnlijk vinden Brandevoorters een internetcafé 
niet nodig, omdat ze thuis al voldoende internetmoge-
lijkheden hebben.

Ondanks het uitgebreide aanbod heeft de onderzoeks-
groep nog zicht kunnen krijgen op nog ontbrekende za-

schien af te leiden is uit de bevindingen: “Ook in een 
relatief welvarende woonwijk als Brandevoort is de in-
voering van de Wmo een noodzakelijke aanvulling en sti-
mulans om onderling hulpbetoon te gaan organiseren.”

Het onderdeel “Burgerparticipatie” van de Wmo zouden 
bestuurders kunnen meenemen in hun beleid, omdat 
blijkt dat minder dan 10 % van de respondenten aangeeft 
zich te willen inzetten voor wijkgebonden zaken.

Allereerst gaan wij in op de eventuele behoefte aan meer 
persoonlijke contacten. Hieronder ziet u de uitkomst van 
ons onderzoek.

71 respondenten geven aan geen behoefte te hebben aan 
meer contact met anderen. Dat kunnen mensen zijn die 
voldoende contact opgebouwd hebben, maar ook men-
sen die graag veel op zichzelf zijn. Verontrustend is dat 
312 respondenten duidelijk behoefte hebben aan meer 
contacten. Het betreft hier 81% van de bevolking van 
Brandevoort. Van deze groep willen 82 respondenten 
meer contact met anderen op het gebied van uitgaan en 
recreatie en maar liefst 170 respondenten zouden meer 
contact willen hebben met anderen op het gebied van 
sport.

Vervolgens zijn wij benieuwd wat de redenen zijn dat 
mensen te weinig contact met anderen hebben. De uit-
komst daarvan ziet u in onderstaande grafiek.
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         BETROKKENHEID 
MBT VERENIGINGEN
  EN  COMMISSIES

Over het algemeen is de interesse bij de respondenten 
naar vrijwilligerswerk vrij laag. De Activiteitencommis-
sie scoort het hoogst. Ook de Brandevoorter Courant 
heeft relatief een redelijke aantrekking tot vrijwilligers. 
Wederom heeft de vereniging Bravo een heel lage score; 
dit zal ongetwijfeld te maken hebben met de matige be-
kendheid. Wat verder opvalt is dat de Verkeerscommis-
sie de hoogste bekendheid heeft, maar de laagste score 
krijgt bij de interesse naar vrijwilligerswerk.

Ten slotte willen wij nog even vermelden dat de respon-
denten over het algemeen erg positief over de leefbaar-
heid in de wijk in het algemeen zijn. de activiteiten die de 
laatste weken zich hebben aangeboden in het wijkcen-
trum is een schot in de roos. En slechts enkele nieuwe 
suggesties (ongeveer 20 %) stelt nog andere activiteiten 
voor:
fittness, line dansen, boekenbeurs, tennis, tai chi, squash 
en petanque indoor. Het wijkbestuur kan min of meer 
tevreden zijn en doorgaan op de nu ingeslagen weg. 
En volgens de plannen die wij in het vorige couranten 
nummer hebben laten zien is er voldoende perspectief 
op een lange drukke periode.

De meningen van de respondenten zien er als volgt uit 
over de leefbaarheid in zijn algemeenheid:
Een rapportcijfer: 8.
Wij hebben uiteraard ook naar de tevredenheid over de 
courant gevraagd. En deze mening valt sterk in ons voor-
deel uit: een rapportcijfer 7,9
In een grafiek is de rest van de cijfers ook te zien:

In het eindverslag zijn nog gegevens van de respondenten 
over de gezinssamenstelling, de werkplek, de soort hui-
zen en de laatst genoten opleiding vermeld.
Voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn, is het totale 
verslag in full colour verkrijgbaar bij de beheerder van 
het wijkcentrum voor € 5,-.

ken. Een kleine 100 respondenten heeft gezegd dat zij 
nog andere zaken kunnen benoemen.
We zien hier dat 81 % van de respondenten tevreden is 
met het verwachte aanbod aan activiteiten en cursus-
sen in wijkcentrum ’t BrandPunt. De overige 19 % mist 
enkele activiteiten of cursussen in het verwachte aanbod. 
Een kleine lezing van genoemde ontbrekende zaken zijn: 
fittness, line dansen, boekenbeurs, tennis, tai chi, squash 
en petanque indoor. Er zijn er nog meer genoemd. Deze 
kunnen in een vervolgonderzoek zeker naar boven ko-
men. De studenten beschikken over nog niet verwerkte 
informatie.

BETROKKENHEID MBT VERENIGINGEN EN COM-
MISSIES

Om een beeld te geven over de betrokkenheid van 
Brandevoorters m.b.t. verenigingen en commissies, heb-
ben we de onderstaande tabel gemaakt. De eerste twee 
kolommen geven de bekendheid van de verenigingen en 
commissies onder de respondenten in procenten weer. 
De derde en vierde kolom laat in procenten de interesse 
in vrijwilligerswerk bij de verenigingen en commissies 
zien. 

De percentages vormen samen geen 100%. Dit komt 
doordat niet alle respondenten deze tabel in de enquête 
hebben ingevuld. De respondenten, die geen antwoord 
hebben gegeven, zijn niet opgenomen in de tabel. Hier-
door is de tabel beter leesbaar, maar zijn de totalen niet 
gelijk aan 100%
We zien dat het met de bekendheid van de verenigin-

gen en commissies in Brandevoort over het algemeen 
goed gesteld is. De Verkeerscommissie en de Brande-
voorter Courant scoren op het gebied van bekendheid 
het hoogst. Bravo daarentegen heeft een minder grote  
bekendheid.

Cijfer voor de BC
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binnen
THUISKOMEN

Het weekje in een Tirools familiehotel was prima. De 
kamer was zoals altijd een beetje aan de krappe kant, 
maar de vriendelijkheid van het personeel (mét humor, 
dat maak je niet vaak mee) en de fantastische keuken 
maakten het verblijf top! Automatisch bekijk ik de inrich-
ting en decoraties in het hotel redelijk kritisch. Niet dat 
ik er écht commentaar op heb, want het is gewoon Oos-
tenrijks, zoals je dat kunt verwachten: veel blond hout, 
rood/wit geblokte kleedjes, rode kaarsen in een potje 
met gedroogde linzen (!), reproducties van tuttige schil-
derijtjes en gordijnen die bijeengehouden worden door 
gevlochten embrasses in dezelfde gele en groene stof. 
Ik zie meteen wat ik anders gedaan zou hebben. Lastige 
eigenschap...

Maar ja, de hoteleigenaar heeft mij niets gevraagd en mijn 
medereizigers zien mijn “probleem” in het geheel niet, 
dus laat ik in stilte mijn gedachten de vrije loop. Ik hang 
zware grijze gordijnen mooi strak naar beneden, bekleed 
de bankjes met donkerbruine linnenachtige stof, leg een 
antracietkleurige loper op tafel, zet er een chromen as-
bak en een matzwart glas met waxinelichtje op, en hang 
grote rechthoekige  lampenkappen aan het plafond. Een 
paar spiegels met een brede rand van zink aan de muur 
en wilde takken in hoge vazen voor de ramen maken 
het af. Misschien een paar oranje accessoires voor wat 
spanning? Met gemak combineer ik de traditionele bou-
welementen met een moderne inrichting en als ik een 
keer niet snel in slaap val, wordt ook de inrichting van de 
hotelkamer nog even veranderd. 

Regelmatig gaan we een paar dagen weg. Dan zoek ik naar 
leuke adresjes en bepaal de keuze niet alleen op locatie 
of grootte, maar zeker ook op de inrichting. Zo heb-
ben we in Rotterdam bed&breakfast gevonden met een 
slaapkamer en-suite met originele schuifdeuren en een 
hypermoderne keuken. Ook een heerlijk bed&breakfast-
huisje Noord-Holland dat zó slim en gezellig is ingericht, 
dat je de neiging hebt om binnen te blijven en op de bank 
te ploffen met een keuze uit de stapels woon- en natuur-
tijdschriften die er liggen. In mei gaan we weer naar “ons”  
vakantiehuis in de Bourgogne dat met heel veel smaak 
en liefde is ingericht. Anders dan ik het zou doen, maar 
ook zó passend bij de omgeving, de geschiedenis en de 
eigenaren van het huis, dat het helemaal klopt. 

Op vakantie ben ik meestal degene die de foto’s maakt 
en bij een foto van man-en-kind-voor-een-mooie-fontein, 
kijk ik vooral naar de prachtige tegels van de fontein. 
Oeps, sorry schatten! Ik raad je aan om zoveel mogelijk 
foto’s te maken van mooie details, meubels en kleuren. 
Geneer je niet en neem in een restaurant gerust een foto 
van je geliefde, maar vergeet daarbij niet een stuk van het 
fraaie wandje achter hem of haar vast te leggen. Maak 
foto’s van de stijlvolle slaapkamer van je vakantieadres en 
onthoudt zo de kleuren van de muren, het model van het 
bed of de bijzondere stof van de gordijnen. Fotografeer 
de trapleuning van het hotel of die aparte voordeur waar 
je oog op viel. Dit zijn geen gewone kiekjes meer, deze 
foto’s hebben een doel! Ze helpen je bij het vervolmaken 
van je eigen huis, zodat het steeds fijner wordt om thuis 
te komen! ■

christy van rij
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HALLO ALLEMAAL,

Ik ben Lars Vrenken en ik ben 9 jaar en zit in groep 5 van 
de Vendelier bij Juf Erica. Op 10 december  ben ik met 
papa en mama en mijn broertjes naar de dickensnight 
geweest. Daar was een wensboom waar je een wens in 
kon hangen. Eerst wilden wij doorlopen, omdat het erg 
druk was bij de wensboom, maar het ging best snel en 
toen mochten wij ook een wens opschrijven om in de 
boom te hangen. Mijn wens was een beetje voor mezelf 
maar ook voor mijn vriendinnetje Amber. Amber is ziek 
en moet heel vaak naar het ziekenhuis en dat is niet leuk.
Daarom wenste ik iets leuks voor haar: een keer naar de 
bioscoop. In de kerstvakantie kwam er een meneer ver-
tellen dat mijn wens was uitgekozen. Samen met Amber 
heb ik toen een film gekozen en onze ouders hebben een 
datum afgesproken. Zaterdag 20 Januari  zijn wij met z’n 
allen naar de bioscoop geweest: onze papa’s en mama’s 
mijn broertjes en Ambers zusje mochten ook mee. Om 
10.00 uur moesten we bij Pathé zijn; toen we daar kwa-
men lag de rode loper uit. Ik was net de president.
Ik ging op de foto met iemand van de bioscoop en de 
meneer van de wensboom. Toen kregen Amber en ik een 
grote zak snoep en een knuffel.
Jens had ook een wens, een grote zak snoep en toen 
mochten de andere allemaal een zak met snoep vullen 
van de meneer van de bioscoop. Ook kregen we allemaal 
iets te drinken en Amber en ik kregen ook nog een pos-
ter van de film “Charlotte’s web“.
Daarna gingen we naar de filmkamer kijken; dat was kei 
gaaf om te zien hoe die films draaien. Toen moesten we 
vlug naar de filmzaal, want de film begon bijna. Het was 
een grappige en ook een zielige film over een biggetje 
en een spin. Onze papa’s en mama’s moesten soms heel 
hard lachen. Ik vond het een super gave dag samen met 
Amber.

BEDANKT    BEDANKT    BEDANKT
BEDANKT  BEDANKT  BEDANKT

lars vrenken

Namens het volledige bestuur van BRAVO! wil ik Pathé 
bioscooptheater in Helmond hartelijk danken voor de 
medewerking. Lars en Amber hebben erg genoten van 
de VIP behandeling. Het was voor alle genodigden een 
fantastische ochtend. Namens BRAVO!

mattie weijnen - voorzitter

Heviger dan enkele jaren geleden raasde donderdag 18 
januari ook de storm over Brandevoort. Ook al is het 
een nieuwe wijk, toch blijft de boel niet ongeschonden. 
Het lijkt wel of de appartementen meer te verduren 
hebben dan de gewone lagere woonhuizen. Op de bei-
de hoeken van het appartementsgebouw bij het spoor 
blijken de dakpannen niet bestand tegen het noodweer. 
Van een aantal gewone woonhuizen is dit ook het geval. 
Dakpannen lijken met deze storm gemakkelijk prooi te 
worden. Gelukkig blijken nu de sierstroken aan de huizen 
het goed te houden. Bij de vorige storm liep de argeloze 
fietser in de straat gevaar om door rondvliegende zinken 
stroken geraakt te worden. 
De twee voormalige tuinderschuren in plan Brand (te-
genover de voetbalvelden) hebben behoorlijk wat storm-
schade opgelopen, tevens is er een gevaarlijke situatie 
ontstaan doordat er veel golfplaten zijn afgewaaid en 
in brokstukken rondom het pand liggen. Enkele houten 
balken kunnen ieder moment naar beneden komen en 
schade aanrichten aan spelende kinderen. Hopelijk heeft 
de gemeente het pand afgezet als deze courant bij u op 
de deurmat valt en zijn er geen kinderen gewond geraakt 
die daar aan het spelen zijn. 

storm

wensboom
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VVoor de vierde keer vond in Brandevoort op zondag 10 
december de Dickens Night plaats. Een sfeervolle kerst-
markt met muzikale omlijsting en leuke acts. André Relou 
Makelaardij organiseerde een Dickens Night kleurplaat-
wedstrijd. Op woensdag 17 januari reikte André Relou 
de prijzen aan de winnaars uit. 

De Eindhovense cartoonist en tekenaar Peer Retera 
maakte voor deze gelegenheid een tekening in Dickens/
Brandevoort-stijl. Tot eind december konden kinderen 
de kleurplaat inleveren. “We ontvingen vele creatieve 
exemplaren. Ieder geeft er een eigen invulling aan”, ver-
telt André.

PRIJSWINNAARS
Op de eerste plaats in de leeftijdscategorie 0 tot en met 
4 jaar kwam Mike Jonkers (4) uit Helmond; op de tweede 
plaats Sven van der Kemp (4), ook uit Helmond, en op de 
derde plaats David Poppelaars (4) uit Mierlo. 
Eerste werd Damian Vos (8) uit Helmond in de leeftijds-
categorie 5 tot en met 8 jaar; tweede Samirah van de 

Kerkhof (6) uit Eindhoven en derde Nienke Schut (6) uit 
Helmond.
Ten slotte de leeftijdscategorie 9 tot en met 12 jaar: Isa-
bella Woudsma (10) ging met de eerste prijs naar huis; 
Leane van Veghel (9) werd tweede en op de derde plaats 
eindigde Mike Luiken (9). Alledrie komen uit Helmond. 

DIPPIEDOE, DISCOZWEMMEN EN BIOSCOOP
Er waren leuke prijzen te winnen. Hoofdprijzen zoals 
drie entreekaartjes voor speelpaleis Dippiedoe, een jaar-
abonnement op Dierenrijk Europa en een familieticket 
voor de bioscoop. Daarnaast werden prijzen uitgereikt 
als discozwemmen met twee vriendjes/vriendinnetjes, 
bioscoopkaarten en een hobbypakket.

ATTENTIE VOOR ALLE DEELNEMERS
Alle deelnemers hebben hun best gedaan. Daarom ligt er 
voor de kinderen die niet in de prijzen zijn gevallen, een 
kleine attentie klaar bij ons kantoor in Helmond. Zij kun-
nen dit presentje afhalen van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30-17.30 uur. ■

André Relou reikt de prijzen uit voor de Dickens Night kleurplaatwedstrijd. Dat gebeurde op het kantoor in Helmond aan de Kromme Steenweg 7

prijzen kleurplaatwedstrijd uitgereikt
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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:
Gezinsviering zondag 28 januari 10.15 uur ver-
zorgd door de St. Odulfusschool.

Hoogmis in het teken van de Boerenbruiloft 
zondag 11 februari 10.15 uur.
Carnavalsmis zondag 18 februari 10.15 uur.
Aswoensdag 21 februari 19.00 uur.

INFORMATIEAVOND!
Waarover? De Eerste H. Communie! Waar? In 
de Luciakerk! Wanneer? Donderdag 8 februari 
om 20.00 uur. Tot hoelang? Ongeveer 21.00 uur
Wie mag komen? Ouders van de kinderen uit 
groep 4.

COMMUNIEZONDAGEN: 
15 april 10.15 uur Eerste Communie Odulfusschool
15 april 12.00 uur Eerste Communie Overige Scholen
22 april 10.15 uur Eerste Communie de Vendelier
22 april 12.00 uur Eerste Communie ‘t Baken en St. Joris

j.v.d. laar, pastoor/deken

luciaparochie 
de 

Voor de zomer hebben wij in Brandevoort een enquête gehouden om te weten te komen wat er 
leeft aan verwachtingen ten aanzien van onze kerkgemeenschap. Een aantal  gemeenteleden heb-
ben aangegeven dat zij willen deelnemen aan een gespreksgroep. Binnenkort zal de eerste bijeen-

komst worden gehouden. U kunt met mij contact opnemen als u hiervoor belangstelling hebt.
Jacqueline Noort, contactpersoon. 

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HELMOND 

Bethlehemkerk - ‘t Trefpunt 
Sperwerstraat  2 - hoek Valkstraat, 5702 PJ Helmond

e-mail adres:  info@bethlehemkerk-helmond.nl
Website: www.bethlehemkerk-helmond.nl 

Ledenadministratie: Kerkelijk Bureau, 
Sperwerstraat 2, 5702 PJ  Helmond telefoon 0492 - 539470

Predikant voor o.a. de wijk Brandevoort is:
Ds. P.  Verschoor tel. 0495 - 594709 

Contactpersoon voor de wijk is Mevr. Jacqueline Noort, tel 667080
Er is geen vast spreekuur, maar per telefoon of per e-mail is een afspraak te maken.
 
Erediensten:  Iedere zondagmorgen om 10 uur (zie website of het kerkblad “Perspektief”)
Er is een oppasdienst voor kinderen van 0 tot 5 jaar, en voor de wat oudere kinderen is er een Kindernevendienst.

Op de 1e  en 3e zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst.
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Tijdens de open dag van het Multi Functioneel Centrum 
zijn er aan onze kraam een aantal opa’s en oma’s geweest. 
Zij hebben hun terechte bezorgdheid geuit over de vei-
ligheid van hun kleinkinderen, die dagelijks van en naar 
school de Brandevoortse Dreef moeten oversteken.
De Verkeerscommissie kan zich goed vinden in deze be-
zorgdheid. Wij hebben daarbij aangegeven in het verleden 
al meerdere malen hiermee bezig te zijn geweest. Onze 
bemoeienis heeft toen niet tot bevredigende oplossingen 
geleid. Ook de gemeente, die van goede wil is, zit vast aan 
diverse verkeerstechnische bepalingen en beperkingen 
waardoor structurele oplossingen niet van de grond kun-
nen komen. Wat wel tot de mogelijkheden behoort, is de 
oprichting van een groep verkeersbrigadiers. En dan niet 
alleen bemand door ouders of leerlingen maar ook door 
Vutters, 55-plussers en AOW-ers. De Verkeerscommis-
sie wil zich hard maken om de ongetwijfeld grote groep 
actieve ouderen in onze wijk te mobiliseren. Wij vragen 
hen één of meerdere dagen in de week zich in te zetten 
om als verkeersbrigadier de schooljeugd te helpen de 
zeer gevaarlijke Brandevoortse Dreef over te steken.
Een verkeersbrigadier heeft een wettelijke status. De ver-
keersdeelnemers dienen zich aan haar/zijn aanwijzingen 
te houden. Om dit werk goed te kunnen doen moeten 
de aspirant-verkeersbrigadiers een cursus volgen. Deze 
kan in de wijk gegeven worden.
Hiernavolgend enige punten, waarom het voor u gunstig 
zou kunnen zijn om verkeersbrigadier te worden:

- U begeleidt kinderen, die dagelijks de oversteek wa-
 gen. Door uw hulp ontstaat er een vertrouwensband, 
 die wederzijds van grote waarde kan zijn.
- Door de gegeven instructies blijft u op de hoogte van 
 de huidige verkeersregels, waardoor deelname aan het 
 verkeer voor u een stuk makkelijker wordt.
- In de groep verkeersbrigadiers ontmoet u mensen, die 
 mogelijk nieuwe plezierige contacten in de wijk opleveren.
Dus, meldt u aan bij de Verkeerscommissie. Per brief, per 
telefoon of per e-mail op het adres dat onderaan dit ar-
tikel vermeld staat. De verdere invulling, zoals kennisma-
king, instructie, schema’s, e.d., worden door een gemeen-
telijke instelling verzorgd.

rien sanders
middelerserf 1, 5706 js  helmond

telefoon 0492 - 662016
e-mail: sand1249@planet.nl

verkeers commissie

Sinds november 2003 organiseert Humanitas Home-
Start, tot voor kort samen met de wijkraad, een inloop-
ochtend voor ouders met jonge kinderen, om:
- ouders met jonge kinderen de mogelijkheid te bieden
 elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie of thee 
 te drinken.
- met elkaar ervaringen over de opvoeding e.d. uit te
 wisselen.
- kinderen de kans te geven met andere kinderen te spelen.

Nu het nieuwe BrandPunt klaar is, is deze inloopochtend 
daar ook naar toe verhuisd. Sinds half november zijn we 
iedere woensdag ochtend daar te vinden. Omdat we op 
de nieuwe locatie de koffie en thee niet meer gratis krij-
gen, zijn we genoodzaakt om de eigen bijdrage te verho-
gen naar € 1,- per bezoeker per keer.  De tijden blijven 
ongewijzigd: U bent van harte welkom van 9.30 uur tot 
11.00 uur!!!

Lijkt het je leuk om als gastvrouw of gastheer mee te 
doen op deze ochtend? Je wordt dan vrijwilliger bij Hu-
manitas, een landelijke organisatie die met duizenden 
vrijwilligers werkt. Je bent dan ook goed verzekerd tij-
dens je bezigheden en ontvangt het tijdschrift “van Mens 
tot Mens”. Samen met leuke collega’s zorg je minstens 1 
keer per 3 weken voor een goed en gezellig verloop van 
de ochtend, waarbij een luisterend oor belangrijk is. Je 
eigen baby of peuter meenemen is geen bezwaar. Home-
Start is nog op zoek naar enkele enthousiaste nieuwe 
vrijwilligers! Kom gerust eens vrijblijvend een kijkje ne-
men of neem kontakt op met onderstaande coördinator. 
Namens alle gastvrouwen en -heren,

joland widdershoven
coördinator humanitas home-start

telefoon 0492 - 537323 / 06 - 22766317
e-mail: homestarthelmond@humanitaszuid.nl

homestart
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ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT
KONINGINNENDAG GAAT DIT JAAR WEER DOOR

Dit jaar kan Brandevoort op Koninginnendag weer re-
kenen op een echt oranjefeest. In ‘t BrandPunt en op 
het schoolplein zullen diverse activiteiten plaatsvinden. 
We gaan oa. fietsen versieren en uiteraard is er ook een 
kinder-vrijmarkt. In de volgende Brandevoorter Courant 
kunt u hier alles over lezen.

En wie zijn musicale talent aan zijn mede-bewoners wil 
tonen, kan dit doen op het open- podium. Dus oefenen 
maar en verras ons met een mooie noot.
Voor deze dag zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers, die 
een uurtje tijd hebben om bij een activiteit te assisteren. 
Heb je zin en tijd om ons te helpen, neem dan contact op 
met Claudette Weijnen, telefoon 552992 of per mail 
claudetteleenders@hotmail.com

Wij hebben er zin in en u hopelijk ook. Graag horen of 
zien we u op 30 april.

het brandevoorter oranje-comite

Mierlo – Spe(e)l-o-theek “Ukkie” is een vast begrip ge-
worden in Mierlo als het gaat om speelgoed/spelletjes le-
nen en thuis uitproberen. Want dat is de functie van een 
spe(e)l-o-theek. Iedereen kent het begrip “bibliotheek”, 
maar bij een “Spe(e)l-o-theek zijn er nog vragentekens 
te bekennen omdat nog niet iedereen op de hoogte is 
van het doel van een Spe(e)l-o-theek. In principe is de 
Spe(e)l-o-theek precies hetzelfde als een bibliotheek, al-
leen dan met speelgoed en spelletjes. Speelgoed en spel-
letjes worden ingekocht voor iedere leeftijdscategorie 
en ingedeeld in bepaalde categorieën. De leden mogen 
per keer dat zij komen max. 4 stuks speelgoed/spelletjes 
meenemen, afhankelijk van de categorieën. De uitleenter-
mijn is 3 weken, en het kan daarna nog een keer verlengd 
worden met 3 weken, mits het speelgoed niet gereser-
veerd is. Dit verlengen mag zelfs telefonisch gebeuren, 
zodat u uw huis hiervoor niet hoeft te verlaten. 

Het speelgoed wat ingekocht wordt door de medewerk-
sters van de Spe(e)l-o-theek sluit nauw aan op datgene 
wat populair is bij de kinderen en volwassenen, maar ook 
speelgoed wat al jarenlang een hit is (bijv. Risk, de Kolo-
nisten van Catan), is te leen bij de Spe(e)l-o-theek. Om 
alle spelletjes en speelgoed op te noemen wat te leen 
is, is te veel werk, kom daarom gerust eens tijdens de 
openingstijden (zie hieronder) van de  Spe(e)l-o-theek 
binnen gelopen en vraag informatie aan de aanwezige 
medewerksters. Zij staan u graag te woord.

Lijkt u verder heel erg leuk om in de Spe(e)l-o-theek 
mee te helpen als medewerksters, dan bent u ook van 
harte welkom. Spe(e)l-o-theek “ Ukkie” is nog op zoek 
naar een nieuwe medewerkster. Heeft u op DONDER-
DAGAVOND een paar uurtjes vrij en lijkt het u leuk om, 
op vrijwillige basis, leden te adviseren met betrekking tot 
speelgoed en/of spelletjes, dan is het wellicht iets voor u 
om bij de Spe(e)l-o-theek als vrijwilligster aan de slag te 
gaan. Het uitlenen, innemen van speelgoed en adviseren 
van speelgoed behoren o.a. tot de werkzaamheden van 
de medewerksters van de Spe(e)l-o-theek. De Spe(e)l-
o-theek is op donderdagavond geopend van 19.15 tot 
20.15 uur, van de medewerksters wordt gevraagd dat 
zij een half uur van te voren aanwezig zijn. De overige 
openingstijden van de Spe(e)l-o-theek zijn woensdag- en 
vrijdagmorgen van 09.30 tot 11.00 uur. Het adres van 
de Spe(e)l-o-theek is: Heer van Scherpenzeelweg 14 te 
Mierlo. Voor verdere inlichtingen kunt u contact opne-
men met Elly Althuizen, telefoon 0492 - 664322 of u kunt 
een keer binnenlopen tijdens de openingstijden van de 
Spe(e)l-o-theek.

wellicht tot ziens in de spe(e)l-o-theek

CV DE KLUPPELS NODIGEN DE BRANDEVOORTERS UIT
 
MIERLO-HOUT: Brandevoort en Mierlo-Hout is van 
oudsher een gebied dat veel met elkaar gemeen heeft en 
waarom zou dit nu veranderen? In Mierlo-Hout dragen 
CV de Kluppels al 45 jaren de zorg voor de viering van 
het carnaval. O.a. met Klets- en Showavonden, Ouderen-
middag, Optocht op zaterdag, Carnavaleske Heilige Mis 
op zondag en nog veel en veel meer activiteiten. En na-
tuurlijk met carnaval beregezellige carnavals-middagen en 
avonden (met live orkesten) in Hoftempel de Geseldonk. 
Kijk maar eens op de site van de Kluppels: www.kluppels.nl
Dus een gezellig avondje uit, kom dan naar CV de Klup-
pels met Prins Berry en zijn gevolg. Wa we doen, doen 
we mi zun allen...

wordt u onze nieuwe
    medewerk(st)er?

aankondiging

carnaval in mierlo-hout
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dat er bussen ingezet zijn om ’s ochtends reizigers naar 
Eindhoven te brengen. Een stoptrein was simpelweg te 
kort, maar ook omdat ProRail had gedacht dat er meer 
mensen met de Intercity zouden reizen. 
Maar dit alles behoort bij de kinderziekten, evenals het 
feit dat de machinist één keer vergeten is op station Bran-
devoort te stoppen. Hij was er nog niet aan gewend. 
Na een “Kerstreces” van twee weken is men begonnen 
aan de buitenkant van de betonnen kolossen metselwerk 
aan te brengen. Dit metselwerk bestaat uit roodgekleur-
de bakstenen zoals op de computeranimaties te zien is. 
Eindelijk begint station Brandevoort er uit te zien zoals 
het bedoeld was. ■

wim dobma

station, deel 8

SStation Brandevoort is alweer een maand in gebruik, nu, 
begin januari 2007.
De feestelijke opening op 10 december lijkt alweer een 
hele tijd geleden en nu is er het gewone routinemati-
ge gebruik van het station. Om het station te bereiken 
is tot op heden nog een avontuurlijke aangelegenheid. 
De doorgang tussen de nieuwe huizenblokken aan het 
“stationsplein” is afgesloten vanwege bouwactiviteiten.
Als het werk in volle gang is, is de doorgang geopend. Een 
kleine kraan tilt de betonblokken van de binnenmuren 
op en zet ze op hun plaats, begeleid door een bouwvak-
ker. Als de tang iets te gauw zijn grip op het betonblok 
zou verliezen, stort het blok naar beneden. Daarom een 
bordje verboden toegang, om eventualiteiten uit te slui-
ten.
En ’s nachts zijn de hekken uiteraard gesloten om diefstal 
van bouwmaterialen te voorkomen. Want zoals u in de 
krant hebt kunnen lezen, bouwplaatsen zijn een soort 
supermarkten met bouwmaterialen voor criminelen.
Een tweede barrière om op het perron te komen, ten-
minste als men richting Eindhoven moet, is de noodbrug 
over het spoor aan de westkant van de perrons. Sommi-
ge mensen vinden de brug erg hoog, vooral als ze hoog-
tevrees hebben, anderen vinden de brug onbetrouwbaar 
omdat hij “wiebelt”. Maar het is maar tijdelijk zoals u 
weet, de streefdatum waarop het station klaar moet zijn, 
is nog steeds medio maart.
Om op het andere perron te komen moet men de 
loopbrug over, niet de tijdelijke loopbrug, maar de brug 
tussen de twee identieke stationsgebouwen. In de ge-
bouwen komt een lift omdat invaliden en minder validen 
uiteraard ook met de trein moeten kunnen reizen.
Dat er een “markt” is voor “ons” station blijkt uit het feit 

“dat er een “markt” is
          voor “ons” station
     blijkt uit het feit dat
            er bussen ingezet zijn
         om ’s ochtends
   reizigers naar Eindhoven
         te brengen”
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Te huur in het goedkope Hongarije, 2 mooie va-
kantiewoningen aan het Orfumeer. Kom kijken op
www.vakantiehongarije.nl voor alle informatie.

Mijn zoontje is woensdag 10 januari 2007 tijdens 
een fietsritje van Brandevoort naar Mierlo-Hout 
1 schoentje verloren. Heeft iemand deze ge-
vonden, graag bericht. Betreft een donkerblauw 
met wit babyschoentje, merk shoes me, maat 22.
Bij voorbaat dank, Marion Telefoon 06 - 44986155

Start in 2007 met thuiswerken, bent u minimaal 8 uur 
per week beschikbaar TWN heeft volop inpakwerk, sor-
teerwerk, verwerken van retouren. Verdiensten van 9 tot 
13 euro per uur. Info willem.koenders@planet.nl of 
0900-9999911 (80cpm) LID TKN 

brandjes

Vanaf Januari is er de mogelijkheid om deel te nemen 
aan het hobbyclubje BEREN MAKEN in het multifunc-
tioneel centrum op Brandevoort. Er wordt gestart op 
Woensdag 17 Januari van 9.30 tot 12.00 uur. De beren 
worden geheel met de hand gemaakt van hoogwaardig 
mohair. Om het wat makkelijker te maken beginnen we 
allemaal met dezelfde beer en u zult zien dat elke beer 
toch weer anders wordt omdat het handwerk is, en vindt 
u het leuk om te doen dan kiest u een volgende beer zelf 
uit. Bedoeling is om met een aantal dames een gezellige 
en creatieve ochtend te hebben.
Iedereen is welkom ook al bent u niet zo`n naaister. De 
BERENCLUB zal verzorgd worden door Henny van den 
Reek die dit geheel vrijwillig op zich heeft genomen. En 
ervaring heeft zij genoeg, eerst 12 jaar met het boetse-
ren van kinderpoppen,en 8 jaar met beren maken.
Wilt U ook deelnemen? Aanmelden kan bij:

henny van den reek, bussersbeemden 9,
5706 nw  helmond 

telefoon: 0492 - 849312 of 06 - 12499382
e-mail: h.vandereek@chello.nl 

berenbericht

Wij zoeken medebouwers voor een onderkelderde 
tweekapper in plan Stepekolk. Perceeloppervlakte 546 
vierkante meter. Tweekapper moet in de stijl van lang-
gevelboerderij. VEREISTE is dat je ingeschreven staat 
bij de gemeente Helmond, anders svp niet reageren.
Contact opnemen kan via info@familiefeenstra.nl of 
0492 - 476667. Jan en Yvonne Feenstra

Huurwoning gezocht! Huis verkocht en nu zoeken 
wij, een gezin met twee kinderen, een (tijdelijke) huur-
woning. Bij voorkeur in Brandevoort, waar de kinderen 
op school zitten. Wie kan ons helpen?
Familie Albers, telefoon 0492 - 667022, mobiel
06 - 14494256 of per email mirjan@a3aanxl.com.

Op dinsdag 13 Februari houdt postzegelvereniging De 
Helm haar maandelijkse ledenbijeenkomst in De Terp, 
Breitnerlaan 5, Helmond vanaf 19.00 uur gelegenheid tot 
ruilen en nieuwtjes afhalen.
Om 20.30 uur aanvang officiële gedeelte met o.a. een 
veiling. Ook niet leden zijn ter kennismaking van harte 
welkom.

persbericht

EEnthousiasten cursisten van Viva Arte geven een expo-
sitie op zondag 28 januari. De afgelopen maanden is er 
met veel plezier gewerkt aan de schilderijen voor deze 
expositie. Het thema is bloemen, mens en dier. U bent 
van harte welkom tussen 13.00 uur en 18.00 uur om de 
prachtige schilderijen te komen bekijken.
Tot ziens bij viva arte.

brugstraat 44 mierlo, mobiel 06 - 13498306
www.vivaarte.nl

viva arte exposeert
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cynthia kerkhof gaat
door het vuur

voor haar vin & gil
kinderboetiek 

Cynthia Kerkhof-Derkx woont met man en twee kin-
deren, zoontje Virgil (1998) en dochtertje Lavinia (2002) 
aan de Vriezenbeemden  in Brandevoort.
Na geboren en getogen te zijn in Eindhoven ging ze na 
het basisonderwijs en de Mavo een secretaresse- oplei-
ding volgen aan het ELE Eindhoven. En toen ze die met 
goed gevolg had doorlopen, begon zij haar carrière als 
administratief medewerkster bij Houthandel Raaymakers 
in Helmond. In die tijd woonde zij met haar man Gerard 
in de Helmondse wijk Brouwhuis. Gerard werkte in die 
tijd bij een schildersbedrijf.
Toen ze dit werk zo’n vijf jaar met inzet en enthousiasme 
had gedaan, was Cynthia toe aan een nieuwe uitdaging. 
Ze startte een eigen winkel in Engelse woninginrichting 
(Laura Ashley) aan de Vugterstraat in ’s-Hertogenbosch. 
De werkzaamheden bestonden uit het verkopen van 
meubels, maar ook uit het inrichten van een kamer, soms 
zelfs van een hele woning.. Dit alles betekende voor 
beiden, zowel Cynthia als Gerard ‘n enorme uitdaging 
en heel hard werken. Temeer daar Gerard na zijn eigen 
werk ook nogal eens moest inspringen voor het bedrijf 
van Cynthia. Vanuit Brouwhuis werden ze geconfron-
teerd met de nieuwe wijk Brandevoort. De bouwstijl en 
sfeer van deze nieuwe wijk trok hen enorm aan en ze 
kochten een huis aan De Plaetse 16. Hierdoor werden 
ze de allereerste bewoners van De Veste. 
“Een algehele nieuwe start”, moet Gerard gedacht heb-
ben, want hij begon ook met een eigen schildersbedrijf 
” De Blauwe Kwast” (met in het logo de huizen van De 
Veste). Gelukkig was er goede kinderopvang voor Virgil. 
Maar buiten het vele werk was er ook nog iedere dag 
het op en neer rijden naar Den Bosch. De zaken gingen 
fantastisch, maar het combineren van gezin en werk viel 
Cynthia steeds zwaarder. De werkdruk was enorm en 
ze zagen elkaar zo weinig dat Cynthia er, na een periode 
van een jaar of vijf, voor koos om zich fulltime op de zorg 
voor haar gezin te gaan storten. Gelukkig kon zij de wo-
ninginrichting goed verkopen aan een voormalige klant. 
In deze periode was ze heel gelukkig met de zorg voor 
haar gezin. Dit geluk dat nog werd vergroot door de ge-
boorte van haar dochtertje Lavinia. De kinderen groei-
den gestaag en na 2,5 jaar zorgen voor het gezin begon 
de gedachte aan een nieuwe uitdaging te kriebelen.
Doordat ze inmiddels een flinke stapel kinderkleding had 

gekregen waar haar kindertjes uitgegroeid waren, kreeg 
Cynthia het idee deze te gaan verkopen. Ze begon samen 
met de inbreng van andere moeders verkoopparty’s te 
organiseren. En dat werd een succes. Toen kreeg ze het 
aanbod een winkelpand over te nemen aan de Brugstraat 
2 in Mierlo en de beslissing hierover moest binnen een 
week vallen. Omdat het verkopen van kinderkleding haar 
goed beviel nam ze het besluit hier een kinderboetiek in 
te beginnen. De nieuwe zaak krijgt de naam Rewear kin-
derboetiek. Na zes maanden wordt de naam veranderd 
in Vin & Gil kinderboetiek, omdat nieuwe merkkleding 
toch beter verkoopt dan gedragen kleding. De naam van 
de boetiek is afgeleid uit de namen van haar eigen kin-
deren Virgil en Lavinia. En ze mag niet mopperen, want 
na een vliegende start loopt de zaak prima. Ze draait 
de zaak alweer een jaar samen met haar moeder, Henny 
Derkx. ’s Morgens doet ze zelf de zaak, ’s middags haar 
moeder.
De collectie bestaat uitsluitend uit nieuwe baby- en 
kinder/tienerkleding in de maten 56 t/m 176. Ze voert 
diverse gerenommeerde kledingmerken en biedt de 
klanten ook houten speelgoed en kinderboekjes aan. 
Haar klanten, (veel moeders, maar ook oma’s en vaders) 
komen uit Helmond en omgeving. Het leukste vindt ze 
de contacten met klanten en de afwisseling in het werk. 
Maar ook het rondsnuffelen op beurzen voor het aan-
kopen van nieuwe kleding en het zoeken naar nieuwe 
merken die ze aan haar collectie wil toevoegen.
Haar specialiteit bestaat, althans volgens haarzelf, uit haar 
goede babbel. Wat natuurlijk mooi meegenomen is voor 
de verkoop. En een tevreden klant die regelmatig terug-
komt is voor haar de kroon op het werk. Ondertussen is 
de familie verhuisd van De Plaetse naar de Vriezenbeem-
den (Brand). Vanaf vorig jaar is haar man mede-eigenaar 
van Vastgoedonderhoud bedrijf Tigro (Vastgoedonder-
houd).
Voor wat betreft Brandevoort vindt Cynthia dat de par-
keerproblemen in De Veste nog beter zouden moeten 
worden aangepakt. Verder hoopt zij op een snelle ver-
plaatsing van de hoogspanningsmasten, zodat het bou-
wen door kan gaan. Zij vindt het verschijnen van verha-
len in de media over een eventuele ongunstige invloed 
hiervan, zeker op kinderen, niet prettig.
Na ’n paar heerlijke kopjes koffie en het bekijken van de 
mooie, gezellige winkel (met speelhoek voor de kinde-
ren) bedank ik haar en neem ik afscheid en wens haar 
veel succes met haar zaak en geluk en gezondheid voor 
haar en haar gezin.

MD
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francesca’s
 kookrubriekOnze vriend Albert merkte met wat teleurstelling op dat 

het recept van vorige maand geen écht Italiaans recept 
was. Dus deze maand een van de bekendste Italiaanse 
pastagerechten: spaghetti alla carbonara. Dankzij de ste-
vige ingrediënten is dit een geschikte pasta voor koude 
herfst- of winterdagen. Veel (Italiaanse) mensen voegen 
room aan de ingrediënten toe maar jullie krijgen van mij 
het echte origineel recept, zonder room.

INGREDIËNTEN (VOOR 4 PERSONEN):

• 400 gram spaghetti 
• 150 gram spek (in dobbelsteentjes) 
• 2 eieren 
• olijfolie 
• vers gemalen pecorinokaas (parmezaanse kaas mag ook) 
• vers gemalen zwarte peper 

BEREIDINGSWIJZE:

- Bak de spekblokjes in een beetje olijfolie goudbruin
- Kook de spaghetti in ruim water met zout
- Klop intussen de eieren en de vers gemalen kaas door
 elkaar totdat dooiers en eigeel goed met elkaar ver-
 mengd zijn
- Giet de pasta af als die gaar is (spaghetti moeten “al
 dente” zijn)
- Bewaar een beetje van het kookvocht en schenk die bij
 het spek in de pan
- Voeg de eieren toe en schep de pasta er snel do or
- Voor diegenen die niet graag rauwe eieren eten: steek
 het vuur onder de pan aan en roer voor ongeveer een 
 minuut
- Maal er wat zwarte peper over en serveer de pasta
 onmiddellijk

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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MIERLO – Budovereniging De Hechte Band start in 
maart met een kennismakingscursus Ju-jitsu. Gedurende 
10 weken, van 1 maart t/m 3 mei, op donderdagavond in 
sportcentrum “De Weijer” te Mierlo.

Ju-jitsu (ook geschreven als jiujitsu, jiu-jitsu, jujitsu of 
jujutsu) is een complete vechtkunst, dat wil zeggen dat 
van alle soorten technieken gebruik wordt gemaakt. Het 
technische repertoire omvat o.a. trappen, stoten, slagen, 
weren/blokkeren, werptechnieken, klemmen, wurgtech-
nieken en ‘algemene’ vaardigheden zoals valtechnieken, 
verplaatsingstechnieken en balans verstoren.
De ju-jitsuka leert hoe hij deze technieken kan toepas-
sen tegen één of meerdere tegenstanders, deze tegen-
standers kunnen dan ongewapend zijn of gewapend met 
diverse soorten wapens.

Belangrijkste principe van ju-jitsu is het op de meest ef-
ficiënte en effectieve manier bereiken van je doel (het 
beschermen van jezelf en/of anderen). Hierdoor is spier-
kracht en grootte van ondergeschikt belang en is ju-jitsu 
geschikt voor man en vrouw, jong en oud en met name 
ook voor personen van wie verwacht mag worden dat 
zij effectief met geweld kunnen omgaan zoals politie, ma-
rechaussee, buitengewoon opsporingsambtenaren, be-
veiliging en militairen. Door het complete karakter van 
ju-jitsu is beoefening een complete training van lichaam 
en geest waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van 
de vermogens om adequaat te reageren en aan te passen 
in overeenstemming met de situatie.

Er wordt getraind in een ontspannen sfeer waarbij de 
ju-jitsuka’s trainen met elkaar - dus niet tegen elkaar - 
om de vaardigheid van zichzelf en de ander te ontwik-
kelen. Daarbij staan veiligheid en respect altijd voorop. 
Verworven vaardigheden worden, na het afleggen van 
een examen, beloond met een band (een zogenaamde 
kyu- of dangraad) vergelijkbaar met de gekleurde banden 
van judo.
Ju-jitsu kent ook wedstrijdvormen; een aangepaste 
vechtvorm met regels (fighting-system) en de demon-

zelfverdedigingscursus ju-jitsu
stratie van zelfverdedigingstechnieken (duo-system). De 
mogelijkheid bestaat dus om te trainen voor wedstrijden, 
maar tijdens de reguliere training ligt de nadruk op het 
verkrijgen van praktijkgerichte vaardigheid. (zelfverde-
diging). De huidige groep leden bestaat uit mannen en 
vrouwen en jongens en meisjes, in leeftijd variërend van 
8 tot 55 jaar.

In de cursus van 10 lessen draait het om de kennismaking 
met deze - van oorsprong Japanse - budodiscipline (ook 
zal het je kijk op zelfverdediging verbreden). Omdat ju-
jitsu oneindig veel technieken en trainingsvormen kent is 
geen enkele les hetzelfde. Wil men een goed beeld krij-
gen van wat ju-jitsu is en wat het te bieden heeft dan is 
het voor langere tijd beoefenen van ju-jitsu of het volgen 
van de cursus noodzakelijk. Om geen onnodige blessures 
te veroorzaken draag je tijdens de cursus sportkleding 
zonder ritsen en/of knopen, train je op blote voeten en 
vindt de training plaats op judomatten.
De kosten voor de kennismakingscursus van 10 lessen 
van een uur bedragen € 30,- en zijn zonder verdere 
verplichtingen. In de laatste les van de cursus leggen de 
deelnemers een examen af voor de gele band (5e kyu) 
ju-jitsu. Indien dit examen voldoende is ontvangt men 
een certificaat. Als je ná de cursus besluit je verder te 
bekwamen in deze sport en je aanmeldt als lid van DHB, 
wordt het certificaat omgezet in een officieel diploma en 
ontvang je de gele band.

Ook is het mogelijk om vrijblijvend twee proeflessen te 
volgen tijdens de reguliere lessen op donderdagavond 
van 19.30 tot 20.30 uur (jeugd en senioren) of van 20.30 
tot 21.30 uur (senioren). Aanmelden voor de cursus 
of voor meer informatie kun je bellen of mailen naar
Lianne Sanders tel: 0492 - 664424 info@dehechteband.nl 
of www.dehechteband.nl (hier kun je ook terecht voor 
info betreffende judo en aikido).
Je bent natuurlijk ook van harte welkom om tijdens de 
training op donderdagavond binnen te lopen. De ingang 
van sportcentrum “De Weijer” bevindt zich aan de Heer 
van Scherpenzeelweg 24 in Mierlo. ■
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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 5 februari 
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.  Lieke Vermeulen 3 jaar
2. Aafke Griede 6 jaar
3. Lenneke van Lierop 8 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

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 
27 febr Wijkraad Vergadering, ‘t BrandPunt 20.00 J. te Dorsthorst 667425 

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 
11 mrt Brand Cour Sluiting aanlevering nr 3 G. Pollemans 524029 
19 mrt Klankbord Vergadering ‘t BrandPunt 19.30 J. te Dorsthorst 667425 
30 mrt Brand Cour Distributie nr 3 13.00 P. Princen 665781 

April
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op nieuwe 
voetvalveld aan Kaldersedijk

10.30 tot 
11.30

G. Pollemans  524029 

09 april Brand Cour Sluiting aanlevering nr 4 G. Pollemans 524029 
17 april Wijkraad Vergadering, ‘t BrandPunt 20.00 J. te Dorsthorst 667425 
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 
25 mei Brand Cour Distributie nr 5 13.00 P. Princen 665781 
31 mei Klankbord Vergadering ‘t BrandPunt 19.30 J. te Dorsthorst 667425 

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

activiteitenkalender 2007

WWW.BRANDEVOORT. BIZ

b
e

la
n

g
rijk

e
 w

ijk
in

fo
rm

a
tie

 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 WIJKCENTRUM ’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
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.



januari 2007   59

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
peuterseelzaal ot & sien, moerdonksvoort 1 06 - 50863803
kinderopvang ’t trommeltje, Iekendonksevoort 49 52 11 18
dik trom kinderopvang 0-4 jarige, moerdonksvoort 1 33 51 92
dik trom buitenschoolse opvang “de rebellenclub”, moerdonksvoort 1 33 51 92
gastouderburo SPRING 59 52 57
kinderopvang vestein, koolstraat 3 43 24 30
gastouderburo FLEX 84 65 90b
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