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Fotoclub Brandevoort is sterk gegroeid, waardoor er werk-
groepen zijn ontstaan voor deelgebieden van de fotografie. 
Zo zijn er de werkgroepen Dier en Natuur, Architectuur en 
Portret-modellenfotografie. Ook nodigen we ook gastspre-
kers uit die bijvoorbeeld laten zien hoe foto’s gemaakt zijn of 
hoe je ze kunt beoordelen, zodat je in de toekomst betere 
foto’s kunt maken. Onlangs is de bekende fotograaf Henk 
Bongenaar op bezoek geweest.

Vanaf vrijdag 15 juni is het nieuwe stationsgebouw in Hel-
mond-Brandevoort gereed en volledig in gebruik. De passerelle 
is begaanbaar, de liften zijn gereed, de kaartjesautomaten zijn 
geplaatst en de klokken hangen te glimmen. De grootste voor-
uitgang voor de reizigers is dat zij zich niet meer over de tijdelijke 
voetgangersbrug hoeven te begeven. De tijdelijke voetgangers-
brug wordt volgende week verwijderd. Al sinds 10 december 
stopt er vier keer per uur een trein in Helmond-Brandevoort. 

Onze post is er eentje die gezien mag worden. Geheel in 
de stijl van de wijk is het gebouw opgetrokken als een oude 
fabriek, inclusief ouderwetse baksteentjes, een schoorsteen 
en heuse sheddaken! Het leek de architect ook wel een 
leuk idee om voor de hoofdentree van het gebouw een 
flinke vijver te creëren. Dat is dus gebeurd, over een brug 
is onze voordeur te bereiken! De eerste anderhalf jaar van 
ons bestaan was er geen leven in de vijver te bekennen. 

Vaak krijg ik als eerste reactie te horen dat de afstand over 
het water wel meevalt. En dat eigenlijk iedereen erover zou 
moeten kunnen springen. Dit zijn natuurlijk uitspraken van 
de beste stuurlui die bij het fierljeppen letterlijk aan wal 
staan, want een afstand van ongeveer negen meter over-
bruggen bleek voor bijna alle deelnemers een brug te ver. 
Het water is iets te hoog gekomen en daardoor is het voor 
de fierljeppers iets te moeilijk geworden.

Op zondag 2 september organiseert de Activiteiten-
commissie Brandevoort een gezinsfietstocht. Deze 
tocht is geschikt voor iedereen, jong en oud. De route 
heeft een lengte van ± 20-25 km (afhankelijk of je goed 
fietst). Noteer deze datum alvast in uw agenda. Be-
gin en eindpunt van deze route is in Brandevoort bij
‘t BrandPunt. Vertrektijd zal tussen 12.00 en 13.00 uur lig-
gen. Inschrijven vooraf is gewenst. 
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redactioneel 

“De wijk kijkt toe en ziet dat het goed is”, zou je kunnen 
zeggen als je de mensen tijdens het fierljeppen ziet staan. 
Intens genieten, af en toe instemmend klappen en dan weer 
sceptisch rondkijken en beweren dat hij het beter kan.
Het lijkt een beetje op de deelname aan de wijkgebonden 
zaken. Op de wijkraadvergadering lijkt het animo min of 
meer tot nul gedaald. Eén ongebonden bewoner en voor 
de rest een stuk of twaalf betrokkenen om mee te den-
ken over de toekomst van de leefbaarheid. Bij de WMO-
voorlichting is het niet veel anders, maar komen wel veel 
verbeteringen aan bod om samen aan de slag te gaan met 
de toekomst van de wijk, wel of niet afhankelijk van elkaar. 
Wethouder Stienen had het al in de klankbordgroep aan-
gekondigd, wijken moeten anders, maar wel duurzaam aan 
de slag. De gemeente kan daar een ondersteunende rol bij 
spelen, maar de bewoners zelf moeten aan de slag. 
In feite gaan de bewoners aan de slag: concreet, gezellig met 
elkaar genieten van het leven in Brandevoort. Een paar ver-
antwoordelijken slagen er in om telkens de voorwaarden 
te creëren om deze leefbaarheid te vieren. Op deze ma-
nier zijn de rollen verdeeld, is iedereen tevreden en kunnen 
sommige bewoners wat meer energie vrij maken om het 
wijkleven te laten slagen.

Als de samenwerking tussen de drie dragende vrijwilligers-
groepen in de wijk nu op een optimale manier beslag kan 
krijgen, dan kunnen de specifieke groepen, zoals de ver-
keerscommissie, de activiteitengroep en vele andere doe-
groepen genoeg neerzetten om Brandevoort als leefbare 
wijk in leven houden.
Met deze geruststellende gedachte gaat de redactie even 
op vakantie. Uiteraard niet te lang, er is genoeg werk aan 
de winkel voor het komende jaar: de informatiezuilen mede 
met Bravo vullen, onze nieuwe rubrieken uitbouwen, de site 
bijhouden of liefst nog meer uitbouwen.
En sinds enkele weken zijn er nieuwe perspectieven als de 
wijk zelf besluit om mee te doen met de glasvezel investe-
ring. Net als de courant is gedrukt is de eerste bijeenkomst 
geweest waar de informatie over de glasvezel aan bod is 
geweest. Wij hopen dat de opkomst denderend is geweest 
en dat het initiatief om glasvezel als eerste in de wijk aan 
te leggen aanslaat. Op onze site kunt u de stand van zaken 
bijhouden en lezen wat er op 26 juni is gebeurd en wat er 
nog op 3 juli bijkomt. En uiteraard zullen wij  via de site 
de eindstand van eind juli berichten. In september komen 
wij uiteraard hierop terug. Een dynamische vakantie, zoals 
u kunt lezen.< 

GP

het glasvezelmeisje
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Op 5 juni lopen de 18 commissieleden en 2 bewoners de 
punten van de agenda door zoals het hoort.
Maar voordat de inhoud van de leefbaarheid goed aan de 
orde komt, stellen de 4 nieuwe wijkraadleden zich voor. 
Allen zijn betrokken en drukke mensen. De geloofsbrie-
ven bestaan uit een authentieke uiteenzetting over het 
werken aan de wijk met als einddoel een betere onder-
linge betrokkenheid voor iedereen. In een korte filmische 
impressie op de vernieuwde site van de courant staan 
deze geloofsbrieven met beeld en al klaar.
Vooraf meldt het bestuur van de wijkraad dat de ge-
meente volgend jaar ongeveer € 2.600,- zal verstrekken. 
Dit bedrag zal, zoals gebruikelijk, worden besteed aan 
jeugdactiviteiten.

Naar aanleiding van het beleidstuk in de BC ontspint zich 
in de vergadering een gesprek over de toekomstige aan-
pak van de leefbaarheid, de sociaal culturele activiteiten 
in de wijk en de functie van het wijkhuis in de gemeen-
schap van Brandevoort. Het is duidelijk dat de wijkraad 
haar brugfunctie als drager van de leefbaarheid wil uit-
werken. Hoe dit precies in zijn werk zal gaan, moet zich 
de komende tijd openbaren. Bewoners en andere (be-
langen) groepen zijn in de courant uitgenodigd om aan 
de slag te gaan. Voor de werkzaamheden mbt de sociaal 
culturele activiteiten moet een nieuwe bundeling komen: 
versterken van de groepen, die deze activiteiten dragen 
en tegelijk acties ondernemen om subsidies in deze te 
vergaren en te verdelen. Daarnaast zou de stichting wijk-
huis ‘t BrandPunt zich nog meer kunnen profileren met 
de gebruikers om het gebouw.

De mensen, die de sociaal culturele activiteiten voor de 
wijk willen bundelen en intensiveren, zullen op korte ter-
mijn een werkvoorstel lanceren. Dit komt in de volgende 
vergadering aan de orde en de wijkraad zal zich hierover 
vooraf buigen. Ook de nieuwe bestuursleden zullen deze 
recente ontwikkelingen zo gauw mogelijk in een breder 
nieuw beleid opnemen.

De commissies doen vervolgens verslag van hun werk-
zaamheden in de wijk
De commissie webmasters kan verheugd berichten 
dat er nieuwe leden bij zijn gekomen en dat zij met een 
andere manier van websitebouw een nieuwe weg zijn 
ingeslagen. De site zonder frames biedt veel meer mo-
gelijkheden en kan toch goed door leken worden on-
derhouden. De resultaten hiervan kunnen bewoners zien 
op de sites, die de groep webmasters in de lucht houdt: 
12plus, buurtpreventie en onder andere die van de wijk-
raad.
De verkeerscommissie heeft lang nagedacht over de 
weg die ze wil/moet bewandelen: visieonwikkeling op 
Brandevoort II, vrachtverkeer in en door de wijk, betaald 
parkeren en het gebruik van de Brandevoortse Dreef 
qua belasting en ontsluiting. De visiebeschrijving zal in 
het septembernummer van de BC terugkomen. Deze 
commissie wil actief gaan meewerken aan Brandevoort 
II. 
De commissie Brandevoorter Dag 2008 bestaat nu 
uit 8 mensen en heeft een bezinning gehouden over de 
inhoud en het organisatietraject tussen nu en de komende 
tijd.
De werkgroep Dickens is nog mager van samenstelling 
en roept de komende tijd opnieuw mensen op om mee te 
werken. Als dit niet lukt, dan zou de werkgroep toch kun-
nen besluiten het Dickensfeest af te gelasten. 
De buurtpreventie heeft een nieuwe website. Alles loopt 
op dit moment soepel. Alhoewel er hier en daar nog wel 
wat aanpassingen moeten plaatsvinden. Actuele zaken wor-
den op de website vermeld. Er is een enquete gehouden. 
72% heeft gereageerd (hoog aantal) en 36% van de co-
ordinatoren (ook niet weinig). Ook deze commissie heeft 
nieuwe mensen gevraagd en er hebben er zich maar liefst 
7 aangemeld. Rond het station zijn al wat rondhangende 
mensen gesignaleerd en nog enige andere niet plezierige 
zaken. Vrouwen voelen zich er ook niet echt helemaal vei-
lig. Vandaar dat hier de commissie buurtpreventie (blok 5) 
nog eens moet gaan folderen en extra aandacht geven.

brandevoort
        wijkraad
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Heeft u het ook al gemerkt? Iedere avond van maandag 
tot vrijdag vanaf 20.00 uur rijden er veel vrachtauto’s door 
Brandevoort over de Brandevoortse Dreef. Waar komen 
deze toch zo plotseling vandaan? De A67 is vanaf Asten af-
gesloten vanaf 20.00 uur ivm werkzaamheden. En het lijkt 
nu net of de gemeente Helmond de omleidingroute heeft 
ingesteld via Brandevoort. Maar het kan ook zijn dat de Tom 
Tom de Brandevoortse Dreef ziet als meest ideale weg om 
vanaf Asten / Geldrop de weg te vervolgen naar Den Bosch 
of Deurne. Is dit nu ook de toekomst voor de wijk Brande-
voort: sluipverkeer als er iets ergs gebeurt op de snelweg 
rondom Helmond/Eindhoven. Als bewoner aan de Brande-
voortse Dreef is het niet prettig. Het verstoort aardig de 
avond en nachtrust. Waarom is de Brandevoortse Dreef een 
ontsluitingsweg geworden als de A67 wordt afgesloten en 
hoe ziet de situatie eruit als dit overdag gebeurt? Krijgt de 
Brandevoortse Dreef dan de volle lading te verwerken van 
de A67. Ik moet er niet aan denken, wat een vervuiling en 
wat een geluidsoverlast. Hoe denkt de gemeente Helmond 
hierover en waarom zijn de Brandevoorters niet ingelicht 
over deze omleiding of is de gemeente helemaal niet op de 
hoogte van deze overlast. Als illustratie van de grote aantal-
len vrachtauto’s heb ik een foto bijgesloten van een stoet 
vrachtauto’s. Deze foto’s zijn genomen op zondag 10 juni 
2007 toen voor de achttiende keer Stichting “Truckersday 
Stiphout 1990” een gratis rondrit in een heuse truck voor 
mensen met een geestelijke en lichamelijke beperking, ver-
zorgde in de omgeving van Stiphout. Zij voelen zich prins en 
koning tegelijk, zo hoog in die geweldige truck naast die kor-
date chauffeur. Hierbij zijn er ruim 300 vrachtauto’s door 
Brandevoort getoeterd en hier hebben zowel de berijders, 
bijrijders en toeschouwers veel plezier aan beleefd, maar 
laten we aub stoppen met het nachtelijke vrachtverkeer op 
de Brandevoortse Dreef. ■

PP

  vrachtverkeer door
           nachtelijk brandevoort!

Afwijkend van de andere bespreking in de stad, zal Bran-
devoort niet met foto’s de stand van zaken doornemen. 
Na een gedegen toelichting, zullen de bewoners met 
de gemeente zaken op een rij zetten en zich bezinnen 
op actie in het kader van de WMO. Het bestuur van de 
wijkraad hoopt dat bewoners in grote getale aanwezig 
zullen zijn.
Parkeergarage onder MFC. De toegangsdeuren die open 
moeten kunnen gaan echter niet open. Het is een be-
droevende situatie volgens de heer Bosman, secretaris 
van de stichting wijkhuis ‘t BrandPunt. Men is wel van 
plan om een drempelverloop te plaatsen zodat het inrij-
den beter verloopt. De wijkraad zal een brief schrijven 
naar de Gemeente (met de heer Bosman). Het zou een 
goede zaak zijn als de Vereniging van Eigenaren van blok 
9 hieraan participeert.
Tot slot roept R. Deelen de wijkraad op om samen met 
de gemeente de onduidelijkheid rondom het parkeren 
bij het Louwerserf aan te pakken. 
En omdat de toekomst steeds dichter bij komt, is het 
goed om de parkeerperikelen van de 3e basisschool in 
Brandevoort tijdig te betrekken bij het inrichten van de 
verkeersomgeving. Het dagelijks bestuur van de wijkraad 
garandeert dat zij samen met de gemeente de ontwik-
kelingen in Brandevoort II scherp in de gaten houdt. “In 
de rondvraag licht een woordvoerder van de vereniging 
Onsbrabantnet toe dat er plannen zijn om glasvezelka-
bel in de wijk aan te leggen. De komende tijd zullen zij 
voor deze zaken aandacht vragen bij de bewoners.” ■

GP

vervolg wijkraad pagina 9
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fotoclub brandevoort
Fotoclub Brandevoort is sterk gegroeid, waardoor 
er werkgroepen zijn ontstaan voor deelgebieden van de 
fotografie. Zo zijn er de werkgroepen Dier en Natuur, 
Architectuur en Portret-modellenfotografie.
Ook nodigen we ook gastsprekers uit die bijvoorbeeld 
laten zien hoe foto’s gemaakt zijn of hoe je ze kunt be-
oordelen, zodat je in de toekomst betere foto’s kunt ma-
ken. Onlangs is de bekende fotograaf Henk Bongenaar 
op bezoek geweest. Hij heeft zijn visie op het werk van 
de leden van Fotoclub Brandevoort gegeven. Een zeer 
leerzame avond.

Op dezelfde manier zijn de 2 workshops van de bevlogen 
fotograaf Patrick van Mierlo beleefd. Op de eerste avond 
ging over de belichtingstechnische mogelijkheden en de 
beperking van een flitslichtinstallatie. Bij de tweede avond 
liet hij met behulp van een drietallen modellen zien hoe 
je met het licht kunt spelen om mooie opnamen te krij-
gen.

De eerder genoemde werkgroepen maken meestal hun 
eigen plan en beoordelen eerst onder elkaar wat ze van 
elkaars resultaten vinden. Vaak zijn het foto’s die tijdens 
een fototripje zijn gemaakt.
Eind mei trokken de werkgroepen Architectuur en Por-
tret/modellen gezamenlijk op. Het doel was de leeg-
staande en gesloten oude fabrieken van de Verenigde Ko-
ninklijke Leder in Oisterwijk. Deze fabriek is begin 1900 
gebouwd, maar de laatste jaren staat deze fabriek leeg en 
staat hij op de nominatie om gesloopt te worden.

Het was een fascinerende en inspirerende omgeving in 
deze vergane glorie foto’s te maken van de gebouwen, 
het interieur en  voor een deel van de leden om de 3 
modellen in deze verlaten omgeving goed uit te laten 
komen.

Op een gegeven moment brak de zon nog even door, 
zodat er ook met speciale lichtval opnamen gemaakt 
konden worden. Op het terrein zijn de mannen van 
Trikes&Bikes gehuisvest, zodat ook met hun trikes nog 
leuke opnamen geschoten konden worden.
Al met al een zeer geslaagde fototrip, waarbij de leden 
elkaar steunden en stimuleerden om met goede platen 
thuis te komen. Bijgaand laten we al een klein voorproef-
je zien van de gemaakt opnamen.
In juli en augustus zijn er geen clubactiviteiten. Wij her-
vatten de bijeenkomsten half september. Vanzelfsprekend 
gebruiken de clubleden de vakantieperiode om boeiende 
foto’s te maken als voorbereiding op de 3de tentoonstel-
ling in maart 2008 in ’t BrandPunt. ■

albert ticheler
telefoon: 565621

e-mail: aticheler@dialtic.nl
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Op zaterdag 9 juni trad de fantastische Maxiband Time-
less op in wijkhuis ’t BrandPunt. Deze band bestaat uit 
diverse leden uit de regio. Maar natuurlijk wel met Bran-
devoortse inbreng. Het zijn allen amateurs, maar ze spe-
len als de beste professionals. In een gezellig gevulde zaal 
speelde de 14 –koppige band vele bekende nummers van 
allerlei nationale en internationale topartiesten. Het pu-
bliek ging helemaal uit zijn bol; de avond was bijzonder 
geslaagd. 
De komende periode zal het eventjes iets rustiger zijn in 
’t BrandPunt. De vakanties komen er aan en de verschil-
lende gebruikers sluiten allemaal hun eerste seizoen in 
ons prachtige nieuwe wijkhuis af. In de periode van 14 juli 
tot en met 5 augustus is wijkhuis ’t BrandPunt gesloten. 
Dit is een mooi moment om even stil te staan bij het 
afgelopen eerste halfjaar.
Sinds medio november 2006 is ons wijkhuis inmiddels 
open. De officiële opening vond plaats op 12 januari door 
commissaris der Koningin, Mevr Hanja Maij-Weggen. De 
dag na de opening was het eerste grote evenement. Alle 
verenigingen, clubs, commissies etc konden zich presen-
teren in het wijkhuis. Daarmee werden drie doelen ge-
diend. Ten eerste de kans voor de verenigingen om zich 
te presenteren en mogelijk nieuwe leden te werven. Het 
tweede doel is “de bewoners van Brandevoort de moge-
lijkheid te bieden om op hun gemak eens rond te neuzen 
en kennis te maken met wat er zoal mogelijk is en leeft 
in onze prachtwijk.” En last but not least: de wijk infor-
meren door iedereen persoonlijk een kijkje laten nemen 
in ’t BrandPunt.

OPEN HUIS

Het overweldigende succes van het Open Huis in janu-
ari heeft het bestuur doen besluiten hiervan een jaar-
lijks terugkerend evenement te maken. Vanaf het eerste 
moment is ’t BrandPunt al volop gebruikt door en voor 
de wijk. In januari was de spiksplinternieuwe biljartclub 
al actief. Ook een bridgeclub is opgericht en twee keer 
per week kan geknutseld worden bij CreaDoe. Ook alle 
gebruikers van het voormalige noodgebouw zijn doorge-
gaan in het nieuwe wijkhuis. Daarbij is voor velen deze 
doorstart tegelijk de kans geweest de activiteiten nog 
flink uit te breiden. Voor een volledig overzicht van wat 
er allemaal gebeurt in ’t BrandPunt verwijs ik graag  (en 
trots!) naar onze prachtige website. Dankzij webmaster 
Suzan Beks kan iedereen alle actuele info halen op www.
brandpunt.info. 
Vanaf maandag 6 augustus is het wijkhuis weer open. Wat 
kunt u zoal verwachten in het tweede halfjaar? Natuur-
lijk kunt u alle reguliere gebruikers weer tegenkomen 
in het wijkhuis. Maar ook enkele grotere evenementen 
staan nog op stapel. De 12-plus commissie organiseert 
op 17 augustus een jump-clinic. Voor meer info kijk even 
op www.brandevoort.org/users/12plus/. Ook is het de 
bedoeling dat we een “Dancing with the Stars” gaan or-
ganiseren, in samenwerking met dansschool van der Put-
ten. De “stars” zijn daarbij echte BB’ers (Brandevoorter 
Bekenden). En voor de kinderen willen we zeker nog een 

miniplaybackshow organiseren. Tegen het einde van het 
jaar zal de adventsperiode worden opgeluisterd met een 
zeer origineel Oekraïens zang en muziekensemble. Een 
internationaal gezelschap, maar wel met Brandevoortse 
deelname. En natuurlijk zal ’t BrandPunt steun verlenen 
aan een inmiddels stedelijke traditie: de originele Brande-
voortse Dickensnight. 
Maar ook als iemand zin heeft om iets nieuws te begin-
nen, kan dat natuurlijk altijd. Zo hopen we nog steeds 
dat iemand (of enkelen) gaat starten met een eigen Bran-
devoorter Carnavalsclub. Als daarbij hulp nodig is van-
uit het bestuur, neem dan gerust eens met ons contact 
op via secretaris@brandpunt.info.  Kortom; wijkhuis ’t 
BrandPunt bruist van de energie en activiteiten. Maar 
er is natuurlijk altijd nog plaats voor nieuwe initiatieven. 
Mocht u dus meer info willen of een idee hebben, neem 
dan contact op met het bestuur of spreek de beheerder 
aan. ■ 

fons bosman
secretaris scc ’t brandpunt

wijkhuis ’t brandpunt,  
                  altijd volop actie!!
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Fanfare Unitas uit Mierlo-Hout is op 1 juli om 15.00 uur 
te beluisteren in de grote zaal van wijkhuis ’t BrandPunt. 
Dit in het kader van muziek op de zondagmiddag in 
Brandevoort. Het muziekkorps en de tamboers zullen 
daar hun muzikale kunnen tonen. Daarnaast zal Unitas 
een aantal zangers begeleiden in de nummers Brabant, Je 
loog tegen mij en Het dorp. 

Fanfare Unitas, opgericht in 1924, is een vereniging met 
ruim 100 leden die fanfaremuziek maken. In een fanfare 
zijn het vooral de koperen instrumenten die de klank 
van de gespeelde nummers bepalen. Maar fanfare Uni-
tas heeft meer dan alleen blazers. Het tamboerkorps 
en de majorettes maken ook deel uit van deze fanfare. 
Daarnaast zijn er een aantal jeugdleden in opleiding. Een 
opleiding die voornamelijk plaatsvindt onder leiding van 
gediplomeerde leerkrachten in het Kunstkwartier aan de 
Steenweg in Helmond. Na het behalen van de vereiste 
diploma’s nemen de jeugdige leden dan een plaats in bij 
het grote orkest. De jeugdige leden in opleiding hebben 
overigens elke week repetitie onder leiding van de diri-
gent van de Houtse fanfare. Deze jeugdige groep muzi-
kanten is verenigd in het jeugdorkest, dat enkele keren 
per jaar haar opwachting maakt bij bepaalde activiteiten. 
Zo begeleidde deze groep het kindertoneelstuk dat en-
kele maanden geleden werd opgevoerd in de grote zaal 
van wijkhuis ’t BrandPunt hier in Brandevoort.

De muzikanten van Unitas repeteren elke maandagavond 
in de Geseldonk van 20.00 tot 22.15 uur onder leiding 
van dirigent Will Veraa. De tamboers krijgen elke donder-
dagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur hun repetitie van 
instructeur Jan van der Sommen en voor de majorettes 
is de woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur ingeruimd 
om hun oefeningen te repeteren en te werken aan nieuw 
repertoire onder leiding van twee instructrices.
Belangstellenden mogen gerust eens binnen lopen tij-
dens zo’n repetitie. 

En wilt U meer weten over deze vereniging, kijk dan op 
www.fanfareunitas.nl. Zin om ook bij deze fanfare muziek 
te maken, stuur gerust een mailtje naar ons secretariaat : 
secretaris@fanfareunitas.nl. en U hoort van ons. ■ 

fons bosman
secretaris scc ’t brandpunt

fanfare unitas 
    in wijkhuis ’t brandpunt
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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 C
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Op zondag 2 september organiseert de Activitei-
tencommissie Brandevoort een gezinsfietstocht. 

Deze tocht is geschikt voor iedereen, jong en oud. De 
route heeft een lengte van ± 20-25 km (afhankelijk of je 
goed fietst). Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Begin en eindpunt van deze route is in Brandevoort bij
‘t BrandPunt. Vertrektijd zal tussen 12.00 en 13.00 uur 
liggen. Inschrijven vooraf is gewenst. Kosten zullen zo laag 
mogelijk gehouden worden.
Tijdens de tocht zijn er voldoende mogelijkheden om 
de dorstige keeltjes te smeren. Verharde fietspaden door 
mooie bossen in de omgeving van Brandevoort maken 
deze dag weer tot een uniek evenement.

      brandevoorter 
                  fietstocht 2007

Inschrijving vanaf 1 augustus via de website van Brande-
voort: www.activiteiten.brandevoort.nu
Kijk ook op deze site voor meer informatie over deze 
activiteit.

Tot ziens op dit sportieve evenement !!!
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SAL-APOTHEKER BRANDEVOORT

“Genuanceerd bezien natuurlijk”, legt apotheker Wilto 
Eekhof uit. “De inwoners van Brandevoort hebben een 
soort drive om gewoon door te werken. Ziek of niet.” 
Uiteraard een instelling om te roemen. Het kweekt ech-
ter gemengde gevoelens bij Gezondheidscentrum Bran-
devoort, een multidisciplinair centrum dat binnenkort 
wordt gehuisvest in het Palladium.

“Zakelijk gezien is dit één van de slechtste gebieden om 
te starten, de inwoners van Brandevoort zijn gewoon 
gezond. In een wijk als Meerhoven is de gezondheids-
situatie heel anders”, vertelt Eekhof. De locatie is niet 
aantoonbaar als oorzaak, alhoewel de ligging tussen het 
vliegveld en de snelweg anders doet vermoeden. “Het 
zit ‘m meer in de samenstelling van de bevolkingsgroep, 
maar ook tussen de oren. Een ondernemer werkt hier 
bijvoorbeeld gewoon door.” Ondanks, of misschien juist 
daarom, startte Eekhof een nieuwe SAL-apotheek in 
Brandevoort. Hangende onder een stichting, streeft de 
apotheker toch een stukje idealisme na. 

OVER HET GEZONDHEIDSCENTRUM

In het nieuwe gezondheidscentrum zijn straks twaalf dis-
ciplines gevestigd, vijf ervan -de zogenaamde kerndisci-
plines en tevens hoofdhuurders- vormen de gebruikers-
groep. Hoewel het zich laat raden, somt Eekhof ze toch 
even op: “Uiteraard een huisartspraktijk, fysiotherapie, 
eerstelijns psychologie, de thuiszorg en een apotheek 
dus. Ik zelf heb getekend voor 230 m2.” Boven het ge-
zondheidscentrum komen appartementen, voor de ver-
huur ervan is Bergopwaarts@BOW verantwoordelijk. 
“Daar zijn we overigens als gebruikersgroep wel gelukkig 
mee. De contacten met Bergopwaarts@BOW verlopen 
bijzonder soepel.”
Een mooie opzet, gunstige ligging en een fraaie doelstel-
ling. De intentie achter het centrum mag duidelijk zijn: 
“Het samenvoegen van de verschillende disciplines biedt 
de klant veel voordelen. Als gebruikers willen we de za-
kelijkheid beperken tot het hoogst noodzakelijke en van-

uit die invalshoek de klant voorzien van wat nodig is. En 
het gemak telt ook. Binnen zes minuten na een bezoek 
aan de huisarts staat de klant bij mij op de stoep. Als 
apotheker moet ik me daar wel op inrichten.” 
Omdat de samenstelling van Brandevoort zo specifiek 
is, heeft ook het gezondheidscentrum haar speerpunten 
daarop aangepast: “Ieder centrum kiest wat het beste 
is voor het geheel en stelt een zorgplan op vanuit de 
behoefte van de klant. Vandaar dat in Brandevoort be-
wust gekozen is voor ICT als speerpunt.” Een vooruit-
strevende ICT-structuur stelt de klant in staat de eigen 
dossiers in te zien en bijvoorbeeld een herhaalmedicatie 
te bestellen bij de apotheek. Uiteraard na verificatie door 
de arts.

SAL-WERKWIJZE

De apotheek van Wilto Eekhof werkt volgens de zoge-
naamde SAL-principes. SAL staat voor Service, Aandacht 
en Lage kosten. “Dat laatste klinkt alsof onze medica-
tie niks mag kosten, maar zo moeten de mensen dat 
niet zien. Lage kosten staat voor doelmatigheid, ofwel 
‘met steeds minder geld hetzelfde doen’.” En Service en 
Aandacht? “Service betekent bij ons dat de klant cen-
traal staat. En dat is zichtbaar in onze manier van wer-
ken alsook in de inrichting van de apotheek. We werken 
met een zogenaamde ‘zitbalie’ waar klanten in alle rust 
worden geadviseerd en waar hun vragen worden beant-
woord. De A van Aandacht sluit hier op aan: aandacht 
voor kwaliteit van zorg. In al zijn facetten, dus van een 
goede kwaliteit van de geneesmiddelen tot grote des-
kundigheid van de apotheekmedewerkers.” En deze hele 
gedachtegang is feitelijk het principe waar Gezondheids-
centrum Brandevoort op is gebaseerd: het draait immers 
om de inwoners van Brandevoort. ■

“de mensen hier zijn gewoon gezond”
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PROJECT “HANGJEUGD”

Vorig jaar november heeft er al een mededeling in de BC 
gestaan over het opstarten van het project “Hangjeugd”. 
Inmiddels hebben we de 1e fase van het project afgerond 
en willen we de wijk hier graag over informeren.

Het initiatief voor dit project is in eerste instantie ont-
staan vanuit de wijkraad. Het moest een gezamenlijke ac-
tiviteit vanuit diverse commissies en instanties worden. 
Na een opstart vergadering zijn we meteen begonnen 
met het inventariseren van de huidige problemen en de 
behoeftes van de jeugd.

We hebben ons met name gericht op de jeugd van 12 t/m 
21 jaar. De grote vraag was of je met de jeugd om tafel 
kunt gaan zitten, om te bespreken wat zij graag willen, 
in samenspraak met de gemeente, politie en de wijk. Ja, 
dat kan. We hebben de jeugd persoonlijk gevraagd en via 
flyers uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De infor-
matiebijeenkomst heeft plaatsgevonden op 15 november 
2006. De opkomst was goed. 

We hebben zinvolle discussies met de jongeren gevoerd. 
De jongeren gaven aan, dat ze niet weggestuurd willen 
worden op hangplekken. Soms is dit echter wel nood-
zakelijk, omdat zij overlast veroorzaken. De plek waar 
ze mogen samenkomen, is het basketbalveldje tegenover 
du-pre. We hebben geïnventariseerd wat de jeugd hier 
graag zou willen hebben om het naar hun zin te maken. 
Er kwamen verzoeken van een lantaarnpaal, twee kleine 
goaltjes, een plek om tijdens slecht weer ook droog te 
kunnen staan, bankjes en een prullenbak.

IN OVERLEG

Na deze vergadering zijn we in overleg gegaan met de 
gemeente over de uitvoerbaarheid en het budget. De 
gemeente heeft ons alvast budget toegezegd voor het 
plaatsen van twee bankjes en één prullenbak. Deze facili-
teiten zijn in februari geplaatst en de jongeren maken er 
gretig gebruik van. 

Het project is hiermee nog niet beëindigd. De volgende 
fase in het project is het aanwijzen van meerdere ge-
schikte hangplekken in de wijk zoals bijvoorbeeld de 
Hoeven. De jongeren spelen hierbij weer een belangrijke 
rol. Er zal bekeken worden wat hun wensen en behoef-
ten zijn. 

Dit bericht is geschreven door de buurtpreventie, 12-
plus groep Brandevoort, activiteitencommissie in samen-
werking met de politie en gemeente. ■
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vestiaanse associaties 30 

PRIK

Wie had dat gedacht, zo op de valreep van die eeuwig-
durende schoolvakantie ga ik nog iets schrijven over 
schoolzaken, tenminste, zo lijkt het op het eerste ge-
zicht. Eigenlijk ga ik dit keer iets uit m’n duim zuigen dat 
voorbij de zomervakantie weer tot leven zou moeten 
komen. Zoudt daaraan uw medewerking willen verle-
nen door hier tijdens het zomerse bodygrillen eens 
over na te denken?  

Mijn dank is alvast groot. De kern van het verhaal is het 
enigszins oeroude gevecht keurig vs. fatsoen. 
(Dan weet u dat alvast.)

In de grote schare woon-werkverkeer leeft het dilem-
ma van “je plekje veroveren”. Wie het eerst in de file 
staat heeft gewonnen. En dat plekje sta je natuurlijk 
nooit meer af. Grrrr.  Woef! Als je auto zou kunnen zou 
die ook nog even z’n rechter achterband optillen om 
de plek te markeren. Voor linksdragers mag het natuur-
lijk ook andersom. Je missie is weer geslaagd; je staat 
weer keurig 15 seconden eerder in de file.

Flashback.

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

We zien dat “Kweetniet” iets heeft geleerd; sommige 
mensen moet elkaar niet tegenkomen. Dit keer: haastige 
mensen.

Het is ochtend, op een doordeweekse dag, rond een 
uur of half negen. Eerst zien we de lange, soms tergend 
langzaamrijdende staart van vnl. keurig woon-werkblik 
zich naar school toe bewegen om hun kroost uit te wer-
pen. De ene sliert duikt ondergronds en de andere sliert 
trekt bovengronds aan de ingang van de school voorbij. 
Dat ziet er prima uit, zou je zo zeggen. Naarmate de tijd 
vordert verandert het straatbeeld, even wordt het wat 
rustiger.

Dan zien we mevrouw Stemband, alias “het spelende 
kind”, met grote haast een boterham in de mond stop-
pen. Met de schooltas over de schouder rent ze door 
de voordeur naar buiten. De kortste weg naar school 
is recht over de rotonde. Eerst snel oversteken naar de 
middenberm, rennen, rennen, rennen en dan weer snel 
oversteken naar de overkant. We zien de haastige man.
Boem! Pats! Het spelende kind ligt op straat. Dood. ■

john van zeist
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gezochtZOMERVAKANTIE
De zomervakantie staat weer voor de deur. Er 
komen steeds meer caravans uit de stallingen. 
Het is dus duidelijk wie op vakantie gaat. Ons in-
brekersgilde houdt daar mogelijk ook rekening 
mee. Zij gaan niet regulier op vakantie! Houd 
hier dus rekening mee. Denk daarnaast ook aan 
het sluiten van alle ramen en deuren van uw 
woning en vergeet de bovenverdiepingen niet. 
Zorg dat iemand uw post uit de brievenbus haalt 
en laat ‘s avonds enkele lampen branden.
Wij wensen u een hele prettige en ontspannen 
vakantie. Samen letten we op!

juni 2007

de politie tot uw dienst

xberichtentelexberichtentelexberichtent

richtentelexberichtentelexberichten

BUURTBRIGADIER
In het vorige nummer van de Brandevoorter 
Courant meldde ik u dat de buurtbrigadier van 
Brandevoort, Patricia van Dijk, geblesseerd 
was. Patricia is inmiddels gewoon weer voor 
Brandevoort werkzaam. Gezien haar blessure 
doet zij alleen geen 
uniformdienst en zal ze niet daadwerkelijk in 
Brandevoort op straat te zien zijn. Ze is wel be-
reikbaar via het telefoonnummer van politiebu-
reau Helmond-West. Op die manier kan ze toch 
het een en ander voor Brandevoort betekenen! 

Het blijft even wennen binnen in het wijkhuis ‘t BrandPunt, 
maar zondag 10 juni was er weer even die sfeer van de 
markthal. Nu is de sfeer altijd goed tijdens het Open Podium, 
maar vandaag hadden we een mooi concert.  Het duurde 
even voordat iedereen de weg had gevonden naar onze ei-
gen zaal in ‘t BrandPunt, mede omdat de eerste afslag naar 
de Veste afgesloten was i.v.m. het Fierljeppen. Het blijkt maar 
weer eens dat het afstemmen van activiteiten in georgani-
seerd verband toch wel wenselijk is. Aan de andere kant geeft 
het de dynamiek aan in een wijk waar veel gebeurt.

Terug naar waar het hier over gaat, de concertjes van het 
open podium. We begonnen met een handjevol pianisten, 
met dank aan muziekhandel Willems voor de piano. Daar-
na ons eigen commissielid Erwin, en natuurlijk Rutger, een 
drummertje van 8 jaar die het applaus van het publiek zeker 
verdiende. Toen kwamen de tweede Hansen die tussen het 
publiek door met fluitjes, trommels en allerlei instrumentjes 
het publiek trakteerde op een heerlijke entr’acte. Het zijn 
eigenlijk vier Hansen uit Brouwhuis, met Hans meer mans 
zullen we maar zeggen. Daarna kwam het Kinderkoor van 
Kunstkwartier, met een kleine afvaardiging van leden uit o.a. 
Brandevoort zelf. Een beetje voorzichtig vandaag, maar wel 
een mooi afwisselend repertoire, en een compliment voor 
dirigent  Maria Coolen. 
De tweede Hansen zorgde weer voor een pauzemeziekske 

terwijl twee jonge meiden, Britt en Kim, zich klaarmaakte om 
als sing songwriters met gitaar, piano en schitterende zang de 
middag nog mooier te maken. 

Daarna de afsluiter, de Salty Dogs. Deze zoutige honden 
maakte op het podium een ontspannen indruk, en zongen 
heerlijke chanti ‘s en zeemansliederen. 
Nee, geen Amsterdamse, dat doen ze niet, maar wel Mierlose 
zeemansliederen, `Mierlo aan zee, wie kent het niet`... Met 
een klein combo bestaande uit accordeon, gitaar, basdrum en 
mondharmonica viel vooral de vrolijke presentatie van één 
van de leden op. Het gaf je gelijk een goed gevoel. We heb-
ben ook afgesproken dat we volgend jaar toch hopen weer 
in de markthal iets te doen, want dit zeemanskoor willen we 
terugzien in de markthal. 

Kortom, we krijgen er weer zin in. En dan te bedenken dat 
we met een hoop nieuwe sponsors, bijvoorbeeld Threvon 
internetservices, DecoArt S.Snoeks, Kapsalon de Veste, De 
Vestelier en SB Applicaties, de inspiratie vinden om door te 
gaan en uit te kijken naar 1 juli. De fanfare die dicht tegen 
Brandevoort aan zit zal een concert geven, Unitas uit Mierlo-
Hout. Daarna zal Kobra, ons gloednieuwe koor uit Brande-
voort, haar eerste concertje geven. Spannend voor de leden, 
maar zeker de moeite waard om te komen kijken. Met een 
spontaan aangemeld live combo kunnen we daarna vakantie 
gaan vieren. Wat hoor ik, bent u nog nooit in de zaal van ‘t 
BrandPunt geweest...   
Kom dan zondag 1 juli van 15.00 uur tot 17.00 uur kijken naar 
ons laatste concert voor de vakantie, de toegang is gratis. 

remko boesveld

           open podium
brandevoorter concerten
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Onze post is er eentje die gezien mag worden. Geheel 
in de stijl van de wijk is het gebouw opgetrokken als 
een oude fabriek, inclusief ouderwetse baksteentjes, een 
schoorsteen en heuse sheddaken! Het leek de architect 
ook wel een leuk idee om voor de hoofdentree van het 
gebouw een flinke vijver te creëren. Dat is dus gebeurd, 
over een brug is onze voordeur te bereiken! De eerste 
anderhalf jaar van ons bestaan was er geen leven in de 
vijver te bekennen. Maar dat veranderde op 3 mei jongst-
leden!

Een flinke uitslaande brand verwoestte een woning aan 
de Bakelsedijk. Er was behoorlijk wat bluswater nodig 
om het vuur onder controle te krijgen, waardoor de ach-
terplaats vol water liep en een tiental grote vissen uit 
een vijver dus over de stoep zwommen! Eén blusvoertuig 
van Brandevoort, ten tijde van de melding toevallig terug 
onderweg naar de kazerne na een automatisch brand-
alarm in de Openbare Basisschool Brandevoort werd 
door de beroepsploeg van Post Centrum ter assistentie 
gevraagd bij deze brand. De eigenaar deed afstand van de 
vissen op de achterplaats, die we net allemaal gevangen 
en ondergebracht hadden in een volgelopen kruiwagen. 
De dierenambulance kon niets met de beesten dus toen 
bleef er nog maar één opvangplaats over... Onze vijver! 
Vissen met een verhaal dus...

DROOGTE

Aan de droogte kwam begin mei een einde, alleen op 
de 1e hebben we nog een kleine bermbrand geblust aan 
de Brandevoortse Dreef. Maar ook het in de plaats van 
de droogte gekomen wisselvallige weertype had zo zijn 
gevolgen, bij een boer aan de Veedrift ontstond hooibroei 
in het juist van het land gehaalde vochtige gras. Terwijl 
de boer al de pakken hooi uit zijn schuur reed hebben 
wij stand-by gestaan om in te grijpen wanneer dit nodig 

post brandevoort
          veiligheid en controle

was. Hooi kan ontvlammen bij een temperatuur van 85 
graden, we hebben op sommige plaatsen temperaturen 
van negentig graden gemeten. Een brand bleef echter ge-
lukkig uit. 

Nog maar net klaar met de broei werden we doorge-
stuurd voor een automatische (loze) melding bij bejaar-
denhuis Alphonsus aan de Hoofdstraat in Mierlo-Hout. 
Twee dagen later kregen we wederom een automatische 
melding, dit keer van de scoutinghut in de Stiphoutse 
Bossen. Daar aangekomen bleek de melder geactiveerd 
door steengrillen.

Het station van Brandevoort was ook deze maand weer 
het toneel van een uitruk. Dit keer stond er wat bouwaf-
val in brand vlakbij het gebouw, op zondagmiddag 13 mei 
even voor drie uur. Erger kon worden voorkomen...

Nadat op zondagmiddag 28 mei het wegdek van de 
“Brand” gereinigd moest worden na een materiële aanrij-
ding werd de maand afgesloten in de Herselsestraat (De 
Veste). Een persoon, wonende op de derde verdieping 
van een appartementencomplex moest met spoed wor-
den overgebracht naar het ziekenhuis. Aangezien het niet 
mogelijk was voor de ambulancedienst om de patiënt via 
de reguliere weg naar beneden te krijgen, werd een be-
roep op ons gedaan. Samen met de hoogwerker van Post 
Centrum, die een speciale beugel heeft waar de brancard 
van de ambulancedienst op past, hebben we de patiënt 
naar beneden weten te krijgen. Het komt overigens met 
regelmaat voor dat de brandweer assisteert bij het naar 
beneden transporteren van gewonden of zieken.

Wederom een actieve maand voor onze post, 
waar u ook vast deel van uit wil gaan maken!
www.brandweerhelmond.nl of 0492 - 58 78 88
Alvast een prettige vakantie toegewenst! ■

rené kuyt
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In onze wijk wordt relatief weinig ingebroken. Toch heeft 
de commissie Buurtpreventie vernomen dat binnen onze 
wijk het aantal inbraken de afgelopen tijd is toegenomen. 
Een reden temeer om voor het op vakantie gaan een 
aantal maatregelen te nemen. Vakantietijd betekent dik-
wijls onbeheerde woningen, dus extra aantrekkelijk voor 
inbrekers. 

Hierna volgen een aantal tips (de meeste zijn u 
wel bekend) die nuttig zijn voor inbraak preventie 
tijdens uw vakantie.

• Als u op vakantie gaat vertel dat aan uw buren.  Vertel 
 ook wanneer u weer thuis komt.

• Laat de achterblijvers weten waar u zit en hoe ze u 
 kunnen bereiken.

• Laat uw brievenbus regelmatig leegmaken. Liefst da-
 gelijks. Vraag aan Uw buren in ieder geval dagelijks de 
 uit de brievenbus stekende post (reclame materiaal en 
 dergelijke) naar binnen te duwen. Laat de post zodanig 
 neerleggen dat deze niet van buiten te zien is.

• Zorg er zoveel mogelijk voor dat uw woning een be-
 woonde indruk maakt. Schakel de buitenverlichting 
 niet uit.

• Laat met behulp van schakelklokken de binnen verlich-
 ting aan- en uitgaan.

• Laat de planten voor de ramen staan.

• Vermeld niet op het antwoordapparaat dat u op vakan-
 tie bent.

• Laat uw auto op de oprit staan of laat de buren hun 
 (tweede) auto op uw oprit zetten.

• Berg  zaken, die als klimmateriaal of als hengel (door 
 de brievenbus) gebruikt kunnen worden, goed op. 
 Denk hierbij aan kliko’s, ladders en dergelijke.

• Sluit alle ramen en deuren, dus ook die van de garage, 
 tuinhuisje, schuur of berging. Laat geen sleutels op ra-
 men of deuren zitten.

• Controleer bij vertrek of u alle ramen en deuren goed 
 heeft afgesloten. Bij deuren de sleutel 2 maal rond-
 draaien. Vraag aan degene die voor post of planten 
 zorgt dat ook te doen.

De meeste van bovenstaande tips voor de thuis situatie 
kende u natuurlijk al. 

Maar volg ze deze keer ook op.

buurtpreventie
en oplettendheid

Hieronder volgen nog een paar tips voor op vakantie: 
Maak thuis fotokopieën van paspoort, creditkaart, rijbe-
wijs en reis- en ziektekosten verzekering. Geef de ko-
pieën van uzelf aan uw partner terwijl u zelf de kopieën 
van uw partner bewaart.
Huur als het mogelijk is een kluisje en berg uw waarde-
papieren en geld daarin op.
Noteer de telefoonnummers om bankpas en creditkaart 
te laten blokkeren.
Laat niets in het zicht liggen in uw auto. Zelfs gewone 
plastic zakken trekken de aandacht van inbrekers. Laat 
zeker geen camera’s en verrekijkers zichtbaar achter.
Wees voorzichtig met ‘heuptasjes’. Deze tasjes zijn dik-
wijls een doelwit voor zakkenrollers/tasjesdieven.

Buurtpreventie wenst u een prettige vakantie toe. ■

commissie buurtpreventie brandevoort
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WMO

Na een kort stukje verplichte kost over de WMO door 
de ambtenaren van de gemeete, komen de vragen nav de 
WMO pas goed los. Uiteraard moet de gemeente per
1 januari de verplichtingen van de landelijke overheid nako-
men. En dat was in orde volgens voorlichters Daniël Arends 
en Nathalie Pijs. De indicatiecommissie moet nog wel wat 
werk doen, maar de uitkeringen aan de mensen, die het aan-
gaat, zijn geregeld. Maar waarom dan de voorlichting?
In eerste instantie voor de mensen die vanwege een ziekte 
of handicap hulp nodig hebben, moet het helder zijn wat 
de regelingen rondom de voorzieningen betekenen. In an-
dere bijeenkomsten is hierop al ingegaan. Maar de WMO 
gaat verder. Het principe van de wet is anders. Je moet niet 
de afhankelijkheid vergroten, je moet als gemeente er voor 
zorgen dat iedereen aan de slag komt. De wet is immers een 
participatie wet: zoveel mogelijk mensen mee laten doen 
met de ontwikkelingen in de samenleving. Het kleine groep-
je dat is gekomen, wil meer. Zij vragen zich af in hoeverre de 
WMO de hele wijk aangaat en daarmee politiek relevant is. 
Nou dat weten de aanwezigen wel te vertellen...
Zij geven aan dat een aantal zaken in de wijk beter en an-
ders zou kunnen. Sommige vragen kunnen de ambtenaren al 
gelijk beantwoorden, andere vragen moeten naar de achter-
ban van de politiek teruggeleid worden. De volgende punten 
komen naar voren: er zouden meer verkeersoversteekplaat-
sen moeten komen, een betere verlichting van onoverzich-
telijke plaatsen, vrijwilligerswerk verder faciliteren en dan 
wel bedoeld als groepswerk, zo ook kunnen zaken van de 
wijkraad ondersteund worden, die zelf als raad de leefbaar-
heid in de wijk aanstuurt, de inrichting van een wmo-loket 
om informatie en initiatieven te ondersteunen.
In antwoord op vragen geeft Daniël Arends aan dat per wijk 
minimaal één fysiek wmo-loket zal verschijnen. Een digitaal 

de wmo raakt de politiek  

wmo – loket zou het fysieke loket kunnen ondersteunen. 
Op de vragen van de gemeente reageren de 10 aanwezigen 
ruim en enthousiast.
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Na jaren wachten en fantaseren over wat het zou kunnen 
betekenen om digitaal met de rest van de wereld, op een 
zeer snelle manier, verbonden te zijn, lijkt de glasvezelver-
binding nu eindelijk werkelijkheid te worden.
Als een WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 
voorlichting de mensen niet echt uit de stoel kan krijgen en 
als allerlei wijkgerichte activiteiten maar mondjesmaat wer-
ken, kan de glasvezel hierin misschien verandering brengen. 
Uiteraard zal die verandering niet alleen door het uitrollen 
van een glasvezel plaatsvinden. Er zijn allerlei bijzonder situa-
ties denkbaar die tot de mogelijkheden zullen gaan behoren 
als we leren omgaan met dit nieuwe fenomeen, Want door 
het zelf leren hiervan gebruik te maken kunnen zich bijzon-
dere situaties gaan voordoen. Om maar enkele voorbeelden 
te geven: De Brandevoorter Courant zou een radio- en vi-
deokanaal kunnen beginnen. En er zou, op een veel snellere 
manier dan voorheen, evenementen aan de wijk kunnen 
worden medegedeeld. Bewoners zouden videoboodschap-
pen kunnen rondsturen.

Maar voor het zover is moet er nog een en ander gebeu-
ren. Eind juli is de termijn waarop de glasvezelorganisatie wil 
beslissen of de actie doorgaat. Het quotum van minimale 
inschrijvingsaantallen zou dan wel gehaald moeten zijn. De 
verwachting is echter dat Brandevoort deze aantallen wel 
zal halen. Voor de andere wijken zullen misschien andere 
cijfers gesteld worden. 
Als het eenmaal zover is, zullen in de maanden oktober tot 
en met december a.s. de graafwerkzaamheden plaatsvinden. 
Vervolgens moeten binnen korte tijd daarna de signalen 
door de glazen kabel de huizen binnenkomen.

De gemeente laat via wethouder Stienen, maar uiteraard 
ook via wethouder Bethlehem weten dat zij bijzonder te-
vreden zijn dat de glasvezeltechnologie zijn weg heeft gevon-
den in de gemeente. Wethouder Stienen, die op de laatste 
klankbordvergadering nog opmerkte dat er een onderzoek 
gaande was over de glasvezel, vindt het een uitstekende zaak 
dat Brandevoort, als eerste wijk in Helmond, aan de slag 
gaat met de glasvezel. En zijn collega, wethouder Bethlehem, 
heeft toch nog zijn plan  kunnen doorvoeren de hele ge-
meente op korte termijn te laten profiteren van de uitrol van 
de glasvezel. Via onze website houden wij u op de hoogte.

Breedband-glasvezelnetwerk in Helmond een stap dichter-
bij. De partijen in de stuurgroep Breedband Helmond heb-
ben op hoofdpunten overeenstemming bereikt over een 
overeenkomst op basis waarvan een Fiber to the Home 
glas vezel breedbandnetwerk in heel Helmond kan worden 
gerealiseerd. 

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN
De partijen zien het als een belangrijke kans voor Helmond 
dat alle huishoudens, bedrijven en instellingen worden aan-
gesloten op een breedband-glasvezelnetwerk. Een ontwik-
keling die - samen met het eerdere initiatief om een aantal 
industrieterreinen in Helmond aan te sluiten op een glas-
vezelnetwerk - past bij de ambities van de stad Helmond. 
De deelname van de Stichting Combivisie Regio in het pro-
ject is eveneens van belang. Deze stichting zal zich namelijk 
speciaal richten op het aanbieden van niet-commerciële, 
maatschappelijke diensten via het nieuwe breedband-glas-
vezelnetwerk. 

Coöperatie OnsBrabantNet meldt ten slotte dat dinsdag 3 
juli aanstaande een 2e informatie bijeenkomst voor bewo-
ners in wijkhuis ’t BrandPunt is gepland. De voorlichtings-
avond zal beginnen om 19.30 en is afgelopen om 22.00 uur. 

 glasvezel door brandevoort

officieel bericht van de
     gemeente helmond



      juni 2007   34 Onlangs heeft u een aanbod voor een aansluiting op 

het glasvezelnetwerk van OnsBrabantNet ontvan-

gen. Hiermee onderzoeken wij de mogelijkheden en 

de belangstelling voor de aanleg van een supersnel 

glasvezelnetwerk in de wijken Schutsboom, Brand, 

Veste en Stepekolk. 

Via een aansluiting op dit glasvezelnetwerk kunt u 

per direct gebruikmaken van goedkope vaste telefo-

nie, een uitgebreid pakket radio- en televisiezenders, 

en supersnel internet. Ook zijn al extra diensten 

��������������������������������������������������

beeld en inbraak/brandbewaking. Het netwerk is 

daarnaast uitermate geschikt voor de ontwikkeling 

van lokale en voordelige diensten. Zo belt u gratis 

met iedereen die ook een glasvezelaansluiting van 

OnsBrabantNet neemt. Maar ook nieuwe dien-

sten zijn mogelijk. Bijvoorbeeld zorg op afstand, 

waardoor ouderen verantwoord langer in hun eigen 

woning kunnen wonen.

Het onderzoek is een initiatief van NEM Brabant 

en de gehele aanpak is daarbij sterk geënt op het 

succes van een van onze andere projecten: OnsNet 

Nuenen. Inmiddels hebben we in Nuenen aange-

toond op een stabiele en professionele manier dien-

��������������������������������������������������

diensten af).

Door een succesvolle inschrijfperiode in Geldrop-

Mierlo, waar meer dan de helft van de inwoners 

zich aangemeld heeft, zullen wij na de zomer een 

glasvezelkabel vanuit Nuenen door Brandevoort 

aanleggen om Mierlo aan te sluiten. Hierdoor ont-

staat de mogelijkheid om ook aan u een aansluiting 

te bieden.

Wie is betrokken bij OnsBrabantNet?

NEM Brabant:

������������������������������������������������������

worden gemeenten in Brabant aangesloten op een 

glasvezel breedbandnetwerk. De gehele aanpak 

is daarbij sterk geënt op het succes van OnsNet 

Nuenen.

Coöperatie OnsBrabantNet:

Dit is de coöperatie die door de NEM Brabant is 

opgericht. Door het afnemen van diensten wordt u 

automatisch lid van deze coöperatie. Hiermee is uw 

inspraak geborgd. Een ledenraad zal zich bezig kun-

nen houden met zaken die u als belangrijk aangeeft, 

zoals het dienstenaanbod maar ook de ontwikkeling 

van eigen lokale diensten.

ReggeFiber:

�������������������������������������������������

glasvezelnetwerken die belangen heeft in verschil-

����������������������������������������������
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voor iedereen in Nederland beschikbaar te maken. 

Hiervoor legt zij in heel Nederland open glasvezel-

netwerken aan rondom steden en als basis voor 

������������������������������������������

VolkerWessels Telecom:

De aannemer die voor NEM Brabant het netwerk zal 

bouwen. Dit is de partij die u in de straat zult zien 

graven en bij u thuis de aansluiting komt maken.

Edutel:
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��������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

de NEM Brabant het volledige klantencontact regelt 

zoals de helpdesk, facturering en administratie. 

Hertzinger:

����������������������������������������������������

���������������������������

Wat is het verschil tussen OnsBrabantNet en 

OnsNet Nuenen?

Zowel OnsBrabantNet als OnsNet Nuenen zijn coö-

peraties met leden. Binnen OnsBrabantNet zullen de 

leden volgens de statuten inspraak op de exploitatie 

��������������������������������������������������

ontwikkeling van lokale diensten). In tegenstelling 

tot Nuenen wordt de coöperatie OnsBrabantNet 

geen aandeelhouder, aangezien men vanaf de start 

ook geen eenmalige aansluitbijdrage betaalt. 

Waarom een nieuw netwerk?

In onze samenleving groeit snel de behoefte aan 

toepassingen ter verrijking van het leefklimaat op 

gebieden als wonen en werken, educatie en recre-

atie, sociale en medische zorg. Hierbij ontstaat een 

enorme hoeveelheid van gegevensuitwisseling. De 

capaciteit van koperen telefoonlijnen en coaxkabel-

netten is naar onze mening op den duur niet toe-

reikend voor dergelijke toepassingen. Het netwerk 

zoals wij dat bouwen, bestaat uit glasvezelkabels 

die wél grote hoeveelheden gegevens aankunnen. 

Doordat glasvezel nieuwe communicatiemogelijkhe-

den biedt, zoals beveiliging op afstand, teleleren en 

zorg op afstand, levert het netwerk een belangrijke 

bijdrage aan de verbetering van de sociale kwaliteit 

in uw wijk. 

Elke aansluiting krijgt bovendien zijn eigen glas-

vezelkabels tot in de meterkast. Hiermee is een 

toekomstvaste verbinding gegarandeerd. U en uw 

woning zijn hierdoor helemaal voorbereid op de 

toekomst!

Waar is meer informatie beschikbaar en hoe 

communiceren we?

Er zijn diverse mogelijkheden om ons te bereiken 

voor meer informatie, vragen of opmerkingen:

Allereerst via de website www.onsbrabantnet.nl. 

��������������������������������������������������

naar info@onsbrabantnet.nl.

Speciaal voor de wijken Schutsboom, Brand, Veste 

en Stepekolk is een eigen telefoonnummer beschik-

baar. Dit nummer zal straks ook uw toegang zijn tot 

de Klantenservice voor al uw vragen of opmerkin-

�������������������������������������������

We hechten veel belang aan een lokale aanwezig-

heid. Hiervoor hebben wij een lokaal informatiepunt 

van OnsBrabantNet ingericht in ‘t BrandPunt, 

Biezenlaan 29 in Helmond. Van maandag tot en met 

�����������������������������������������������

hier binnenlopen voor alle zaken. Wij zullen u verder 

informeren middels regelmatige berichten in de 

Brandevoorter Courant en door het organiseren van 

informatieavonden.

Wat kunt u komende tijd verwachten, wat is onze 

planning?

Onlangs hebben de inwoners van de wijken Schuts-

boom, Brand, Veste en Stepekolk het aanbod van 

OnsBrabantNet ontvangen.

Er staat een informatieavond gepland waar u 

terecht kunt voor al uw vragen over het aanbod.

Datum:  3 juli 2007

Locatie:   Wijkhuis ‘t BrandPunt, Biezenlaan 29, 

Helmond

����������� �������������������

De inschrijftermijn voor het aansluitpakket, een 

gratis aansluiting en de 6 maanden gratis abonne-

menten eindigt op 23 juli 2007. Dit is ook de datum 

dat we kunnen melden of het project doorgaat. 

Uitgaande van voldoende belangstelling worden na 

de zomer de hoofdkabels aangelegd, waarna vanaf 

oktober 2007 de eerste woningen kunnen worden 

��������������������������������������������������

tijdig geïnformeerd.

Helmond

Glasvezel 
voor Schutsboom, Brand, Veste en Stepekolk

�� ������������
E info@onsbrabantnet.nl
I www.onsbrabantnet.nl

Coöperatie 
OnsBrabantNet U.A.
��������������
������������������

Bezoekadres ‘t BrandPunt
Biezenlaan 29, Helmond
Openingstijden
�������������������������������

Oproep voor 
‘Vrienden van 
OnsBrabantNet’

Een van de succespijlers van onze glasve-

zelprojecten is het luisteren naar en ge-

bruiken van lokale wensen, ideeën en inzet. 

Indien u op een of andere manier een groep 

vertegenwoordigd of op een andere wijze 

zou willen meewerken aan een succesvol 

glasvezelnetwerk in de wijken Schutsboom, 

Brand, Veste en Stepekolk, nodigden wij u 

graag uit contact met ons op te nemen en u 

aan te melden als Vriend van OnsBrabant-

Net.

U kunt dat doen via telefoonnummer

0492 78 2000 of stuur een email naar 

info@onsbrabantnet.nl
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zou willen meewerken aan een succesvol 

glasvezelnetwerk in de wijken Schutsboom, 

Brand, Veste en Stepekolk, nodigden wij u 

graag uit contact met ons op te nemen en u 

aan te melden als Vriend van OnsBrabant-

Net.

U kunt dat doen via telefoonnummer

0492 78 2000 of stuur een email naar 

info@onsbrabantnet.nl

OBN_brandevorter_juni_D02.indd   1-2 08-06-2007   14:25:38
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In de Veste, het centrale deel van Brandevoort, verrijst mo-
menteel het winkelcentrum. De bouw van blok 16, direct 
ten zuiden van de markthal, bevindt zich in een vergevor-
derd stadium. Blok 16 gaat deel uitmaken van het winkel-
centrum.
Het winkelcentrum wordt grotendeels omsloten door De 
Plaetse aangezien De Plaetse ongeveer de vorm van een 
halve cirkel bezit. Blok 16 wordt gescheiden van het andere 
deel van het winkelcentrum door de Laan door de Veste, 
vóór het begin van de bouwwerkzaamheden dienst doende 
als fietspad. De Laan door de Veste gaat in zuidelijke richting 
over in de weg Stepekolk Zuid en in noordoostelijke rich-
ting in Stepekolk Oost die vlakbij de spoorwegovergang in 
Mierlo-Hout op zijn beurt weer overgaat in de Slegersstraat 
die vervolgens bij de kerk van Mierlo-Hout uitkomt op de 
Hoofdstraat. Vóór de bouw van Brandevoort vormde deze 
weg de verbinding tussen de buurtschappen Het Broek 
en Stepekolk enerzijds en Mierlo-Hout anderzijds. Zoals u 
de laatste weken hebt kunnen waarnemen is er een grote 
bouwput gegraven aan de zuidkant van de Laan door de 
Veste. Deze bouwput is 4 meter diep en 6000 m2 groot. 
In de wand van deze bouwput is de geologische opbouw 
van de ondergrond goed te zien. Het is misschien wel in-
teressant voor u als lezer hier even een “kijkje” te laten 
nemen in de geologische geschiedenis van de ondergrond 
van Brandevoort.

De onderste lagen worden gevormd door matig fijn zand 
dat is afgezet door smeltwater in de korte zomers gedu-
rende de jongste ijstijd (tussen 90.000 en 10.000 jaar gele-
den), het Weichselien. Op deze smeltwaterafzettingen be-
vindt zich een leemlaag die aan de onderkant soms humeus 
is. Deze humeusiteit wordt veroorzaakt door vegetatie of 
door ingespoelde plantenresten in kleine depressies (kleine 
kuiltjes in de bodem). De leem is afgezet tijdens een ex-
treme koudeperiode zo’n 20.000 jaar geleden, door kleine 
oppervlakkige dooiwaterstroompjes. Daaronder bevond 
zich de permafrost (dit is de permanent bevroren bodem). 
Als na de korte zomers de aan de oppervlakte liggende la-
gen weer begonnen te bevriezen werden de vaak waterver-
zadigde leemlagen alle kanten opgeduwd, omdat ze als het 
ware opgesloten zaten tussen de permafrost en de topla-
gen. Er ontstonden grillige patronen zoals in de wand van de 
bouwput is te zien. Het ontstaan van die grillige structuren 
noemt men kryoturbatie. Op de leemlagen bevindt zich een 
laag dekzand, veelal beige-geel van kleur doordat het in het 

water aanwezige ijzer geoxideerd is. Deze zandlaag dankt 
zijn naam aan het feit dat hij bijna alle andere afzettingen 
bedekt. Dit kon gebeuren aan het eind van de jongste ijs-
tijd (zie datering hierboven) toen de top van de permafrost 
steeds dieper wegdooide, het water dieper kon wegzakken 
en er in rivier- en beekdalen zandbanken kwamen te liggen 
die konden gaan verstuiven in droge perioden.
Toen het klimaat warmer werd op de grens van het Pleis-
toceen (periode van de ijstijden  tussen 2.000.000 – 10.000 
jaar geleden) en het Holoceen (letterlijk: geheel nieuwe tijd 
die begon 10.000 jaar geleden tot heden)  ontstond er ge-
leidelijk aan een dichte vegetatie die de verstuiving tegen 
ging.
Er ontstond op de zandgronden een podzolbodem. Pod-
zol is een pools woord en slaat op de askleur van de uit-
spoelingslaag in de podzolbodem. Hier ter plaatse is van 
de oorspronkelijke podzol nog maar weinig te zien. Door 
de mens is de podzol omgespit of omgeploegd en plaatse-
lijk opgehoogd met materiaal uit de potstal. De inhoud van 
de potstal bestond grotendeels uit heideplaggen vermengd 
met dierlijke mest van runderen, maar vooral schapen en 
huishoudelijk afval. Deze potstalmethode was tot aan de 
uitvinding van kunstmest eeuwenlang de enige vorm van 
bemesting op de relatief arme zandgronden. 
In de wand van de bouwput ziet u een meer of minder dik-
ke zwarte tot donkergrijze humeuze zandlaag, een mengsel 
dus van de oorspronkelijke podzolbodem en het minerale 
deel van de potstalbemesting dat achterbleef als het orga-
nische deel al lang was opgenomen door de gewassen. Dit 
wat betreft de ondergrond waarop het toekomstige win-
kelcentrum gebouwd gaat worden.
In een deel van het winkelcentrum wordt het nieuwe pand 
van AH gebouwd. Hiernaast komt een laad- en los ruimte. 
Ook zal de Primera- winkel een nieuw pand gaan betrekken 
in het winkelcentrum. Waar precies is (nog) niet bekend. 
Verder zal er onder het winkelcentrum een parkeerplaats 
komen voor 200 auto’s. Hiervan zijn een aantal plaatsen 
bestemd voor de bewoners van de nieuwe huizen/appar-
tementen. Zodra er een exacte invulling bekend is welke 
zaken er komen zullen wij dat publiceren. 
Het is overigens ook nog maar de vraag of de gemetselde 
muur van de gracht de druk van het water kan weerstaan. 
Want het ziet er allemaal nogal “breekbaar” uit..   
Overigens is al wel bekend dat de voor ons bewoners reeds 
vertrouwde Drogisterij Brandevoort een mooie plek zal 
krijgen in het in aanbouw zijnde Palladium. ■

wim dobma



PROGRAMMA:

  • 11.00 uur Ontvangst met koffi e
  • 12.00 uur START wedstrijd
  • 18.00 uur Borrel
  • 19.00 uur Prijsuitreiking & BBQ
  • 21.00 uur Afsluiting

Na het succes van vorig jaar zal dit jaar 

voor de derde keer gestreden worden 

om de Brandevoorter Golfcup.

Iedereen die in Brandevoort woont en 

in het bezit is van een GVB kan zich 

inschrijven. Er wordt in teamverband 

gespeeld en je kunt je inschrijven als 

team, als koppel of individueel. 

Kijk snel op
GOLF.BRANDEVOORT.NU
en schrijf je in.

3e BRANDEVOORTER GOLFDAG
ZONDAG 9 SEPTEMBER A.S.

 Locatie: Golfbaan de Gulbergen
ongeveer € 75,-* incl.

 ontvangst, lunchpakket, greenfee, borrel,

afsluitende BBQ.

* Gereduceeerd tarief leden Gulbergen
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NR 1: CARLA VAN DER HEIJDEN - LIEBREKS

Het werd een vriendelijke ontvangst in de zaak van Carla 
van der Heijden-Liebreks. Zij had met mij afgesproken 
mee te werken aan deze pilot op haar werkadres, omdat 
zij daar uiteraard (nog) de meeste tijd doorbrengt.

Een hartelijke “nieuwe” bewoonster van Brandevoort, die 
hier met haar man een paar maanden geleden een appar-
tement heeft betrokken. Spontaan gaf zij aan mee te willen 
werken aan de bewonersenquête, toen ik haar enige tijd 
geleden trof in het MFC. De redactie van de Courant stu-
ren bewoners een vragenlijst toe met de vraag deze in te 
vullen. De redactie beoordeelt dan de bijdrage en plaatst 
leesbare reacties dan in het eerst volgende nummer. 
Carla is de eerste bewoonster die hieraan meewerkt. Wij 
kijken meteen naar de antwoorden met de bedoeling om 
de vragenlijst te verbeteren. Al meteen suggereert Carla 
dat we de vragen in de voorgelegde enquête zoveel moge-
lijk met aankruismogelijkheid te maken, waarvan akte.
Carla woont met haar echtgenoot aan de Herenlaan 97, 
5708 ZR in Helmond.
Ze hebben 2 volwassen kinderen en ook enige kleinkinde-
ren. Carla is van beroep winkelierster en doet dat eigenlijk 
al vanaf haar 16de jaar. Zij heeft een eigen stomerij/mo-
dezaak in Mierlo. En haar man is met pensioen. Carla is 
geboren en getogen in Mierlo en wilde daar eigenlijk ook 
“eeuwig” blijven wonen.  Zij en haar man fietsten vaak in 
de omgeving en zo kwamen ze ook in Brandevoort te-
recht. Zo zagen ze dus de wijk uitgroeien tot wat het nu is. 
Ze vonden alles heel mooi en ook de bouwstijl sprak hen 
erg aan. Dat was de aanleiding om een appartement, dat zij 
al fietsend hadden uitgekozen tijdens de bouw, te kopen. 
Maar... zij waren te laat want dit specifieke appartement 
werd voor hun neus al gekocht door een andere gega-
digde. Maar na enige jaren ontdekte haar man, al weer fiet-
send door Brandevoort, dat ditzelfde appartement weer 
te koop stond. Toen werd geen moment meer geaarzeld 
en de koop was gauw gesloten. Zij wonen hier nu enige 
maanden. 

Het appartement heeft uiteraard een mooie ruime 
woonkamer, open keuken, 2 slaapkamers, een mooi bal-
kon en beneden in de overdekte garage een kelder en 
parkeerplaats.
Het bevalt hen in hun nieuwe woning en ook in de wijk 
heel erg goed. Omdat ze hier echter nog maar kort ver-
blijven weten ze  niet goed de positieve alsmede de ne-
gatieve punten van Brandevoort te benoemen. 
Ze vinden de Brandevoorter Courant keurig verzorgd 
vooral de lay-out en de verhalen interessant die hierin 
staan. Wat ze nog wel gemist hebben (en dat is een klein 
negatief punt in de wijk) is een voorstel/schema voor het 
gezamenlijk schoonmaken van de wijk met buurtbewo-
ners. Buurtbewoners die zich hiervoor zouden moeten 
kunnen inschrijven bijvoorbeeld via de BC.
Al pratende komt zij toch nog met meer suggesties. Na-
melijk het tekort aan parkeerplaatsen.

Verder zou ze het een heel goed idee vinden om meer 
borden in de wijk te plaatsen met aanwijzingen van de 
(ondergrondse) parkeergarage(s) en openingstijden. 
“Zou het, suggereert zij, geen goed idee zijn zo’n bord 
ook te plaatsen voor het Multifunctioneel Centrum. Veel 
nieuwe bewoners en bezoekers weten niet waar de par-
keergarage is maar komen wel bij het MFC terecht.”
Vanwege haar zaak heeft zo op dit moment (nog) geen 
tijd voor vrijwilligerswerk maar misschien in de toe-
komst wel, als ze ook met pensioen is. 
Samen met haar man komt ze regelmatig in het MFC 
waar ze onder andere bridgen en dat vinden ze fantas-
tisch. Ook het MFC vinden ze een geweldig gebouw maar 
er zouden nog meer cursussen gegeven moeten worden 
op het gebied van ontspanning vind ze.
Carla bedankt voor je medewerking en we wensen je 
samen met je man heel veel woongeluk en gezondheid in 
onze wijk Brandevoort.

marga, marlene en marjan

bewonersenquete
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HELMOND - Het Carolus Borromeus College verhuist 
naar Brandevoort. OMO wil daar een van zijn twee on-
derwijscampussen van Helmond vestigen. De andere is 
het Dr.-Knippenberg College. Beide scholen vallen, met 
het Vakcollege Dr. Knippenberg, onder de OMO Scho-
lengroep Helmond. De scholen geven les aan circa 4200 
leerlingen uit Helmond en directe omgeving. 

De veranderingen maken deel uit van een breed onder-
wijsplan voor de Helmondse OMO-scholen. Elke cam-
pus biedt de leerjaren een en twee van het volledige vmbo 
(theoretisch, basis, kader en gemengd), en alle leerjaren 
van havo en vwo. Voor de ‘Carolus-’ en de ‘Knippen-
berg’-Campus betekent dat dat die straks ook beroeps-
onderwijs gaan bieden, wat de twee scholen nu nog niet 
doen. 
Het Vakcollege blijft gehandhaafd en houdt de leerjaren 
drie en vier van de beroepsopleidingen van het vmbo. 
Daarnaast werkt OMO ook mee aan een ‘groen’ vmbo 
binnen de Groene Campus in Suytkade. De ivo-vmbo 
aan de Hurksestraat wordt geplaatst op een van de twee 
campussen. Waar dat is, is nog onbekend. Met het plaat-
sen van de onderbouw van de beroepsopleidingen op de 
campussen zet OMO in Helmond een belangrijke stap, 
meent R. Stevens, algemeen directeur. „In de belevings-
wereld van kinderen en ouders is het heel erg als een 
leerling het vmbo-t niet aankan en daarna naar een be-
roepsopleiding ‘moet’. Straks blijven scholieren dan op 
dezelfde campus.” 

De campus in Brandevoort is gloednieuw. Het nieuwe 
Carolus komt ten noorden van het Brandevoortse station. 
De Knippenberg-Campus heeft te maken met bestaande 
bouw. Hier moet het nodige bijgebouwd en verbouwd 
worden. De Campussen krijgen straks hetzelfde aanbod, 
maar gaan zich verschillend profileren. 

De raad van bestuur van OMO moet het definitieve be-
sluit nemen. 

uit het eindhovens dagblad

SCHOONMAAKACTIE SCOUTING BRANDE-
VOORT GESLAAGD

Gekleed in felgele jacks en gewapend met een prik-
stok stond Scouting Brandevoort vrijdag 1 juni klaar 
om de ecozone schoon te maken. Maarliefst 30 kin-
deren, het bestuur en een aantal vrijwillig aangemel-
de ouders hebben twee uur lang afval opgeruimd. 
De ecozone was al vrij snel schoon waardoor ook 
de omgeving rondom Stepekolk-Oost en aan de 
rand van de ‘Beemden’ is aangepakt. Het resultaat: 
Anderhalve aanhanger vol zwerfvuil, pallets, balken, 
hout en plastic. Helaas bleek twee uur opruimen 
onvoldoende om de zijbermen van al het afval te 
ontdoen. Bij deze vragen wij iedere wijkbewoner 
om zuinig te zijn op het groen in onze prachtige 
wijk!

scouting brandevoort 

“de raad van bestuur

     van OMO moet het

   definitieve besluit

            nemen”
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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:
3 juli: Doopavond 20.00 uur
pastorie, Hoofdstraat 157.
18 augustus: Mariaviering 19.00 uur
Luciakerk m.m.v. de Brabantse zangeres
Annelieke Merx.

21 augustus: Doopavond 20.00 uur
pastorie, Hoofdstraat 157.
8-9 september: Open Kerkweekend
Braderie, Hoofdstraat 157/159.

UITNODIGING VORMSELVOORBEREIDING 2007 
• Voor wie? Voor de jongens en meisjes van groep 
 8 en hun ouders.
• Wanneer? Donderdag 13 september 2007.
• Waar? In de Sint Lucia kerk, Hoofdstraat 159.
• Hoe laat? 20.00 uur precies.
• Tot hoelang? 21.00 uur!
• Wat is er dan te beleven? Informatie over de 
 Vormselvoorbereiding.
• Wat zijn de kosten? €15,- (dit is inclusief het 
 project en de vormselfoto).

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.

Op 28 augustus komt de pas opgerichte gespreksgroep weer bijeen bij één van de leden thuis. 
Thema: waar ben ik aan verslaafd? Wat maakt mijn leven onvrij?

Als u mee wilt doen kunt u contact met mij opnemen.
Jacqueline Noort, contactpersoon. 
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Brandevoort is een wijk. 

Hoeveel buurten heeft Brandevoort  op dit moment?
4

Hoe heten deze buurten?
Schutsboom, Brand, Stepekolk en de Veste.

Hoeveel buurten komen er nog bij in de toekomst? 
4

Hoe gaan deze buurten heten?
De Marke, Kranenbroek, Liverdonk en 
Hazenwinkel.

Hoe heten de buurten welke men ook wel 
de “nieuwe Buitens” noemt?
Kranenbroek, Liverdonk en Hazenwinkel.

Hoe noemt men de twee buurten die straks “het hart 
van Brandevoort”gaan vormen?
De Veste en de Marke.

Door welke gemeente is Brandevoort aan de gemeente 
Helmond overgedragen?
Mierlo

In welk jaar vond deze overdracht plaats? 
1995

In welk jaar is de bouw gestart? 
1997

In welk jaar verwacht men dat Brandevoort klaar is?
2017

Hoeveel woningen verwacht men in totaal te bouwen? 
12.000

Waar is de markthal van gemaakt? 
Gietijzer

Bestaan er in Nederland soortgelijke markthallen? 
Nee, wel in België en Frankrijk.

Uit welke drie gebieden bestaat Brandevoort globaal? 
Het centrumgebied de Veste en de Marke.
De Buitens. Het Businesspark.

Hoe heet het kanaal waar Brandevoort aan grenst? 
Het Eindhovens kanaal.

Waar wordt Brandevoort aan de westzijde door be-
grensd? 
Landgoed de Gulbergen. ■

Wist u dat?

Brandevoort, volgens de cijfers van onderzoek en statistiek, 
één van de hoogste vruchtbaarheidscijfers heeft van Helmond!

Brandevoort naar verwachting in 2021 19.114 inwoners telt.

Brandevoort twee basisscholen heeft.

Brandevoort een treinstation heeft en dus bereikbaar is 
vanuit de hele wereld!

Brandevoort twee huisartsenpraktijken heeft.

Brandevoort een tandartsenpraktijk heeft.

Brandevoort een apotheek heeft.

Brandevoort een verloskundigenpraktijk heeft.

Brandevoort een gezondheidscentrum heeft. ■

vragenrondje?   

Gemeente-nieuws

Er komt een speeltoestel op de Moerdonksvoort dat de 
Gemeente in samenwerking met de werkgroep groen en 
spelen gaat uitzoeken.
In blok 8 komt een apotheek, drogist en gezondheidscen-
trum en in blok 15 en 16 komen de winkels, waarvan we 
binnenkort een planning verwachten te kunnen publiceren.
Na oplevering van blok 8 en 16 zal de Plaetse autovrij wor-
den waarbij het parkeren gratis is. Er komt een winkelplein 
en op gezette tijden kunnen leveranciers laden en lossen. 
De parkeergarage onder het Multifunctioneel Centrum is 
gratis en open van 7.00 tot 24.00 uur. Houdt u er rekening 
mee dat tussen 24.00 en 7.00 uur niet in- of uitgereden 
kan worden en dat u geen voorrang heeft als u uit de gara-
ge komt.  Tot 2010 kunt u overigens overal gratis parkeren 
in Brandevoort. ■
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laten gaan door een “schouder uit de kom”  ongelukje. 
Je kon je uitleven op een uit de kluiten gewassen boxbal. 
We ontvingen ook veel kleurplaten van de kinderen en 
het was moeilijk om een goede keus te maken uit de vele 
mooie inzendingen. Twee kinderen kregen de hoofdprijs 
en voor een aantal waren er leuke troostprijsjes.

We kijken weer terug op een geslaagd evenement en we 
bedanken de sponsoren voor hun steun, de gemeente 
voor de medewerking, de deelnemers voor hun dappere 
sprongen en de aanwezigen (ook) voor de gezelligheid 
en zeker en vooral niet op de laatste plaats de organisa-
toren en helpers om het allemaal weer “neer te zetten”.

We zien u graag volgende keer terug bij de vierde Bran-
devoorter fierljepkampioenschappen.

DE UITSLAG VAN DE 3E BRANDEVOORTER FIERLJEP-
KAMPIOENSCHAPPEN IS ALS VOLGT:
1. Team Burgemeesters (2)
2. Team Vlegels
3. Team Natte Ballen

DE SPRONGEN WAREN GEHAALD DOOR 
1. Marcel in ’t Veld 9,60 meter
2. Giel van Boxtel 9,44 meter
3. Tim Selten 9,43 meter

Marcel in ‘t Veld haalde deze sprong in de eerste ronde 
en was daarmee de enige springer die de overkant haal-
de voor de pauze. In de 2e ronde schoof de organisatie 
de landplaats een meter dichterbij en toen werden de 
sprongen voor de 2e en 3e plaats genoteerd. Wout ver-
stapte zich helaas vanuit de modder en blesseerde zijn 
knieschijf. Beterschap voor jullie! De overige deelnemers 
hielden het niet droog en haalden allen een nat pak. Op 
onze site www.actiefbrandevoort.nl komen zo snel mo-
gelijk alle foto’s en fimpjes..! ■

met fierljep-groet, bart wiegmans

Vaak krijg ik als eerste reactie te horen dat de afstand 
over het water wel meevalt. En dat eigenlijk iedereen 
erover zou moeten kunnen springen. Dit zijn natuurlijk 
uitspraken van de beste stuurlui die bij het fierljeppen 
letterlijk aan wal staan, want een afstand van ongeveer 
negen meter overbruggen bleek voor bijna alle deelne-
mers een brug te ver. Het water is iets te hoog gekomen 
en daardoor is het voor de fierljeppers iets te moeilijk 
geworden. Slechts drie deelnemers hebben de overkant 
droog gehaald. Hoeveel bewondering de toeschouwers 
ook hebben voor een geslaagde sprong, een duik in het 
water levert toch meer spektakel op.

Het was voor de derde keer dat de Brandevoorter Fier-
ljepkampioenschappen plaatsvonden op de vertrouwde 
plek aan de Ecozone. Ook dit jaar werd het springen zelf 
begeleid door de Polsstokbond Holland met het des-
kundige commentaar van Eelco, zelf ook springer. “Nou, 
die zal wel een toontje hoger zingen...” was enkele ma-
len uit de luidsprekerboxen te horen. 
In het totaal hebben 15 teams van ieder 4 springers 
meegedaan. De meeste gingen voor de verste sprong 
maar er waren ook teams die voor de leut meededen. 
Het team de Flodders bleek in hun outfit van de familie 
Flodder (Ma Flodder, Kees, Johnny en Kees ) het meest 
origineel uitgedost te zijn en hebben de originaliteit-
prijs in ontvangst genomen. De EHBO was dit jaar weer 
aanwezig en moest dit jaar werkelijk toesnellen. Een 
springer van het team Burgemeesters kwam verkeerd 
terecht. We wensen Bart een spoedig herstel!

Naast het fierljeppen waren er ook enkele speeltoestel-
len voor de kinderen. Voor de kleintjes een groot spring-
kussen waar gestreden werd om een plaatsje en wie het 
hoogst kon springen. En voor de wat oudere kinderen 
stond er een snowboard. Ook dit lijkt makkelijk, maar ga 
er eens op staan...
Ook de Scouting Brandevoort was er dit jaar weer bij en 
het vlotvaren was als vanouds erg populair. Helaas kon 
sportschool Van Rijt de geplande demonstratie niet door 

21

fi erljeppen
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De Brandevoorter Courant is op zoek naar Inge Wis-
haupt. Zij heeft in april de derde prijs gewonnen met 
de kleurwedstrijd en deze niet opgehaald. Dit kan zij 
alsnog doen op Oud Brandevoort 24.

Te koop: Mammoet skelter met duo zit. Kom gerust 
even kijken! Wilma Dekkers, telefoon 84 89 33

Heeft u een kavel gekocht en bent nu op zoek naar 
een tijdelijke woonruimte in Brandevoort? Ik bied 
mijn grote woning in Brand aan voor een jaar. Bel me 
voor meer informatie: 06 - 466 321 64 of mail naar 
info@leveninbrabant.nl

Garagebox te huur (tbv opslag) op broederwal. Voor 
meer info: 06 - 531 167 02

brandjes

Daar waar De Veste in fase I een uitdaging was, zijn alle 
verwachtingen bij De Voltooiing nu gericht op het con-
cept van De Marke. Naast deze centrumgebieden van 
Brandevoort is het ook mogelijk meer landelijk en rui-
mer te wonen in De Buitens. Natuurlijk zijn er in Brande-
voort ook alle voorzieningen die een wijk nodig heeft.
Totaal komen er in de wijk 6000 woningen. De eerste 
3.000 woningen zijn nagenoeg gereed. Het betreft een 
groot deel van De Veste en De Buitens. Deze woningen 
worden gebouwd door twee marktpartijen: Compagnie 
Brandevoort en Bouwfonds MAB Ontwikkeling BV. 
Met De Voltooiing worden tot 2017 nog eens zo’n 3000 
woningen toegevoegd. De voorbereidingen zijn in volle 
gang. Aan de Gemeente Helmond en projectontwik-
kelaars Kalliste Woningbouwontwikkeling / woCom en 
Hurks Bouw & Vastgoed / Adriaans Projectontwikkeling 
de uitdagende taak om de hoogwaardige kwaliteit van 
deze bijzondere wijk te waarborgen en zelfs waar moge-
lijk te verbeteren. ■

marlène drouen

de voltooiing

Zaterdag 2 juni werd de finale gespeeld van het 29e 
Straatvoetbaltoernooi van Mierlo. De wedstrijd ging tus-
sen de teams van FC de Streep en de FC Brandevoort. 
Na een 0-0 ruststand slaagde de FC Brandevoort er in 
om, dankzij twee doelpunten van Sander Koenen, het 
veldoverwicht om te zetten in een 2-0 overwinning. Het 
team, onder leiding van Jan van de Vorst en Hans Her-
togs, was met het nodige kunst- en vliegwerk in de finale 
gekomen.
Maar in de finale werd een puike prestatie neergezet en 
zodoende kwam de imposante Toon Bekx wisseltrofee 
voor de tweede maal, na 1999, in Brandevoort terecht. 
Deelname aan het straatvoetbaltoernooi in Mierlo is al-
leen mogelijk voor de bewoners van Brandevoort die 
daar woonden voor 1995 en die er nu nog wonen. 1 
Januari 1995 is Brandevoort bij Helmond gevoegd.
Deze prestatie is tevens een goede aanleiding om het 
animo te peilen onder de Brandevoorters om in 2008 in 
Brandevoort een straatvoetbaltoernooi te organiseren.
We zouden kunnen beginnen met een toernooi tussen 
de diverse deelgebieden op een zondag. Mogelijk voor de 
jeugd op zaterdag. De velden liggen er, de kleedkamers 
zijn oke en sport verbroedert. Wie neemt het voor-
touw?

jan roefs

Het Informatiecentrum Brandevoort ligt in De Veste, 
het centrum van Brandevoort. Bewoners, toekomstige 
bewoners en andere belangstellenden worden hier geïn-
formeerd over de ontwikkelingen van de nieuwe wijk. Zo 
staan er maquettes, kunt u verkoopdocumentatie inzien 
en is er een nieuwe Brandevoort-informatiefilm. 

de plaetse 34 (in de veste), helmond
telefoon: 0492 - 667878

fax: 0492 - 667799
brandevoort@helmond.nl 

openingstijden: ma t/m za. 14.00 – 17.00 uur

info centrum

cup met de grote oren
      naar brandevoort
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Iedereen wordt dagelijks met rotondes geconfron-
teerd. Misschien ben jij een voorstander van rotondes 
en je buurman een felle tegenstander. Hoe dan ook ze 
zijn niet meer weg te denken en ze schieten als padden-
stoelen uit de grond.  Aangezien Brandevoort ook een 
paar rotondes rijk is, willen wij het een en ander met 
jullie delen.

Een rotonde is een bijzonder soort gelijkvloerse kruising, 
die zo ontworpen is dat er een betere verkeersdoorstro-
ming ontstaat. Een rotonde bestaat uit een cirkelvormige 
weg met een soort ‘eiland’ in het midden. Het verkeer rijdt 
bij rechtsrijdend verkeer tegen de klok in. De aanduiding 
van rotondes wordt aangegeven door deze borden.

In het begin werden alleen rotondes aangebracht op grote 
drukke kruisingen, vaak met meerdere rijstroken. Deze 
rotondes worden ook wel verkeerspleinen genoemd. Op 
deze rotondes was geen voorrangsregeling aangegeven met 
verkeersborden. Dat betekende: rechts heeft voorrang.

In de jaren ’90 zijn er minirotondes aangebracht. Mini slaat 
op de diameter van de buitenstraal, die minder moet zijn 
dan de (standaard) 18 meter. Er bestaan zelfs minirotondes 
met slechts een witte stip in het midden met een diameter 
van 1 meter!  Minirotondes hebben één rijstrook al dan niet 
met een vrijliggend fietspad. Hier heeft het verkeer voor-
rang op de rotondes wat met tekens wordt aangegeven, de 
bekende haaientanden in combinatie met verkeersbord                                           

De wegbeheerder bepaalt of fietsers voorrang hebben op 
de rotonde. Als richtlijn geldt, dat binnen de bebouwde kom 
fietsers wel voorrang krijgen op de rotondes en buiten de 
bebouwde kom niet. Maar niet op elke rotonde wordt 
dit toegepast, zie de rotondes op de Brandevoortse Dreef.
Soms wordt voor rechtsafslaand verkeer een zogenaamde 
‘by-pass’ aangebracht. Een aparte rijstrook langs de rotonde 
die zich na de rotonde weer bij de weg voegt. Rechtsaf-
slaande voertuigen hoeven de rotonde dan niet te nemen. 
Kijk maar eens bij de rotonde in Geldrop als je richting Nu-
enen gaat.

een rondje                   rotonde       
Tegenwoordig zijn er ook turborotondes gekomen. Dit 
is een speciale vorm van een meerstrookrotonde. Rij-
stroken lopen automatisch van binnen naar buiten. De 
weggebruiker wordt met behulp van belijningen, pijlmar-
keringen enz. geïnformeerd. De turborotonde heeft een 
grotere capaciteit, doordat er extra rijstroken of aan-
gepaste voorrangsregelingen voor de belangrijkste ver-
keersstroom zijn.

Er bestaat ook een rotonde die een ‘hondenbot’ wordt 
genoemd. Een hondenbot is een samengeperste rotonde, 
ofwel twee maal 3⁄4 rotondes die met elkaar verbonden 
zijn. Deze rotondes worden vaak gebruikt om afritten 
van een snelweg op een andere weg aan te laten sluiten.

MAAR HOE NEMEN WE EEN ROTONDE?

Als je er in het begin vanuit gaat dat er op de plaats van de 
desbetreffende rotonde vroeger een kruising was, zou je 
als je rechts gaat, rechts aangeven. Dus als je 1⁄4 rond wilt, 
geef je vlak voor een rotonde ook rechts aan.

Bij rechtdoor geef je op een kruising niets aan. Dus als je 
1⁄2 rond wilt, geef je vlak voor de rotonde ook niets aan.
Als je links wil op een kruising geef je links aan. Dus ook 
hier vlak voor een rotonde als je 3⁄4 rond wilt, geef je 
links aan.

Zolang je op de rotonde blijft, houd je de richting naar 
links aan. Zodra je dan wilt afslaan van een rotonde is het 
verplicht richting aan te geven naar rechts.

Het nemen van de rotonde, zoals beschreven is, is geen 
wettelijke verplichting, maar schept wel veel meer duide-
lijkheid in het verkeer. Immers... je richting aangeven is een 
communicatiemiddel naar andere weggebruikers.

Geef jij de volgende keer ook richting aan op de rotonde?  

de verkeerscommissie brandevoort 
(verkeer@brandevoort.org)
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De 48e wandelvierdaagse is alweer achter de rug. Het 
aantal deelnemers van De Vendelier was weer meer dan 
vorig jaar. Ruim 160 kinderen hebben dit jaar de 5 en 10 
kilometer uitgelopen. En dat ondanks de hitte op woens-
dag en donderdag en de dreiging van regen en onweer 
op vrijdag en zaterdag. Het was een gezellig evenement, 
de routes waren weer erg mooi en de inschrijving en 
drinkposten goed verzorgd. We willen alle ouders en 
leerkrachten die geholpen hebben hiervoor bedanken. En 
natuurlijk ook onze sponsoren: Doeland uit Mierlo voor 
het lenen van de schragen en planken, Fruittuin Jurrius 
voor de lekkere appels, de AlbertHein in de Veste voor 
de pakjes drinken elke dag en www.hetpopcornpaleis.nl  
voor de popcorn.

Woensdag liep de route door het Goor en langs het 
Eindhovens kanaal. Donderdag gingen we weer langs 
het Eindhovens kanaal en door de wijk de Akkers. Beide 
dagen was het erg warm maar dat mocht de pret niet 
drukken. Bij de drinkposten werd er goed gedronken en 
kregen de kinderen een snoepje of een appel.
Vrijdag hingen er dreigende onweerswolken in de 
lucht. De organisatie vond het niet verantwoord om de
10 kilometer door te laten gaan. En dus ging iedereen de
5 kilometer lopen. En dat was een hele mooie route door 
onze eigen wijk. 
Zaterdag dreigde er opnieuw regen en onweer, maar heb-
ben we warempel geen spatje regen gehad. De route liep 
via Stiphout naar het verzamelveld bij de Lorentzstraat. 
Daar kregen de kinderen hun medaille, een zak popcorn 
en een ballon. En daarna kwam het leukste stukje, de 
bloemenintocht. We konden aansluiten achter een drum-
band, en de kinderen werden weer opgewacht door de 
vele opa’s, oma’s, papa’s, mama’s, en andere familieleden 
en vrienden die het laatste stukje langs de weg stonden. 
Overladen met bloemen en snoepzakken werd het laat-
ste stuk naar het kasteel gelopen. 

Het was weer een geslaagd evenement en volgend jaar 
gaan we natuurlijk allemaal weer meedoen met de 49e 
wandelvierdaagse die gehouden wordt van 28 t/m 31 mei 
2008. 

werkgroep wandelvierdaagse.

de wandelvierdaagse

Heej allemaal wij zijn op kamp geweest in Mariahout. Het 
was echt super leuk en gaaf. Op de heen weg hebben we 
er 23 kilometer overgedaan. Het groepje van meneer Mark 
was verkeerd gereden en was toen officieel de weg kwijt, 
alleen waren zij toch nog 3 kwartier eerder dan de rest. 
Toen iedereen was aangekomen, gingen we wat voetballen 
en kletsen. Na een tijdje mocht iedereen een slaapplaats uit 
gaan kiezen (er waren heel veel stapelbedden).

EN TOEN KON HET KAMP BEGINNEN!!!

We hebben heel veel dingen gedaan zoals: naar de politie-
honden en naar strandbad Nuenen, ook nog naar sports-
gezondheidscentrum Laarbeek. Verder hebben we nog een 
fototocht gemaakt alleen dat liep in de soep omdat we zo 
moe waren! En wat ook superrr leuk was, was natuurlijk de 
bonte avond!!! Op die avond was alles echt heel leuk, we 
hebben veel gelachen. De juffen en meesters hadden ook 
iets voor bonte avond. Ze hadden een bestaand liedje uit-
gekozen en de tekst veranderd en meneer Mark begeleidde 
het liedje met zijn gitaar. Ook de nachten waren grappig en 
leuk. We kletsten, aten chips en sliepen lekker laat. Op een 
avond/nacht hadden we ook soep gehad en de dag daarna 
hadden we ook ’s avonds een broodje knakworst gehad. De 
laatste avond (donderdag) hebben we een mooi, groot en 
gezellig kampvuur gemaakt. Veel liedjes gezongen en boven 
het kampvuur hadden we broodjes geroosterd. De volgende 
dag werden we weer net als ander dagen door de radio (op 
het hoogste volume) wakker gemaakt. We moesten alles ge-
lijk inpakken want de vrachtwagen stond er al toen gingen 
we ontbijten en “sprongen” op onze fiets. De terugreis ver-
liep rustig alleen meneer Rob was er helaas niet bij want hij 
was bij het buikschuiven op een hele grote pin gestapt... We 
kwamen bij school aan pakten onze spullen en reden naar 
huis.     

groeten van: groep 8
geschreven door: anique van den broek

kamp in groep 8
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DDoor verschillende acties in de media van de laatste we-
ken die te maken hebben met kanker lijkt het een goed 
idee om eens aandacht te vestigen op een ondernemer 
die vrouwen helpt hun leven weer op te pakken na de 
constatering en behandeling van borstkanker. Kanker kan 
een volksziekte genoemd worden waarbij bij een op de 
negen vrouwen de diagnose borstkanker wordt gesteld. 
De leeftijd van deze vrouwen ligt tussen de 50 en 70 jaar. 
Maar helaas worden de vrouwen die met deze ziekte te 
maken krijgen steeds jonger.
Greetje Swinkels-Semler werd geboren in Eindhoven en 
ging hier ook achtereenvolgens van de kleuterschool, 
lagere school naar de Mavo die ze met goed gevolg af-
maakte. Hierna ging ze werken bij de VVV in Eindhoven 
als informatrice. Maar omdat ze door haar werkge-
ver verplicht werd een toeristische opleiding te gaan 
volgen,waar ze eigenlijk niets voor voelde, besloot ze, om 
haar hart te volgen en een beroep te kiezen waarin ze 
fijn kon omgaan met en zorgen voor de medemens. En 

daarom koos ze voor een opleiding tot verpleegkundige. 
Hiervoor kwam ze terecht in het St. Anna Ziekenhuis 
te Geldrop. Op deze opleiding leerde ze ook haar hui-
dige man, Jos Swinkels kennen. Beiden sloten ze na 3,5 
jaar (1981) de opleiding met een diploma af. Greetje was 
toen 21 jaar. Ze konden alle twee meteen in hetzelfde 
ziekenhuis beginnen als verpleegkundige. Aangezien het 
heel gemakkelijk was dichtbij hun werk te wonen betrok-
ken ze in Geldrop een huis en trouwden in 1982. Het is 
in deze tijd moeilijk voorstelbaar maar in die tijd kon je 
niet parttime werken in de verpleging en daarom stopte 
Greetje dan ook met werken toen ze in verwachting was. 
In ’85 werd dochter Maartje en in ’87 zoon Hans gebo-
ren. Met hart en ziel genoot ze van haar kinderen en 
zorgde voor haar gezin toen ze in ’91 door het Anna Zie-
kenhuis werd gebeld met de vraag of ze iemand voor een 
half jaar zou kunnen vervangen die met zwangerschaps-
verlof zou gaan. En dat liet Greetje zich geen twee maal 
vragen. Ze hervatte meteen weer haar werkzaamheden 
in de verpleging en doet dat met veel plezier tot aan de 
dag van vandaag.
In de afgelopen jaren doorliep ze verschillende afdelingen 
waaronder ook de polikliniek voor chirurgische patiën-
ten/plastisch chirurgisch patiënten. Hier kwam ze niet al-
leen vaak in aanraking met borstkankerpatiënten maar 
ook met patiënten die nà hun borstkanker een borstre-

new grace
een nieuwe stap in de goede richting

constructie hebben ondergaan. Deze tak van het beroep 
vond ze heel interessant en ze kreeg de gelegenheid om 
in 2001 de opleiding mamma care verpleegkundige te 
volgen. In deze opleiding komt de zorg en de begeleiding 
van borstkankerpatiënten op allerlei wijzen aan de orde. 
Het lukte echter niet direct om ook met het diploma van 
deze “specialisatie” meteen aan de slag te kunnen. Daar-
om ging ze, om ervaring op te doen, eerst parttime bij 
een zaak in orthopedische hulpmiddelen werken waar ze 
gedurende zo’n 1,5 jaar alle in’s en out’s leerde kennen. 
Hier ontdekte ze ook dat er functionele lingerie en bad-
kleding bestaan, waarin voor iedere cliënte een (borst) 
prothese te vinden is die perfect past en totaal onzicht-
baar is. Hierdoor is het echter wel noodzakelijk dat aan 
deze cliënten voldoende aandacht, tijd en begeleiding kan 
worden besteed. En dit wilde ze zelf gaan doen. 
Met die gedachte in haar hoofd start ze haar eigen bedrijf 
in 2003 in de Molenstraat in Helmond. En er wordt een 
originele naam gevonden: New Grace. Een naam, bedacht 

door haar dochter, met haar eigen naam en met de let-
terlijke betekenis van (ver)nieuwde elegantie. Toen het 
gezin van een familielid hoorde over de nieuw te bouwen 
wijk Brandevoort met mogelijkheid tot vestiging van een 
bedrijf, was de overstap van wonen in Geldrop en de 
zaak in Helmond-centrum al gauw gemaakt. Temeer daar 
onze wijk met als middelpunt De Veste erg centraal ge-
legen is. Het kopen van de woning aan de Plaetse 184 en 
de toestemming voor het bedrijf leverde dan ook geen 
enkel probleem op.
Het bevalt de gehele familie fantastisch in de wijk. Het 
enige wat nog enige verandering zou moeten krijgen is 
de bewijzering van straten want die is vaak nog redelijk 
onduidelijk. En er ligt vaak wel erg veel vuil op straat, in 
het water en in de Ecozone. 
Greetje wil dat haar bedrijf goed op de kaart komt en 
haar uiteindelijke doel verwezenlijkt kan worden, nl. er 
fulltime voor gaan. Ze wil goed op de hoogte blijven van 
nieuwe ontwikkelingen en het mooiste wat ze kan be-
reiken is zien dat haar cliënten wat zelfverzekerder en 
daardoor wat gelukkiger haar mooie zaak verlaten.
Wij wensen haar en haar familie veel gezondheid en ge-
luk en hopen samen met haar dat al haar cliënten met 
hernieuwde moed en vertrouwen in de toekomst haar 
zaak verlaten.  ■

MD
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Op donderdagavond 14 juni organiseerde de Brande-
voorter Vereniging van Ondernemers (BRAVO!) voor 
zijn leden een poolavond. Doel van deze avond was om 
de onderlinge band tussen de leden te versterken en zo 
meer draagvlak te creëren voor Business-to-business. 

In de informele sfeer van Snookertown te Helmond werd 
er door de leden in teams van twee personen tegen el-
kaar gespeeld. De activiteitencommissie van BRAVO! 
had hiervoor een roulatie bedacht zodat alle team een 
keer tegen elkaar konden spelen. Dit stelde een ieder 
in de gelegenheid om elkaar weer eens bij te praten en 
om de nieuwe leden te leren kennen. Uiteraard onder 
het genot van een drankje en een hapje. Sommige le-
den bleken aardige gevorderde poolspelers. Er werd zelfs 
een heuse serie van 6 gemaakt. Ook onze vrouwelijke 
Brandevoorter ondernemers waren met een team ver-
tegenwoordigd waardoor de avond geen louter mannen 
aangelegenheid werd. Deze poolavond heeft zeker een 
positieve bijdrage geleverd tot meer zakelijke contacten 
binnen onze mooie wijk. In de toekomst zullen er dan 
meer van dit soort activiteiten voor onze ondernemers 
georganiseerd worden zodat de onderlinge banden nog 
sterker zullen worden.

Wilt u na het lezen van dit artikel meer informatie over 
BRAVO! of bent u ondernemer in Brandevoort en wilt u 
zich bij ons aansluiten neem dan contact met ons op via 
info@brandevoort.biz. Bezoek onze website op www.
brandevoort.biz
Namens BRAVO!

mattie weijnen - voorzitter

Zoals in de vorige Brandevoorter Courant werd gemeld, 
staat er op de vernieuwde website een lezersenquête. 
Deze enquête is een lopend onderzoek en er zullen re-
gelmatig resultaten uit worden gepubliceerd.

De respondenten geven aan dat zij de BC belangrijk 
(50%) tot heel belangrijk (40%) vinden en zowel de pa-
pieren als de digitale versie laten een goede indruk ach-
ter. Hoe positief die uitslag ook is; het kan altijd beter en 
daarom willen wij u oproepen de enquête in te vullen als 
u dat nog niet heeft gedaan. Alle lezerssuggesties worden 
hogelijk gewaardeerd en voor zover mogelijk komen we 
er in een later stadium op terug.

www.brandevoortercourant.nl

lezersenquête

BRANDEVOORTER VERENIGING VAN ONDERNEMERS VERSTERKT 
BANDEN OP POOLAVOND

pool

Beste bewoners van Brandevoort te Hellemund. Graag 
wil ik reageren op het bericht van de buurtpreventie in 
nummer 5.

Zoals zovele malen al is gebleken zijn hondenbezitters 
steeds de klos als het gaat om de boetes in Hellemund.
Men mag harder rijden dan 30 in de Veste, men mag over 
bruggen rijden in de Veste met vrachtwagens zonder dat 
men bij de bewuste blokken moet zijn van de Veste, men 
mag de auto bij de scholen parkeren hoewel er een stop-
verbod geldt. De boetes die hiervoor uitgedeeld worden 
zijn niet zo hoog als de boete die ervoor staat als men zijn 
hond uitlaat op een plaats waar het niet mag. Tevens sluit 
men weer een pad af bij het spoor waar menig hondenbe-
zitter liep met zijn hond om op de uitlaatstrook te komen. 
Men moet nu veel verder lopen. Beste hondenbezitters, 
mocht uw hond onverwachts een ongelukje hebben ruim 
dit dan op, u wenst dit toch ook niet voor uw deur of auto. 
Ben sociaal en denk aan elkaar. Tevens willen diverse be-
woners erop wijzen dat wij in een wijk wonen waar overal 
een 30 km zone is, maar het lijkt wel of we af en toe op 
Zandvoort zitten zoals er gereden wordt door bewoners 
(wat overigens opvalt met kinderzitjes op de achterbank).
Moeten er eerst ongelukken gebeuren alvorens men wak-
ker wordt.

naam bekend bij redactie

OV-FIETSEN BIJ NS-STATION BRANDEVOORT 
Vanaf 24 mei kunnen reizigers op station Helmond-Bran-
devoort openbare fietsen huren. De gemeente Helmond 
heeft vier OV-fietsen aangeschaft. Via www.ov-fiets.nl 
kunnen mensen een abonnement op deze service aan-
schaffen. De huurprijs bedraagt € 2,85 per 20 uur.
Een OV-fiets is een snelle en gemakkelijke huurfiets in 
het openbaar vervoer. De blauwe OV-fietsen zijn dege-
lijk, herkenbaar en eenvoudig. Ze zijn bedoeld voor korte 
ritten tot ongeveer vijf kilometer en hebben geen ver-
snellingen. De tweewieler is te huur op ruim honderd 
locaties, voornamelijk bij stations. De doelgroep bestaat 
vooral uit forenzen en mensen die een dagtrip, naar bij-
voorbeeld Brandevoort, maken. 

GEMAKKELIJK VERVOERSMIDDEL
Abonnees hebben -op vertoon van een speciale pas- bin-
nen zestig seconden een OV-fiets. Hiervoor zijn geen for-
mulieren, borg of legitimatie nodig. Betaling gebeurt ach-
teraf per automatische incasso. Contant geld is dus niet 
nodig. Een OV-fiets huren kost 2,85 euro per keer (tot 
twintig uur). Het abonnementsgeld bedraagt 9,50 euro 
per jaar. Meer informatie over tarieven, mogelijkheden en 
voorwaarden is te vinden op www.ov-fiets.nl.

persberichten

hellemund
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Donderdagavond 14 juni werd er een publiekswandeling 
georganiseerd door het IVN, afdeling Helmond. De wan-
deling ging zowel door de Ecozone rondom de Veste als 
in de Veste zelf. 
De uitleg over planten en dieren werd verzorgd door de 
heer Regts en mevrouw Nijssen. Er werd uitleg gegeven 
over de verschillende biotopen in de Ecozone. Deze bi-
otopen zijn bewust gecreëerd bij de aanleg van de Eco-
zone. Zo zijn er verschillende vlakken die ieder een eigen 
afstand tot het grondwater niveau bezitten. Hoe groter 
de afstand tot het grondwater hoe droger de vegeta-
tie. Behalve het aanleggen van vlakke delen op diverse 
niveaus kun je ook een over zeer geleidelijk, dus zeer 
schuin, laten oplopen om hetzelfde effect te krijgen. 
Aan de rand van het water, vind je behalve riet, lisdodde 
en egelskop, op de overgang van water naar de oever 
vindt je o.a. kattestaart en pitrus. De heer Regts vertelde 
o.a. dat planten veelal tweeslachtig zijn, ze bezitten meel-
draden en een stamper dus mannelijke en vrouwelijke 
geslachtsdelen. Aan de bloeiwijze van de lisdodde is dat te 
zien, de bekende “sigaar”is aan de onderkant effen bruin 
(vrouwelijk) aan de bovenkant pluizig wit (mannelijk). Bij 
een windvlaag waait er stuifmeel naar beneden en valt op 
het als fluweel aanvoelende vrouwelijk deel. Behalve in 
het plantenrijk, komen ook in het dierenrijk tweeslachti-
ge soorten voor bijv. wormen en slakken (hermafrodiet). 
De kattestaart is een moerasplant met een lila kleurige 
toorts als bloem. Van de pitrus werd door mevrouw Nijs-
sen verteld dat het binnenste deel van de stengel, witte 
vezelige draden, vroeger gebruikt werden als pit of lont 
om in de olielampen te doen.
De aanwezigheid van pitrus duidt vaak op zure voedsel-
arme grond. De heer Regts demonstreerde dat het on-
aangename brandende gevoel van brandnetels bestreden 
kan worden met het sap van weegbree, zowel smalbladi-
ge als breedbladige weegbree. Weegbree behoort samen 
met bijvoorbeeld varkensgras tot de pioniersplanten op 
braakliggende terreinen. Het is een tredplant, een plant 
die het goed kan hebben als er overheen gelopen wordt. 
Als de plassen in de ecozone niet af en toe schoonge-
maakt zouden worden, zouden ze geleidelijk dichtgroei-
en met waterplanten. Dit dichtgroeien noemt men ver-
landing. De dikke veenpakketten die ooit het Peelgebied 

bedekten zijn ontstaan uit verlande meertjes en plasjes. 
Het veen in de Peel bestond echter grotendeels uit 
veenmosveen, veenmos (sphagnum) is onafhankelijk van 
grondwater, het kan regenwater uitstekend vasthouden. 
Bij het dichtgroeien van plassen en poelen, sterven plan-
ten af en gaan rotten. Bij dit rottingsproces wordt me-
thaan gevormd. Het Groningse en tegenwoordig ook 
Russische aardgas is methaan. Dit gas is ontstaan in het 
Carboon, zo’n 300 miljoen jaar geleden en is opgesloten 
in reservoirgesteenten van jongere datum. Voordat wij 
aangesloten waren op het aardgasnet waren er in bij-
voorbeeld Noord- en Zuid-Holland al boeren die aard-
gas wonnen uit de veenpakketten die bedekt waren door 
een laag zeeklei. Die zeeklei voorkwam dat het gas naar 
boven kon ontsnappen. 
In Brandevoort komt o.a. een vogeltje voor dat alleen in 
nieuwbouwwijken voorkomt. Het is de Zwarte Rood-
staart, alleen het mannetje is zwart, het wijfje is roest-
bruin en lijkt derhalve op het wijfje van de Gekraagde 
Roodstaart. Als een nieuwe wijk begroeid raakt met bo-
men en struiken verdwijnt de Zwarte Roodstaart. Vorig 
jaar heeft een paartje van de Zwarte Roodstaart in de 
Veste gebroed en een aantal jongen grootgebracht. 
In het water van de Ecozone komen eenden, meerkoe-
ten, waterhoentjes en reigers voor. Ook zijn er een paar 
jaar geleden scholeksters en nijlganzen gesignaleerd. 
Broedende vogels worden echter vaak verstoord door 
hengelende kinderen en mensen met honden, hoewel 
het verboden is met honden in de Ecozone te komen.
Tenslotte wisten de enthousiaste IVN’ers nog te vertellen 
dat in pas geplaveide straten de natuur onmiddellijk z’n 
best doet om bezit te nemen van de “maagdelijke”gebieden 
door in  diverse variëteiten tussen de pas gelegde stenen 
en tegels planten te laten groeien, eerst de pioniersplan-
ten daarna andere. Het zand onder en tussen de stenen 
wordt hierbij omhoog geduwd en verwaaide eventueel, 
zo kwamen de stenen steeds dieper te liggen. Het resul-
taat hiervan is o.a. dat men soms op 2 à 3 meter diepte 
plaveisel van oude Romeinse wegen in Europa of plavei-
sel rondom tempels in Midden en Zuid-Amerika van bijv. 
de Maya’s terugvindt.

wim dobma 

ivn wandeling op 14 juni 2007 in brandevoort



francesca’s
 kookrubriek
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Helmond, Turfhoeve 10 
(Brandevoort) 

Groot vrijstaand Brabants 
landhuis met fraaie serre, in-
pandige garage, slaap- en 
badkamer op de begane 
grond en prachtige in stijl 
aangelegde tuin. Deze villa 
is voorzien van alle denkba-
re luxe en gelegen in deel-
plan Stepekolk naast park 
en nabij “de Veste” alsme-
de uitvalswegen.  

• Bouwjaar ca. 2002
• Perceeloppervlakte 525 m2

• Inhoud ca. 850 m3

• Vraagprijs: € 689.000,- k.k.

Helmond, Karthuizerserf 34 
(Brandevoort)

In “Brandevoort” gelegen, 
zeer luxe vrijstaand (ge-
schakeld) woonhuis met 
inpandige garage, luxe 
woonkeuken en 5 slaapka-
mers op perceel van 340 m2 
met vrij uitzicht over speel-
veldje.

• Fraaie en grote tuin
• Complete woonkeuken
• Luxe, complete badkamer
• Inhoud ca. 550 m3

• Vraagprijs: € 469.000,- k.k. 

Helmond, Turfhoeve 20 
(Brandevoort)

In “Brandevoort” gelegen, 
zeer luxe en absoluut in-
stapklaar 3-kamer hoekap-
partement met eigen par-
keerplaats, 2 slaapkamers 
en ruim balkon met vrij uit-
zicht over groenzone. 

• Grote woonkamer met 
 fraaie eiken vloer en zeer 
 veel lichtinval
• Luxe semi- open keuken
• Luxe, complete badkamer
• Bouwjaar: 2003
• Woonoppervlakte 105 m2

• Vraagprijs: € 263.000,- k.k.

Helmond, Turfhoeve 32 
(Brandevoort)

Dit moderne en uitstekend 
onderhouden  3–kamer ap-
partement op de 2e etage 
is gelegen in een fraai en 
luxe appartementencom-
plex in de jonge woonwijk 
“Brandevoort” en heeft 
een prachtig vrij en groen 
uitzicht over een natuurge-
bied.

• Woonoppervlakte: 105 m2

• Bouwjaar: 2003
• 2 ruime slaapkamers
• Eigen parkeerplaats
• Vraagprijs: € 257.000,- k.k.

VERHU ISPLANNEN
Huijbregts makelaars staat voor een constante NVM kwaliteit in persoonlijke 
dienstverlening, of het nu gaat om de verkoop, aankoop of taxatie van uw 
woning en dat al sinds 1938! 
Heeft u verkoopplannen en stelt u een actieve, enthousiaste en no-nonsense 
aanpak op prijs tegen een uiterst scherp tarief? Neem dan eens contact op 
met Seppe Huijbregts (06-48795983) of Maurice Wassink (06-23364178). Wij 
zijn u graag van dienst!  
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Deze maand iets speciaals. Misschien weet nog niet iedereen 
dat sinds afgelopen september een geweldige Italiaanse de-
licatessen winkel is gevestigd in Stiphout aan de Dorpstraat 
nummer 47a, 5 minuutjes rijden vanaf onze mooie buurt. Eige-
naresse Marjolein heeft veel kennis van Italië en van Italiaanse 
producten. Zij importeert al haar producten rechtsreeks uit 
kleine Italiaanse familiebedrijfjes die nog met alle liefde hun 
producten maken. Je kunt daar wijnen en grappa’s, traditio-
nele pasta’s en sauzen, kazen en vleeswaren, olijfoliën en bal-
samico’s, truffels en nog veel meer vinden. Marjolein kan ook 
heel goed koken en bereidt verse kant-en-klaar maaltijden in 
de winkel onder het toeziende oog van de klant.
Ik heb dus Marjolein gevraagd om deze maand een recept 
voor ons te schrijven. En hier is het dan. Alle ingrediënten 
kunnen uiteraard in haar winkel gevonden worden.

PASTA CON FUNGHI PORCINI E TARTUFO (Pasta 
met bospaddestoelen en truffel)

INGREDIËNTEN VOOR 8 PERSONEN:
1 kg. spaghetti, 2 zakjes funghi porcini, ca. 250 gr. gemengde 
bospaddenstoelen, 1 potje trifulata, 3 truffels, 4 sjalotjes, 2 te-
nen knoflook, 1 eetlepel oregano, 1 eetlepel tijm, 2 eetlepels 
olijfolie, scheutje room, peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE:
- Zet een pan water op het vuur en breng deze aan de 
 kook
- Wanneer het water kookt, voeg de pasta toe en kook 
 deze beetgaar
- Snijd de knoflook en de sjalotjes fijn en fruit ze in een 
 pan met olijfolie
- Laat ondertussen de funghi porcini weken en wanneer 
 ze zacht zijn laat ze even mee bakken in de pan
- De gemende bospaddestoelen snijden en ook mee-
 bakken in de pan
- Voeg daarna aan dit mengsel peper, zout, oregano en 
 tijm toe
- Doe in een andere pan een scheutje room en voeg de 
 trifulata toe en laat dit geheel op laag vuur warm worden
- Snijd de truffel in plakjes en voeg een gedeelte aan de 
 room toe en de rest voor de garnering gebruiken
- Wanneer de room is verwarmd kan het bospadde-
 stoelen mengsel erbij
- Dit geheel onder de spaghetti scheppen en voor het 
 opdienen de truffels erover verdelen

BUON APPETITO!
WIJNADVIES: Langhe Rosso 2003 DOC - Michele Taliano

Wilt u reageren, heeft u tips of vragen? Stuur een e-mail naar: francesca@brandevoortercourant.nl
 



PASSERELLE BEGAANBAAR

Sinds vrijdag 15 juni is het nieuwe stationsgebouw in Hel-
mond-Brandevoort gereed en in gebruik. De passerelle is 
begaanbaar, de kaartjesautomaten zijn geplaatst en de klok-
ken hangen te glimmen. De grootste vooruitgang voor de 
reizigers is dat zij zich niet meer over de tijdelijke voetgan-
gersbrug hoeven te begeven. Al sinds 10 december stopt er 
vier keer per uur een trein in Helmond-Brandevoort. In ze-
ven minuten ben je in het centrum van Eindhoven en in zes 
minuten in het centrum van Helmond. Dat zijn toptijden! 
Het station is ontworpen in de kenmerkende Brandevoort-
stijl. Denk aan de bastionachtige torens, de statige passerelle 
met de stalen portaalconstructie en de prachtige fietsenstal-
ling die lijkt op de Markthal. Het station ligt centraal in de 
wijk en vormt een brug tussen het zuidelijk deel en het nog 
te bouwen noordelijke deel. In 2015 verwachten we 2500 
reizigers per dag op station Brandevoort.

ARCHITECTUURPRIJS

Halte Helmond Brandevoort is genomineerd voor de Ar-
chitectuurprijs Helmond 2007. Deze prijs wordt periodiek 
uitgereikt aan de architect en de realisator van een bouw-
project van uitmuntende architectonische kwaliteit dat in 
Helmond is gerealiseerd. Een vakkundige jury zal de geno-
mineerde objecten beoordelen. Ook de bewoners van de 
stad worden uitgenodigd om zich uit te spreken over de 

genomineerde bouwprojecten. Op basis van een openbare 
meningspeiling zal de Publieksprijs worden toegekend. Bei-
de prijzen worden op woensdag 27 juni uitgereikt.

HELMOND-BRANDEVOORT MOOISTE VINEX-WIJK

Het eerste, oostelijke, deel van Helmond-Brandevoort is in-
middels bijna afgerond. Er wordt nu nog druk gebouwd aan 
enkele blokken in De Veste en het stationskwartier. Zo wordt 
de komende maanden de kademuur bij het station gemaakt 
en worden het Stationsplein en de Broederwal ingericht. In 
het voorjaar van 2008 vindt de feestelijke oplevering van het 
stationskwartier plaats. Vanaf begin 2008 start de realisatie van 
het westelijk deel onder de naam De Voltooiing. Dit houdt in 
dat het komend decennium 300 woningen per jaar opgele-
verd worden. In 2017 is de gehele wijk klaar. Er zijn dan 6.000 
woningen, een winkel- en welnesscentrum, een ecologische 
zone en een hoogwaardig Businesspark in een aansprekende 
openbare inrichting. Brandevoort is inmiddels een begrip in 
Nederland en zelfs daarbuiten. Het Brandevoort-concept is 
een ideale mix van landelijk en stedelijk wonen in een aan-
sprekende architectuur. Het wijkhart De Veste is gebouwd 
als een oud Brabants stadje met daarom heen ruim wonen 
in lommerrijke ‘buitens’. De wijk is uitstekend bereikbaar per 
weg en per spoor. Helmond-Brandevoort is uitgeroepen tot 
beste Vinex-locatie van Nederland.
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stationsgebouw helmond brandevoort gereed
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t We hebben weer een leuke kleurplaat bedacht 
voor jullie en wij hopen dat jullie er weer iets 
moois van maken. Dus leef je uit en lever hem in op
oud brandevoort 24 vóór 10 september 
2007.

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

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

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

leeftijd:.............jaar,  jongen/meisje 17-06-2007, 02:27 PM'Nu Kleuren .nl - Printen: Donald Duck 5' laden

Pagina 1 van 1http://www.nukleuren.nl/kleurplaten/stripfiguren_donald_duck_donald_duck_5_printen.htmlook 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. Emma Crooijmans 6 jaar
2. Sem de Groot 7 jaar
3. Eline van de Rijt 7 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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 Wijkraadvergaderingen vanaf 20.00 uur

18 september, 20 november

Klankbordgroepvergaderingen vanaf 19.30 uur

1 november

    
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 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+     sandra geleijns 12plus@brandevoort.org
commissie activiteiten  pieter jansen activiteiten@brandevoort.org
commissie dickens jet de laat  dickens@brandevoort.org
commissie speelvoorz./groen  vacature  spelengroen@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

Juli / augustus 
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
1 juli Brand. Concert Fanfare Unitas / Kobrakoor 15.00 R. Boesveld 666390 

September 
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
01 sept Wijkraad Klankbordgroep 19.30 J. te Dorsthorst 667425 
01 sept Brand. Conert Helmonds kamerkoor 15.00 R. Boesveld 666390 
02 sept Activiteitencie Fietstocht 12.30 C. Kortekaas 
09 sept Brand Cour Sluiting aanlevering nr 7 G. Pollemans 524029 
18 sept Wijkraad Wijkraadvergadering 20.00 J. te Dorsthorst 667425 
28 sept Brand Cour Distributie nr 7 13.00 P. Princen 665781 

Oktober
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
07 okt Brand Cour Sluiting aanlevering nr 8 G. Pollemans 524029 
26 okt Brand Cour Distributie nr 8 13.00 P. Princen 665781 
27 okt Houtse toneel Vrouwen op bestelling ’t BrandPunt 
27 okt Activiteitencie Halloweentocht 

Bron : Brandevoorterkalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.
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ALARMNUMMER 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71

GG&GD 58 48 88
politie, buurtbrigadier patricia van dijk 0900 - 8844
 
GEMEENTE stadswinkel    58 77 77

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

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

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

apotheek brandevoort 37 00 47

ziekenhuis elkerliek helmond 59 55 55

praktijk voor mondhygiëne - l. schouten 66 46 44
fysiotherapie         
   d. en c. van beuzekom  - van der vorst (ook manuele therapie) 66 71 65
   h. pluym 52 27 15
praktijk haptonomie en bedrijfsmaatschappelijk werk 06 - 49225550
psychologiepraktijk brandevoort - drs. k. itz-seckl 52 46 53
orthopedagogenpraktijk brandevoort - drs. fannie heesakkers-van ansem 59 95 64
podotherapie - j. van iersel - s. de greef 55 03 88
logopedie
   callista lichtendael 06 - 54355769 
   renate jacobs 66 74 35
verloskundigen
  “helmond” l. daamen, m. daamen - de jong, w. van  melis-van hout, l. backx   53 28 00
  “brandevoort” l. b accarne en m. van de rijt-van lierop    43 26 69  
    margo van de bunt - le loux    66 38 99
kraamzorg homecare 0900-2064444
mee helmond - ondersteuning bij leven met een beperking 32 80 00
moeders voor moeders, sandra rondeel 51 49 11
praktijk voor therapeutische wandelingen - rosemarie aarts              06 - 33700144
 
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
peuterspeelzaal jip & janneke, koolstraat 3 43 24 30
kinderopvang vestein, koolstraat 3 43 24 30
kinderopvang ’t trommeltje, Iekendon ksevoort 49 52 11 18
dik trom kinderopvang 0-4 jarige, moerdonksvoort 1 33 51 92
dik trom buitenschoolse opvang “de rebellenclub”, moerdonksvoort 1 33 51 92
gastouderburo SPRING 59 52 57
gastouderburo FLEX 84 65 90b
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