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Sinds het ontstaan van de Stichting Wijkraad Brandevoort
(SWB), inmiddels zo’n zes jaar geleden, kent deze stichting een tweetal hoofdactiviteiten: het vervullen van een
brugfunctie tussen gemeente en bewoners (dit behelst
het overleggen met gemeente over allerlei zaken van algemeen sociaal belang (welzijn, sociale cohesie) en ‘technische infrastructurele’ zaken, de wijk betreffende). Hiervoor zijn diverse commissies binnen de wijkraad actief.
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Het was, jammer genoeg maar een bliksembezoek van prins
Willem Alexander aan Brandevoort die 25ste april 2007.
Het was ondergetekende en enige andere bewoners al
wel opgevallen dat de omgeving grondig werd schoongemaakt. Erg fijn natuurlijk dat alles weer eens werd geveegd
en schoongemaakt. Maar dit bleek achteraf een hoger doel
te dienen. Want sommige bewoners hoorden en zagen die
middag, de 25ste april jl.........

19

Nog een paar weken, 10 juni om precies te zijn, dan gaan
we weer de Brandevoorter Fierljepkampioenschappen
houden. Fierljeppen is, als u het niet meer weet, met een
stok naar de overkant van het slootje springen en voor
deelnemers en toeschouwers altijd een garantie voor heel
veel plezier. Vooral fierljeppen onder begeleiding van onze
kampioenen uit Friesland: wie springt het VERST en wie
ziet er het LEUKST uit?!

33

Na vijf jaar is het goed om de internetinformatie van de courant
aan te passen. Al een jaar strookte de gedrukte uitgave van de
courant niet met de internet uitgave. De vormgeving was nog
geënt op de vorige uitgave. De artikelen en beelden kwamen
minder goed uit de verf. En de video informatie moet eigenlijk in
de courant vanzelfsprekend te zien zijn.
De commissie “website” van de courant buigt zich enkele maanden over de vormgeving, de inhoud en nieuwe functionaliteit.

43

In het najaar van 2007 zal de gemeente Helmond een groot
aantal slechte bomen in woonvlek Brand aan de (Oud) Brandevoort en de Kaldersedijk vervangen door nieuwe bomen.
Door de afnemende vitaliteit van de laanbomen is de ingreep
onvermijdelijk. Dit zal de beeldkwaliteit met name aan de
Brandevoort en Oud Brandevoort (tijdelijk) zwaar aantasten,
omdat bijna alle bomen worden vervangen. De te rooien eiken worden gecompenseerd door nieuwe bomen.
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“De wijk slaat de vleugels uit.” Dat zou een mooie uitspraak
zijn, als wij over een maand kunnen schrijven dat de zaal te
klein was om iedereen te kunnen bergen, die aan de Wmovoorlichting wilde deelnemen. En dan ook nog in onze
fantasie de gedachte hebben dat wij wachtlijsten zouden
moeten invoeren om alle mensen, die vrijwilligerswerk in
de wijk willen gaan doen en nog niet meteen aan de slag
kunnen.

Voor de mensen met hoogtevrees is de lastigste periode
voorbij. Afgelopen week is de echte en normale loopbrug
van het station eindelijk in gebruik gesteld. Onze stationschrijver heeft als eerste de brug afgelopen en ervaren dat
het een solide en voor Brandevoort karakteristiek bouwwerk is.Tijdens de feestelijkheden in het voorjaar van 2008
zullen wij op deze zaken nog terugkomen.
Gelukkig kunnen we de zomerperiode met een feestelijk
gevoel ingaan. Het fierljeppen belooft immers een geweldige
happening te worden. In het juni nummer kijken we hier
met veel beelden op terug. Uiteraard staan we op 10 juni
met zijn allen aan de waterkant.<
GP
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Want wat is er de komende maanden aan de gang in de wijk
en in het land? Overheden dagen burgers uit om hun eigen
verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Het huidige
kabinet is op stap gegaan en heeft haar visie uitgedragen
en gepeild wat burgers daar van vinden. Binnenkort komen
zij daarmee naar buiten en dan zullen zij laten zien welke
plannen zij voor de burger hebben. Min of meer hetzelfde
gebeurt in de lokale- en in de buurtpolitiek. Onderlinge betrokkenheid, inzet en gedeelde verantwoordelijkheid zijn
dan de items, die handen en voeten moeten krijgen.
Voorbeelden die bredere ondersteuning moeten krijgen
zijn bijvoorbeeld buurtpreventie, burgerinitiatieven en onderling hulpbetoon. Dus houd de wijk in de gaten en blijf
niet aan de kantlijn staan. Het beleid van de wijkraad op
bladzijde 7 en 9 geeft genoeg stof tot nadenken. Het is niet
alleen een idee van een klein groepje mensen van de raad
zelf, het gaat verder en doet een appèl op de creativiteit
van iedere bewoner, die de wijk een warm hart toedraagt.
Komt u op de volgende vergadering in juni, de 5e wel te
verstaan om uw stem laten horen? Op woensdag 13 juni,
zal de gemeente aangeven wat zij belangrijk vindt in verband
met de WMO. Wij zorgen weer, dat voor degenen die niet

kunnen komen, er een breed verslag komt en uiteraard met
beelden. En de bewegende beelden staan voortaan onder
het verslag op de nieuwe internetsite van de courant, www.
brandevoortercourant.nl
De vernieuwde BC/site van onze courant zal u vast niet
ontgaan zijn.Voor degenen, die het nog niet wisten staat op
blz. 43 een toelichting van de ontstaansgeschiedenis. Afwijkend van de vorige site nodigt deze nieuwe site u uit om
mee te denken en te handelen met het wijkgebeuren. Om
dit nog wat te versterken heeft Nils Marsé, die ons meehelpt
om de informatie van de wijk digitaal aan te bieden, een forum in het leven geroepen. Op dit forum kunnen bewoners
en bedrijven een waaier van onderwerpen bespreken.
De redactie hoopt dat dit forum mede een bijdrage levert
aan de onderlinge communicatie.Af en toe zullen wij er uit
citeren, andere keren volgen wij de inhoud op afstand. De
inhoud valt sowieso buiten de verantwoordelijkheid van de
redactie.

wijkraad

brandevoort

NIEUWS VAN DE WIJKRAAD: MEEDENKERS GEZOCHT!

Op dit moment wordt bekeken in hoeverre de tweede
taak in een aparte stichting zal worden ondergebracht.
Deze discussie speelt al langer. Bij de meeste wijkraden in
Helmond en in andere steden is de hierboven genoemde
eerste taak de belangrijkste en enige activiteit van de
wijkraad. De andere activiteiten zijn veelal in een andere
stichting of vereniging ondergebracht. Bovendien gaan de
subsidiestromen zodanig veranderen dat het splitsen van
activiteiten noodzakelijk gaat worden.

Dit onderwerp is al een aantal keren besproken in een
wijkraadvergadering. Daarnaast is in de speech op de
nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2006 ook melding gemaakt van dit voornemen. We houden u van de voortgang op de hoogte.
DOELSTELLING WIJKRAAD BRANDEVOORT
DE SWB ZIET ALS HAARVOORNAAMSTE DOELSTELLING:
“Het tot stand brengen én in stand houden van een
prettige woon- en leefomgeving waardoor Brandevoort
uitgroeit tot “een wijk in een stad” waar het bruist van
gezelligheid en activiteit, waar mensen zich thuis voelen doordat Brandevoorters betrokken worden én zich
daardoor betrokken voelen bij het wel en wee in hun
wijk”.
Om vorenstaande doelstelling tot uitvoering te kunnen
brengen is afstemming tussen de Wijkraad, de gemeente
Helmond en vele organisaties uit het maatschappelijk
middenveld noodzakelijk. Deze instanties zullen hun
ideeën op het gebied van wonen, leven, zorg en welzijn in
onze nieuwbouwwijk tot uitvoering willen brengen. Het
is derhalve voor de Wijkraad van belang dat zij, kennisnemend van wat onder de Brandevoorters leeft, standpunten inneemt voor alle voor haar van belang zijnde
onderwerpen.
Het samenhangend aspect voor al deze onderwerpen is
reeds in de doelstelling genoemd en kan kort worden
samengevat als: “thuis voelen in Brandevoort”.
Het “thuis voelen” vereist het bereiken van een hoge
graad van welbevinden. De Wijkraad wil dit bereiken
door iedere keer de mens in onze wijk en hiermee het
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Sinds het ontstaan van de Stichting Wijkraad Brandevoort (SWB), inmiddels zo’n zes jaar geleden, kent deze
stichting een tweetal hoofdactiviteiten:
1) het vervullen van een brugfunctie tussen gemeente
en bewoners (dit behelst het overleggen met gemeente over allerlei zaken van algemeen sociaal belang (welzijn, sociale cohesie) en ‘technische infra
structurele’ zaken, de wijk betreffende). Hiervoor zijn
diverse commissies binnen de wijkraad actief. Dit zijn
de commissies buurtpreventie, verkeer, Brandevoort II
en spelen en groen.Voor deze activiteiten ontvangt de
stichting van de gemeente een zogenaamd buurtbudget.
2) het coördineren van de activiteiten van diverse commissies die diverse sociaal-culturele activiteiten organiseren. Voorbeelden hiervan zijn de Activiteitencommissie die o.a. pasen, sinterklaas, halloween en fierljeppen organiseert, de commissie 12+, de commissie
Dickensnight, de commissie Brandevoorter Dag, de
commissie Brandevoorter Concerten en de commissie Koninginnedag. Daarnaast is er een commissieWebmasters die aan alle hiervoor genoemde commissies
een bijdrage levert. De stichting ontvangt van de gemeente een waarderingssubsidie voor jeugdactiviteiten.

De jeugd. Een steeds harder groeiende en
dus groter wordende groep waar veel aandacht naar toe zal moeten gaan.

belang van de wijk centraal te stellen. Het betreft hierbij
aspecten als:
• de kwaliteit van wonen, met daarbij een goede afstemming voor wonen verdeeld over alle leeftijdsgroepen
• het bieden van veiligheid en een doorgaande mogelijkheid tot onderwijs voor onze gezinnen met kinderen
• voldoende ontspanningsmogelijkheden in de wijk voor
jong en oud
• voldoende voorzieningen op het gebied van mobiliteit
• (medische) zorg
• het verwerven van goederen en diensten gericht op de
1ste levensbehoeften.
DE WIJK

DE WIJK EN HAAR BEWONERS
De wijk is nog volop in ontwikkeling vooral op het gebied van wonen en gerelateerde infrastructuur. Zij zal in
de eindsituatie ca. 17.000 inwoners omvatten verdeeld
over ca. 6000 woningen. De Wijkraad zal de hierboven
beschreven boodschap en visie intensief blijven toetsen
aan de verdere plannen voor voltooiing van onze wijk.
Van de bewoners verwacht de Wijkraad betrokkenheid
en verbondenheid.
Betrokkenheid als het gaat om te participeren in het realiseren van de zo noodzakelijke sociale cohesie tussen
onze bewoners en voorts het bewaken c.q. op peil houden van de leefbaarheid in de wijk.
Verbondenheid als het gaat om aandacht voor elkaar.
Vooral naar hen die om enige reden langer of tijdelijk
aandacht of hulp behoeven. De Wijkraad doet een beroep op alle Brandevoorters om de zo hoog geroemde
‘dorpse’ gemeenschapszin in de vorm van burenhulp aan
elkaar te bieden.
WERKEN MET VISIE
De Wijkraad zal in haar rol veel aandacht besteden aan
visievorming en regie. Te meer om antwoorden te kunnen vinden op de vele voorstellen die van gemeentewege
en andere maatschappelijke organisaties ons als bewoners zullen bereiken. Een eigen standpunt gebaseerd op
een door ons zelf opgestelde visie helpt ons daarbij.
Standpunten innemen veronderstelt een achterliggende
visie. Een visie biedt houvast voor het beleid van nu en
voor de nabije toekomst.
Veranderingen in de samenleving doet ook de feiten veranderen en dwingt tot bijstelling of zelfs verandering van
visies.

• onderwijs binnen de wijk
• sport in de wijk in samenhang met jeugdopvang
• wonen in de wijk ter verbetering en ter toetsing van
Brandevoort II
• mobiliteit voor diverse gebruikers van stad naar wijk
(en vice versa)
• economische bedrijvigheid in de wijk
• sociale participatie door de overheid in de wijk
Het vorenstaande is geen limitatieve opsomming en is
nog onderwerp van gedachtenwisseling.
Om het vorenstaande tot stand te kunnen brengen zal
e.e.a. in een agenda worden vastgelegd met prioriteitsstellingen. De uitwerking zal plaatsvinden in een werkverband onder aansturing van een bestuurslid.
De Wijkraad kan en wil deze belangrijke onderwerpen
niet op eigen houtje ontwikkelen. Wij doen een beroep
op een ieder die mee wil denken over de inrichting van
de wijk en het mede vormgeven aan de wijze waarop
we in onze wijk willen wonen, werken en leven, zich aan
te melden. Het zal ongetwijfeld enige avonden aan tijd
kosten, maar het zal ook de nodige voldoening geven.
MELD U AAN!
Dit kan bij: H. Noort, voorzitter, telefoon 0492 – 667080
email wijkraad@brandevoort.org
Namens het bestuur van de stichting Wijkraad Brandevoort ■
jan van loon, bestuurslid
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Velen zijn of zullen nog naar Brandevoort komen vanwege uiteenlopende redenen. De architectonische uitstraling, de centrale ligging, de ligging aan de rand van een
stad maar toch ingebed in de natuur, de mogelijkheden
tot kopen, huren of zelfbouw. De Wijkraad is van mening
dat zowel de ligging als de architectonische inrichting en
uitstraling Brandevoort een geheel eigen karakter geven.
Al hoewel Brandevoort geen dorp is kan worden gesteld
dat de in een dorp zo belangrijke gemeenschapszin ook
in onze wijk merkbaar en voelbaar is. De Wijkraad wil
het gevoel van gemeenschapszin nadrukkelijk koesteren
en zonodig stimuleren.

VOOR DE VOLGENDE ONDERWERPEN ZAL EEN EIGEN VISIE WORDEN ONTWIKKELD:

voorlichting over de wmo?
WAAROM?
Onlangs is in een leefbaarheidonderzoek (januari 2007)
door studenten van het ROC Eindhoven aangegeven dat
meer dan 80 % van de bewoners niet weet waar het
bij WMO om draait. In de wijk Brandevoort nadert het
woonzorgcomplex zijn voltooiing. Het is alle tijd om na
te denken en vast te stellen wat de wijk Brandevoort
wil.

WOENSDAG 13 JUNI VOORLICHTING IN WIJKHUIS
’T BRANDPUNT OM 19.30 UUR
Twee voorlichters van de gemeente komen op woensdag 13 juni naar onze wijk. De voorlichters zijn Daniëlle
Arends en Nathalie Peijs. Op deze avond gaat het over
2 zaken:
a. inleiding over WMO en ‘Wonen, Welzijn, Zorg’
b. gesprek met de wijk over de inleiding.
Graag tot ziens op woensdag 13 juni.
de gemeente helmond

Het eerste lustrum, de vijfde Dickensnight, staat voor december 2007 op het programma. Zoals bij veel commissies is er ook binnen de commissie Dickens sprake van
verloop. Tijdens de evaluatievergadering van de Dickenscommissie nam een drietal commissieleden afscheid. Een
verhuizing, drukte in de eigen werkkring en een te professionele aanpak binnen de commissie waren redenen
om de schaarse vrije tijd op een andere manier in te gaan
zetten. Germa, Hilke en Johan: bedankt voor jullie inzet!
Dickens is inmiddels uitgegroeid tot een groots festijn.
Afgelopen jaar trok Dickensnight tussen de 12.000 en
15.000 bezoekers! Veel Brandevoorters zijn als dagvrijwilliger bij Dickensnight betrokken. De organiserende
commissie heeft al die jaren uit een klein groepje vrijwilligers bestaan. Momenteel bestaat de commissie nog uit
4 personen; dat aantal is te klein om Dickensnight 2007
op poten te zetten. De Dickenscommissie is dus op zoek
naar mensen die zich structureel in willen zetten op organisatorisch niveau. We denken daarbij aan mensen met
creativiteit in de aderen om de decoratie in goede banen
te leiden, aan Brandevoorters met een groot netwerk
om sponsoren aan ons te binden én aan organisatoren
met een Dickens-kijk op deelnemende ondernemers en
entertainment.
Als Brandevoort Dickensnight omarmt, dan zijn wij er
van overtuigd dat er zich mensen melden om mee te
werken aan de organisatie ervan.
Organisatoren kunnen zich melden bij Mireilla in ’t Veld
(840841), Jet de Laat (667040) of een mailtje sturen naar
dickens@brandevoort.org. We horen graag van u! ■
dickensnight brandevoort
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Wethouder Boetzkes doet een extra appèl op de bewoner, ondanks de scepsis.
“In januari 2007 is, zoals u weet, de Wet maatschappelijke ondersteuning ingevoerd. Een gevolg van die wet is
de toenemende aandacht voor wonen, welzijn en zorg
(WWZ). Bij WWZ kunt u denken aan scholen en peuterspeelzalen, maar ook aangepaste woningen, verzorgingshuizen, buurtcentra, speelplekken en blijf-van-mijnlijf-huizen. Zelfs de wijkagent, de jongerenwerkers en de
huisarts vallen onder de noemer wonen, welzijn en zorg
in uw wijk. De gemeente Helmond heeft de taak om dit
totale WWZ-aanbod te coördineren. Dat doen we met
volle inzet en samen met onze partners. De gemeente
werkt samen met woningcorporaties, politie, zorginstellingen en welzijnsstichtingen. Graag willen we ook met u
samen werken aan het verbeteren van het WWZ-aanbod
in uw wijk.”

dickens zoekt
organisatietalenten

VOORZOMEREN MET MAXIBAND TIMELESS IN
WIJKHUIS ’T BRANDPUNT!!

matie gearrangeerd en zijn werkelijk een genot om te
horen. Een avond met Maxiband Timeless is volop genieten van bekende muziek. Luisteren of dansen dat maakt
niet uit; alles kan. Dus op zaterdag 9 juni vanaf 20.00 uur
een grandioze feestavond, waarbij iedereen welkom is in
wijkhuis ’t BrandPunt met Maxiband Timeless!
NIEUWS VAN DE BRIDGECLUB ’T BRANDPUNT
Na een zeer succesvolle serie lessen in de afgelopen
maanden, is inmiddels een grote groep nieuwe bridgers
opgeleid. Daarom zal de BC ’t BrandPunt vanaf 5 september starten met vervolgcursussen op woensdag en
zaterdag. Voor nieuwe bridgers start er vanaf september
weer een beginnerscursus.
Heeft u interesse voor één van deze cursussen, neem
dan contact op met:
Willie Jaegers, Biezenlaan 17
5708 ZD Helmond
Telefoon 0492 - 536378 e-mail w.jaegers1@chello.nl
fons bosman
secretaris scc ’t brandpunt
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Op zaterdag 9 juni aanstaande treedt de fantastische
Maxiband Timeless op in wijkhuis ’t BrandPunt. Deze
supergave muziekformatie bestaat uit 13 muzikanten en
zangers. Allen hebben zij in het verleden een grote ervaring opgebouwd in diverse bekende orkesten uit de regio
Zuid Oost Brabant. Begin 2004 hebben deze muzikanten
elkaar gevonden in een nieuwe formatie. Een orkest met
optimale mogelijkheden, dat was de opzet. De combinatie van blazers, toetsenisten, gitaren, drums/percussie en
zang bleek een perfecte formule. Werkelijk veel soorten
populaire muziek werd mogelijk.
Gekozen is voor muziek die op dit moment bij een groot
publiek -jong en oud- geliefd is, maar vooral voor de “populaire klassiekers”. Zowel het internationale- als het Nederlandse repertoire staat op hun programma. Nummers
van beroemde zangers zoals Frank Sinatra, Fats Domino,
Joe Cocker, The Mavericks, Shirley Bassey, Robbie Williams, Michael Bublé, maar ook bigbandmuziek en de Beatles komen aan bod. Muziek van Nederlandse artiesten
zoals Marco Borsato, Guus Meeuwis, Sugar Lee Hooper,
Jan Smit, André Hazes e.a. maken het geheel compleet.
Op deze manier treden alle nationale en internationale
artiesten op één avond op in ons eigen wijkhuis! En dat
niet voor een giga bedrag, maar tegen betaling van een
entree van slechts €2,50 kunt u genieten van deze topprofessionals.
Na twee jaar werken is een repertoire van ruim zestig
nummers opgebouwd. Een volledig avondvullend programma dus. Alle nummers zijn speciaal voor deze for-

Maandag
16.00 -18.00 uur
Streetdance door Friends op podium van de grote zaal
19.00 - 22.00 uur
Yogalessen door Carlijn Bamberger in de cursusruimte
19.30 - 22.30 uur
Bridge avond door de Bridgeclub in het middendeel van
de grote zaal
20.00 - 21.00 uur
Pilates door Life Flow op het podium van de grote zaal

Woensdag
9.00 - 10.00 uur
Pilates door Life Flow in de cursusruimte
9.00 - 12.00 uur
Beren maken door Crea in de spreekkamer
9.15 - 10.45 uur
Massagecursus
9.30 - 11.00 uur
Inloopochtend van Humanitas home start in de vergaderruimte
14.30 - 15.30 uur
Theaterlessen voor jeugd van groep 3 t/m 5 door het
Kunstkwartier in het middendeel van de grote zaal
15.30 - 17.00 uur
Theaterlessen voor jeugd van groep 6 t/m 8 door het
Kunstkwartier in het middendeel van de grote zaal

Donderdag
12.30 - 17.00 uur
Driebanden door Biljartclub Brandevoort in de ontmoetingsruimte
15.20 - 16.45 uur
Blokﬂuitles door het Kunstkwartier in de spreekkamer
16.00 - 19.00 uur
Dansles voor kinderen door Dé Dé Danceballet op het
podium van de grote zaal
19.00 - 22.00 uur
Yogalessen door Carlijn Bamberger in de cursusruimte
20.00 - 22.00 uur
Pilates door Life Flow op het podium van de grote zaal
Vrijdag
20.00 - 22.30 uur
Activiteit voor 12 plus in de jeugdruimte
20.00 - 23.00 uur
Danstraining door Dansschool Van der Putten in de grote zaal
Zaterdag
9.30 - 12.30 uur
Dansles kinderen door Dé Dé Danceballet op het podium
van de grote zaal
Zondag
18.00 - 23.00 uur
Dansles door Dansschool Van der Putten in de grote zaal
Dit overzicht betreft de wekelijkse activiteiten.
Voor aanvullingen en onregelmatige activiteiten
zie WWW.BRANDPUNT.INFO
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Dinsdag
13.00 - 17.00 uur
Libre door Biljartclub Brandevoort in de ontmoetingsruimte
16.30 - 18.30 uur
Dansles tieners door Dé Dé Danceballet op het podium
van de grote zaal
19.00 - 22.15 uur
Massagecursus in de cursusruimte
19.30 - 20.00 uur
Spreekuur advocaat in de bestuurskamer
19.30 - 22.00 uur
Libre door Biljartclub Brandevoort in de ontmoetingsruimte
20.00 - 22.00 uur
Dansles volwassenen door Dé Dé Danceballet op het
podium van de grote zaal

weekprogramma
‘t brandpunt

koninginnedag
DE DRIE WINNAARS ZIJN:
• Vicky Raymakers van 2 jaar,
• Lucas Beks van 4 jaar en
• Kelly Sloots van 8 jaar.
Zij staan na de uitreiking van hun prijs vol trost bij hun
oranje versierde ros.
Niet alleen de fietsenversiering maar ook zangoptredens
en verkleeduitdagingen houden het binnenplein van het
MultiFunctionele Centrum nog lang onrustig. Het oranjecommité laat zien dat het meer dan ooit de moeite
waard is om in Brandevoort aan de bel te trekken en
mensen in beweging te zetten. Gefeliciteerd met de activiteiten van Koninginnedag
GP
Vicky Raymakers

UITBUNDIG ORANJE GEVOEL SIERT BRANDEVOORT
OP KONINGINNEDAG
In de nu algemeen bekende tropische periode van Nederland, laat Brandevoort niet verstek gaan. Een schoolplein vol met kinderen en veel ouders, staan kraampje
naast kraampje uitgestald met goederen voor de handel.
Er is van beide kanten veel belangstelling: veel kinderen
hebben de hele speelzolder leeggehaald en ten toon gespreid. En gelukkig zijn er veel andere kinderen en ouders
op af gekomen.
Tussen al deze bedrijvigheid slaagt het oranjecomité er in
om de mooiste fietsen te selecteren voor een grappige
oranje prijs.

Kelly Sloots
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Lucas Beks

prins willem alexander

in onze wijk

WILLEM ALEXANDER DOOR ALERTE BEWONERS OPGEMERKT

MD
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Het was, jammer genoeg maar een bliksembezoek van prins Willem Alexander aan Brandevoort die
25ste april 2007. Het was ondergetekende en enige andere bewoners al wel opgevallen dat de omgeving grondig werd schoongemaakt. Erg fijn natuurlijk dat alles weer eens werd geveegd en schoongemaakt. Maar dit bleek achteraf een hoger doel te dienen. Want sommige bewoners hoorden en
zagen die middag, de 25ste april jl., dat een gezelschap met Prins Willem Alexander onder leiding van
mevrouw Jacqueline Klomp, gemeentelijk projectleider van Brandevoort, onze wijk met zijn bezoek
vereerde.
En in het interview dat ondergetekende hierover met haar had, vertelde zij hierover het volgende:
De prins was al langer van plan een werkbezoek aan Helmond te brengen in het kader van Brabant
Stad. Maar om de een of andere reden ging dat toen niet door. Dus toen het bericht bij de gemeente
Helmond kwam dat de prins deze dag wilde komen werd er meteen de boodschap bij gegeven dat hij
rustig wilde kijken en er dus geen ruchtbaarheid aan gegeven mocht worden, vandaar de geheimhouding.
Na eerst het centrum bekeken te hebben kwam het gezelschap met de bus naar Brandevoort. Onderweg hierheen stelde de prins gerichte vragen aan Jacqueline Klomp zoals o.a.: Wat waren de doelgroepen voor de te bouwen wijk, is er rekening gehouden met starters op de woningmarkt, zijn er
ook woningen bestemd voor de sociale sector? Hierdoor werd uiteraard al meteen duidelijk dat Zijne
Koninklijke Hoogheid zich goed had voorbereid op dit bezoek. Ook vertelde mevrouw Klomp hem
het een en ander over het ontstaan van onze wijk, over de architect Rob Krier en de filosofie achter
de totale wijkopbouw.
Het was die dag, zoals we in die periode al gewend waren, erg mooi weer, wat de prins bij het zien
van de mooie huizen en de landelijke omgeving, toen ze Brandevoort binnenreden via de Brandevoortsedreef, de opmerking ontlokte: “Hierdoor kom ik echt in vakantiestemming”.Waarop Jacqueline
Klomp opmerkte dat zij vaak vertelt dat het in Brandevoort altijd mooi weer is. Waarop de prins antwoordde:” Dat moet u maar aan mijn schoonmoeder vertellen want die vind het in Nederland altijd
koud”. Zo reden ze al pratend door tot de Markthal waar werd geparkeerd en het gezelschap te voet
de rondleiding voortzette.
De prins had erg veel interesse om te zien hoe hier in de wijk door de bewoners geparkeerd werd en
dus werd voorgesteld om dit te gaan bekijken in blok 2.
De binnenplaats was erg mooi (en ook schoongemaakt uiteraard) door het grote aantal in bloei
staande planten en struiken. Hier werd de prins verwelkomd door de voorzitter van de VvE van blok
2, de heer Marcel in ’t Veld, wiens dochtertje de prins, namens de bewoners, een cadeautje aanbood in
de vorm van klompjes en een kruikje Brandevoort’s genot (zou hij het al gedronken hebben of zou de
prins, gezien zijn oude bijnaam prins Pils, alleen maar bier drinken in zijn vrije tijd? We zullen dit wel
nooit te weten komen) en werd hij gefeliciteerd met de geboorte van zijn derde dochter Ariane. Ook
werd door hem aan Marcel in ’t Veld gevraagd: ”Waar kwam u vandaan voor u hier ging wonen, hoe
lang woont u al hier en hoe bevalt het u hier?” Deze antwoordde enthousiast dat het hem hier goed
beviel en dat er leuke contacten zijn tussen buurtgenoten onderling.
Jammer genoeg was het maar een bliksembezoek en met de belofte snel eens terug te komen vertrokken de prins en zijn gezelschap weer met de bus richting Boxtel. Hopelijk doet hij zijn belofte snel eens
gestand en krijgen we binnenkort nog meer bezoekers van koninklijke bloede. ■

DARTSTOERNOOI 12+ BRANDEVOORT

VOOR ALLE 12+ERS EN HUN OUDERS
Het gaat steeds beter bij 12Plus Brandevoort. We hebben tijdens de opening van het wijkgebouw veel nieuwe
en enthousiaste vrijwilligers erbij gekregen zodat we nu
al een tijdje iedere vrijdagavond activiteiten organiseren
voor en met de jeugd. Aangezien ook de avonden steeds
drukker bezocht worden en een aantal kinderen regelmatig eerder weg gaan, hebben we in overleg met de
jeugd regels opgesteld:
1. Altijd pasje meenemen.
Bij binnenkomst pasje inleveren.
Bij vertrek pasje weer ophalen.
Geen pasje, aanmelden en/of pasje laten maken, anders geen toegang
2. Binnen is binnen in de ruimte van de 12 plus
Eenmaal naar buiten, kan je er niet meer terug in.
Wanneer je voor 22.30 uur weg gaat, moet je je ouders bellen

3. Niet door de nooduitgang naar buiten.
Alleen via de hoofdingang binnen en buiten
4. Niet pesten, niet slaan, niet discrimineren, geen (seksuele) intimidatie, geen grof taalgebruik
5. Niets kapot maken van anderen of in de ruimte.
Alles wat je kapot maakt moet je zelf terug betalen
6. Lift niet gebruiken
7. Houd het netjes en schoon
8. Geen alcohol en drugs en niet roken
Ook niet onder invloed binnen komen
9. Rustig op straat.
Niet blijven hangen bij de voordeur.
De eerste keer een of meerdere regels overschrijden
betekent een waarschuwing. Een volgende keer wordt je
verwijderd, wordt je pasje ingenomen en mag je enkele
keren niet komen (afhankelijk van de overtreding). Na
deze tijdelijke verwijdering (waarvan wij hopen dat het
eenmalig is) zien we je natuurlijk graag weer terug.
Aangezien wij tijdens activiteiten alleen in onze ruimte
aanwezig zijn om met de jeugd een gezellige avond te
hebben, kunnen wij niet de verantwoordelijkheid dragen voor degenen die buiten rondhangen (omdat ze zelf
zijn weggegaan of door ons verwijderd zijn vanwege het
overtreden van de huisregels). Natuurlijk willen ouders
graag weten waar hun kinderen uithangen, daarom gaan
wij brieven sturen aan de ouders van wie de kinderen
voor 22.30 uur weg zijn gegaan bij 12+ om wat voor reden dan ook.Wij weten namelijk niet welke afspraken de
jeugd met hun ouders hebben gemaakt over hoe laat ze
thuis mogen komen en of ze wel of niet op straat mogen
blijven. Het komt ook regelmatig voor dat als wij naar
huis gaan om 23.30 uur er nog 12+ ers op straat zijn. Uiteraard vragen wij hun dan om zo snel mogelijk naar huis
te gaan, maar kunnen dat uiteraard niet controleren.
We hebben nog niet van alle kinderen pasjes, maar daar
zijn we druk mee bezig. Dus over niet al te lange tijd verwachten wij een complete adressenlijst te hebben van
onze 12+ers, zodat we alle ouders kunnen bereiken.
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Vrijdag 4 mei heeft de jeugd van 12+ Brandevoort, na de
twee minuten stilte vanwege dodenherdenking hun eerste dartstoernooi gehad. Er waren twee dartsborden opgehangen, zodat er twee wedstrijden tegelijk gehouden
konden worden, want er waren nogal wat deelnemers.
Sommige spelers waren heuse Barney’s, zij hadden eigen
dartspijltjes meegenomen en gooiden echt heel goed.
Anderen darten niet vaak, maar gooiden toch behoorlijk
goed en met een beetje geluk kom je dan toch best ver.
De begeleiders van de avond waren de scheidsrechters
en ook verantwoordelijk voor het bijhouden van de scores, zo konden ze mooi hun hoofdrekentalent weer eens
aanspreken.
Aangezien er snel gegooid werd en veel punten werden
gescoord kon iedereen meerdere partijtjes darten tegen
verschillende tegenstanders. Ben heeft als enige dame
haar mannetje gestaan tegenover de heren, maar helaas
net niet de kruisfinales gehaald, die aan het eind van de
avond werden gespeeld. Na deze zinderende finales, die
behoorlijk gelijk opgingen, konden de top drie spelers
gehuldigd worden en hun prijs in ontvangst nemen.
Darrel behaalde de eerste plaats, Ruben de tweede, Lars
de derde en Tim eindigde op de vierde plaats.
In een ander lokaal waren de dames van het naaiatelier
druk in de weer om de laatste hand te leggen aan hun
tassen. Zij konden zo zonder het gejuich van de darters
in alle rust werken en goed luisteren naar de hints en
tips van Kristel en Maya. Binnenkort gaan ze aan hun volgende project beginnen: ze gaan dan hardcover schriften
van een eigen designerkaft voorzien en gezien hun talent,
worden ook die weer geweldig.

xberichtentelexberichtentelexberichten
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de politie tot uw dienst
ONGELUK BUURTBRIGADIER

Een paar weken geleden ontstond er enige commotie in Helmond. Naar aanleiding van een grote brand in een afvalberg met op dat moment
onbekende stoffen, gingen de sirenes in een
groot deel van Helmond af. Er werd echter niet
overal en niet door iedereen gereageerd zoals
dat behoort.

De buurtbrigadier van Brandevoort, Patricia
van Dijk, heeft een ongelukje gehad tijdens
haar dienst. Zij heeft haar been verdraaid en
daardoor is er vermoedelijk een meniscusbreuk
ontstaan. Zij zit dus voorlopig even in de lappenmand.
Patricia zal naar alle waarschijnlijkheid de komende weken niet in de wijk te zien zijn. Op
korte termijn komt er echter wel duidelijkheid
of Patricia naar het bureau Helmond West komt
voor de binnendienst zodat ze toch van alles
voor Brandevoort kan regelen of dat toch tijdelijk een vervanger aangewezen zal gaan worden
die ook Brandevoort in zijn portefeuille krijgt.
In de volgende BC zullen wij u hierover verder informeren. De redactie wenst Patricia een
voorspoedig herstel!
MM

MAAR WAT MOET JE DOEN ALS DE SIRENE
GAAT?
1. Ga direct naar binnen.
Ga het dichtstbijzijnde gebouw binnen. Dit
geldt dus ook als je aan het winkelen bent, aan
het werk bent of aan het sporten bent buiten.
Bel NIET met 112, de politie of de brandweer.
Als veel mensen dit doen, raakt het telefoonnetwerk overbelast en dit kan ernstige gevolgen hebben voor het op gang brengen van
de hulpverlening.
2. Sluit ramen en deuren.
Denk er ook aan eventuele ventilatiesystemen uit te schakelen!
3. Zet radio of TV aan.
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Voor informatie zet je de TV of radio aan, bel je
of surf je naar:
• Radio: Omroep Brabant (Rampenzender),
in Helmond etherfrequentie FM 87.6; kabel
frequentie FM 92.9
• Internet: www.crisis.nl en www.helmond.nl
• Telefoon: 0800 1351
• Teletekst: Omroep Brabant, pagina 112
En last, but not least: Blijf kalm!
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WAT MOET JE DOEN ALS DE SIRENES GAAN?

vestiaanse associaties 29
“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.

ER WAAIT WEER EEN FRISSE WIND
DOOR BRANDEVOORT
Na de overijverige aanzet tot een explosief zomerse
polleninvasie is het of ik Gert-Jan Dröge hoor praten.
“Er waait weer een frisse wind door ons landje”.
De (voormalig) directeur van OBS Brandevoort, Peter Adriaans, is richting het noorden overgewaaid
naar het katholiek onderwijs, waarmee een enorm gat
geslagen was in het hart van de Veste in Brandevoort.

En met die frisse wind moeten we natuurlijk niet die
corona-ionen vergeten. Want hoewel in de 2e Kamer
minister Van Geel betoogde dat de zaak Brandevoort
slechts een lokale zaak was, waarmee hij zich niet
wenste te bemoeien, gaat op wereldschaal het onderzoek naar de relatie tussen hoogspanningsleidingen,
luchtvervuiling en kanker gewoon verder en blijkt het
niet alleen om de elektromagnetische straling te gaan.
Elektriciteit en de mens hebben veel met elkaar, dood
en leven. En het mechanisme waarmee corona-ionen
enerzijds helpen om medicijnen door een celwand te
krijgen is direkt vergelijkbaar met het mechanisme
dat vervuilde luchtdeeltjes vastzet in de longen. Zoals
medicijnen, gekoppeld aan corona-ionen door de celwand dringen, dringen ook aan corona-ionen gekoppelde vervuilde luchtdeeltjes door de celwand. Dan
niet als medicijn, maar als mogelijke kankerverwekker. Ik ben toch zo benieuwd hoe de politici zich daar
straks uit gaan draaien. Zoals de wind waait, zo draait
mijn jasje zullen we dan maar zeggen.
En Willem Alexander? Die kwam gewoon aangewaaid
met z’n helikopter.
Gaat ‘t weer ‘n beetje?
john van zeist
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Onder het genot van lokale zandstormen is met tientallen enorme vrachtwagens het zand afgevoerd, en
tegelijkertijd ontstond enig reliëf in het polderlandschap er direkt naast. En om dat grote gat heen de
grote kolossen, in dezelfde volgorde als overal in
Brandevoort; eerst de “gewone huizen” en daarna de
grote bouwvolumes. Commercieel gezien de juiste
volgorde natuurlijk.

veiligheid en controle

April stond toch wel in het teken van de droogte. Zo
droog als de natuur dit voorjaar is, kwam niet eerder
voor! Voor de ploeg van Brandevoort reden om eens te
focussen op de Stiphoutse Bossen, dat deels tot ons verzorgingsgebied behoort. Na een stukje theorie en een
stukje beeldvorming door middel van luchtfoto’s heeft de
ploeg op een maandagavond alle brandkranen in de omgeving van de bossen gecontroleerd, de diverse toegangspoorten op hun werking getest en de mogelijkheden bekeken om snel op terrein “De Zandbergen” te komen
midden in het bos. Op dat laatste terrein wordt regelmatig gekampeerd door (soms grote) scoutinggroepen.
Toch viel het aantal uitrukken door de droogte mee.
Twee keer werd er uitgerukt voor buitenbrandjes aan de
Koolstraat en de Herselsestraat, beiden in “De Veste”. In
beide gevallen het gevolg van onvoorzichtig kinderspel.
In totaal werd er door de Helmondse brandweer maar
liefst 128 keer uitgerukt in April, bij tien uitrukken daarvan was Post Brandevoort betrokken. April stond ook in
het teken van de grote branden. Tot drie keer toe verleende Brandevoort assistentie bij respectievelijk een
grote brand op het Helmondse industrieterrein bij een
metaalafvalverwerker, bij een brand in een tweetal loodsen aan de Sint Catharinaweg in Mierlo en bij een grote
brand in een school in Nuenen.
In “De Erven” was het twee maal raak. Aan het Spoormakerserf brandde een auto uit, aan het Alartserf raakte
iemand buitengesloten, niet handig als de sleutels binnen
liggen...

De overige drie uitrukken betroffen automatische brandmeldingen. Twee betroffen loos alarm, in één geval ging
het om een klein binnenbrandje, dat bij aankomst reeds
gedoofd was.
In de Brandevoorter Courant van afgelopen maand las ik
een opmerking van de wijkraad of het mogelijk zou zijn
mensen in kennis te stellen van een te houden brandweeroefening. Aanleiding was een oefening op de bouwkraan bij het Palladium, waarbij oefenrook werd gebruikt
en waarop diverse mensen uit de Veste het alarmnummer (112) hebben gebeld. Wij proberen zo veel mogelijk
rekening te houden met omwonenden, maar dit is niet
altijd mogelijk. Zeker in het geval van de recente “bouwkraanoefening” is het erg bewerkelijk om alle bewoners
van De Veste in kennis te stellen. In zo’n geval brengen
wij de meldkamer op de hoogte, die eventuele meldingen
ondervangt. Overigens wordt er sinds kort bij oefeningen op voor het publiek goed zichtbare plaatsen borden
opgehangen met de tekst “brandweeroefening”
We proberen dus zoveel mogelijk rekening te houden
met omwonenden, maar dit lukt niet te allen tijde. Graag
uw begrip hiervoor!
Dat was het weer voor deze maand. Of het bij het ter
perse gaan van dit blad nog steeds zo droog is, weten we
natuurlijk niet. Maar blijf in ieder geval waakzaam!
Interesse in een functie als vrijwilliger op onze post? Bel dan
0492 - 587888 of kijk op www.brandweerhelmond.nl ■
rené kuyt
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post brandevoort

buurtpreventie
In de vorige editie van de Brandevoorter Courant heeft
een artikeltje gestaan met de titel “Buurtpreventie en
Natuur”. In dit artikel staat onder andere dat de honden
in de ecozones aangelijnd moeten zijn. Dit is echter niet
goed. Hier had moeten staan: Nu moeten de honden bij
de ecozones aangelijnd zijn.
Vrij snel na het verschijnen van de vorige Brandevoorter
Courant kwam een eerste reactie op het artikel binnen.
Wij als commissie Buurtpreventie zijn blij met deze reactie, dat betekent namelijk dat onze artikelen gelezen
worden. Degene van wie de reactie afkomstig is, heeft
volkomen gelijk. Bij het schrijven van het bewuste artikel
is de aandacht van de schrijver heel even verslapt en we
zien wat voor consequenties dit heeft.
VOOR ALLE DUIDELIJKHEID

OM NU EEN HELE HOOP NARIGHEID TE VOORKOMEN EVEN HET VOLGENDE
Hondenbezitters, let op waar u uw viervoeter uitlaat.
Kijk allereerst of u niet met uw hond in een gebied bent
waar het verboden is voor honden. Let er vervolgens op
of u uw hond aangelijnd moet houden, of dat de viervoeter los mag lopen.
Iedere bewoner heeft het afgelopen jaar een folder ontvangen waarop staat aangegeven waar de hond mag worden uitgelaten, of de hond hier aangelijnd moet zijn of dat
de hond los mag lopen.
Ook wij als commissie Buurtpreventie hebben hier vaker
aandacht aanbesteed en hebben ook aangegeven waar
de hondenuitlaatgebieden zijn. Dus beste hondenbezitters: oplettendheid geboden. Tot zover over de honden
en hun baasjes.
BEWONERS VAN BRANDEVOORT, OOK VOOR U
GELDT: OPLETTENDHEID GEBODEN
Het is alweer enkele weken goed weer en dat betekent
dat we de ramen en deuren van onze woningen weer
open kunnen zetten. Belangrijk is echter wel dat als u de
woning verlaat, al is het maar voor heel even, u de ramen
en deuren goed afsluit. Een bekend gegeven is dat in het
voorjaar het inbrekersgilde weer op pad gaat. Zij weten
namelijk ook dat ramen en deuren open staan en slaan in
een onbewaakt ogenblik hun slag.
Ook komt de vakantie er weer aan, een tijd dat velen weg

zijn, de sociale controle is dan ook vaak wat minder. Er
zijn personen die hier dankbaar gebruik (lees misbruik)
van maken. Zorg dat u de nodige voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. Voor tips kunt u kijken op onze site:
www.brandevoort.nu link buurtpreventie.
Kijk hier eens bij publicaties. U komt tal van tips en wetenswaardigheden tegen. ■
commissie buurtpreventie brandevoort.
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Honden mogen niet in de ecozones komen, ook
niet als ze zijn aangelijnd.
De bordjes die door de gemeente geplaatst zijn bij de
ecozones geven dit duidelijk aan.
De Stichting Stadswacht controleert regelmatig of hondenbezitters zich aan die regels houden. Als er geconstateerd wordt dat een hondenbezitter zich niet houdt aan
die regels kan hij of zij rekenen op een fikse boete. De
afgelopen weken zijn er weer een aantal uitgedeeld.

en oplettendheid

binnen

Jeetje, zijn zij zo dom of ben ik nou zo slim! Natuurlijk, dit is
entertainment, en het werkt, want ik blijf aan de buis geplakt
totdat het spookhuis is omgetoverd tot een bewoonbaar
object.
Verbouwen of verhuizen, iedereen die nu in Brandevoort
woont, is hier niet zo heel lang geleden nog druk mee geweest. We zijn in deze wijk natuurlijk met onze neus in de
boter beland; prachtige architectuur, afwisselende bouw en
hedendaags comfort. Tóch kan het altijd beter, groter, luxer.

Dan ga je bijvoorbeeld verbouwen.Veel zelf doen of juist
uitbesteden en je verheugen op een prachtig resultaat. Ik
heb het niet zo op verbouwen; mannetjes zorgen er namelijk voor dat goed doordachte plannen toch wijzigen,
mannetjes plaatsen de douchekraan verkeerd, het ene
mannetje wacht niet op het andere mannetje en mannetjes moeten soms na maanden nog terugkomen voor
de laatste details.
Verhuizen gaat me beter af. Ik ben vaak verhuisd - zelfs
zo vaak dat mijn ouders zich soms afvroegen op welk
adres we ook alweer woonden - maar het bleef heel
leuk. Woonwinkelen, plakboeken maken, kleuren uitzoeken, verven en behangen, inpakken en uitpakken. Eigenlijk
jammer dat we nu zo fijn wonen en voorlopig geen verhuisplannen hebben.
De populatie van Brandevoort bestaat voor een groot
deel uit Blije Stellen, Hittepetitten en Budgetten; veel succes gewenst aan allen die midden in een (ver)bouwproces
zitten! ■
christy van rij
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Na een drukke dag plof ik ’s avonds op de bank en val midden in een tv-programma. Een blij stelletje doet ten overstaan van een hittepetit uit de doeken wat zij van plan zijn
met het huis waarin ze rondlopen. Nou ja, huis, het is meer
een bouwval zo te zien. De rest van het rijtje huizen ziet
er keurig uit, maar dit ene pand heeft het in de afgelopen
jaren niet getroffen met de eigenaren. Vergeeld behang, gaten in plafonds, kapotte ruiten; wat moet er veel gebeuren
aan deze tussenwoning in een typische Victoriaanse stijl, om
het te krijgen zoals het Blije Stel het voor ogen heeft. Maar,
hier gaat gedurende de tv-opnamen verandering in komen!
Het Blije Stel sloopt, verplaatst, metselt, soldeert, betegelt,
enz. Hittepetit keurt veel plannen af, vindt dingen onnodig of
zelfs belachelijk. Oei, wat kijkt ze streng.
Budget speelt ook mee in het programma, maar niet meer
dan zijdelings, want het wordt continu creatief aangepast. En
aanpassen is nodig, want het Blije Stel heeft de kosten voor
de verbouwing ongelooflijk krap berekend. Budget laat met
zich sollen, maar het Blije Stel niet en gaat onverstoorbaar
verder. Ik begin een complot van Hittepetit te vermoeden.
Dat ze haar mond houdt, om het Blije Stel er pas achter te
laten komen als het huis bijna klaar is, dat de wc te klein is,
het plafond boven de trap te laag of dat er in de slaapkamer
geen ruimte meer is voor een kledingkast. Hittepetit heeft
lumineuze ideeën om het huis naderhand beter verkoopbaar
te maken, want dat blijkt de bedoeling te zijn. Het Blije Stel
trekt zich er weinig tot niets van aan en neemt er nog een
leninkje bij om vervolgens designkranen en handgevormde
tegeltjes te bestellen.

fierljeppen
MENSEN, HET IS WEER BIJNA ZOVER:
FIERLJEPPEN IN BRANDEVOORT!
Nog een paar weken, 10 juni om precies te zijn, dan gaan
we weer de Brandevoorter Fierljepkampioenschappen
houden.
Fierljeppen is - als u het niet meer weet - met een stok
naar de overkant van het slootje springen en voor deelnemers en toeschouwers altijd een garantie voor heel
veel plezier.

Als er nog vrijwilligers zijn die op de dag zelf een handje willen meehelpen (ook bij het “stoomafblaasfeestje”
daarna), dan horen wij het graag! Er loopt al een kleurwedstrijd voor de kinderen... print en lever ‘m in.
Het wordt weer een feest!
actief brandevoort
U kunt alles gaan volgen op www.actiefbrandevoort.nl

weer terug op oude stekje
Na jaren zijn wij, verloskundigen van de Verloskundige
Groepspraktijk Helmond weer terug in het wijkgebouw
aan de Cederhoutstraat.
Zoals velen van u nog weten hebben wij tot een jaar of
tien geleden hier spreekuur gehouden. Met de komst van
de echoscopie en automatisering zijn wij verhuisd naar
een centrale locatie. Toen het tijdelijke medisch centrum
van Brandevoort werd opgestart zijn wij gevraagd hier
spreekuur te gaan doen. Dit leek ons een mooie gelegenheid om de bewoners van Mierlo-Hout, Helmond-west,
Brandevoort en Mierlo de extra service te bieden van
een spreekuur dicht bij huis.
Helaas kunnen wij in het nieuwe medisch centrum van
Brandevoort geen spreekuur-ruimte meer huren. Om
toch de service te blijven bieden die u van ons gewend
bent zijn wij blij dat wij per 7 juni 2007 een nieuwe
spreekuurlocatie hebben gevonden.
U kunt elke donderdagochtend terecht in het wijkgebouw
aan de Cederhoutstraat 40, 5706 XC te Helmond.
Mocht deze dag echter niet uitkomen dan kunt u op
maandag, dinsdag, donderdag of zaterdag terecht in ons
eigen, ruime praktijkpand aan de Wethouder Ebbenlaan
168, of op vrijdag in het Kruisgebouw aan het Twijnsterhof in de wijk Rijpelberg
Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen van
maandag tot en met donderdag tussen 8.30 uur en 14
uur op nummer 0492 - 599143.
Voor verloskundige hulp blijven wij 24 uur per dag bereikbaar onder nummer 0492- 532800.
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WAT GAAN WE DOEN?
Vooral fierljeppen onder begeleiding van onze kampioenen uit Friesland: wie springt het VERST en wie ziet er
het LEUKST uit?!
Er zijn helaas een paar teams van vorige keren afgevallen,
dus hebben we nog ruimte voor NIEUWE TEAMS: jullie
kunnen je nu inschrijven..Bij dit gezellige evenement is
natuurlijk gezorgd voor een hapje en een lekker drankje.
Als er genoeg belangstelling is, zijn er ook leuke kraampjes. Daar kunt u als ondernemer van profiteren, we hebben verschillende opties voor u, mogelijkheden en kosten zijn bij onderstaanden op te vragen. Meldt u zich snel
aan bij René Maréchal 0492 - 548412 of bij Ben Eekels
0492 - 528720.

vgh

scouting brandevoort
maakt ecozone schoon
Vrijdagavond 1 juni komt Scouting Brandevoort in actie
voor de natuur in onze wijk. Gewapend met bezems, vuilniszakken en prikstokken gaan alle scouts de hele ecozone
rondom de Veste schoonmaken.
Op weg naar de Scoutingboerderij viel het de scouts op
hoeveel zwerfvuil en bouwafval in de ecozone van onze
mooie wijk ligt. Scouting Brandevoort wil dat de natuur
behouden blijft en dat onze leden, maar ook de Brandevoorter jeugd zich bewust worden van het belang hiervan.
Tijd voor actie dus; het contact met gemeente Helmond
was snel gelegd en zij zegde, enthousiast over het initiatief,
snel toe te zorgen voor de bezems. Natuurlijk is alle hulp
welkom; dus erger je je ook aan het vuil in de ecozone?
Laat het ons weten via info@scoutingbrandevoort.nl

Voor vragen en opmerkingen over deze actie kunnen
mensen contactopnemen met Gert-Jan Kamphues
(g_jkamphues@hotmail.com).

inloop
ochtend
INLOOPOCHTEND VOOR OUDERS MET JONGE
KINDEREN STOPT
De laatste tijd is er erg weinig belangstelling voor de
inloopochtend in ’t MFC ’t BrandPunt aan de Plaetse, die
elke woensdagochtend gehouden wordt. Ondanks de
enthousiaste inzet van de vrijwillige gastheer en –vrouwen, die wekelijks zorgen voor een gezellige ontvangst
en klaarzitten met koffie, thee, limonade en speelgoed,
kunnen we helaas niet doorgaan met de inloop. Na de
meivakantie zijn we nog open tot de laatste keer op 6
juni, als de vrijwilligers uitgezwaaid worden!
Humanitas, dat vanuit Home-Start de ochtend organiseerde, bedankt alle vrijwilligers en ouders die vanaf november 2003 de inloopochtend bezocht hebben. Zeker
toen we nog in het oude BrandPunt zaten was het vaak
een gezellige en zinvolle ochtend!
Voor wie het jammer vindt dat we stoppen: houd de
krantjes in de gaten, want mogelijk starten we na de zomervakantie met een nieuwe inloop in een andere wijk,
en dat zou evt. Mierlo-Hout kunnen zijn. Op dit moment
is er nog een inloopochtend in de Rijpelberg op dinsdagochtend, in het wijkgebouw van de Zorgboog.
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De schoonmaakactie zal plaatsvinden van 19.00
uur tot 21.30 uur. Meehelpen? Dat kan! Meld je
vrijdag 1 juni rond 19.00 uur bij de brug over de
ecozone aan de Stepekolk Oost.

verkeers commissie
BRANDEVOORT IN BEWEGING
Brandevoort beweegt. Enerzijds beweegt Brandevoort
stedenbouwkundig gezien: het Multifunctioneel Centrum
is al enige tijd in gebruik, het station is in de afrondingsfase beland, het winkelcentrum wordt opgebouwd, en de
bouw van Brandevoort II is in volle gang. Anderzijds zorgen de bewoners voor beweging in de wijk: tal van activiteiten worden georganiseerd, kinderen spelen op straat,
en elke dag heet de wijk nieuwe bewoners welkom. Al
deze genoemde punten hebben één gemeenschappelijke
noemer: verkeer!
Het station maakt het reizen per openbaar vervoer aantrekkelijker; kinderen moeten naar school worden gebracht; nieuwe bewoners zorgen voor meer woon-werkverkeer, enzovoort. De Verkeerscommissie Brandevoort
zet haar beste beentje voor om al die verkeersstromen
in goede banen te leiden.

Eén van die commissies die mijn aandacht trok, is de
Verkeerscommissie Brandevoort. Een commissie die
niet prominent op de voorgrond acteert, maar achter
de schermen veel nuttig werk verricht. De voornaamste
doelstelling van de Verkeerscommissie luidt als volgt: “het
verbeteren van de verkeersomstandigheden en verkeersveiligheid in de gehele wijk Brandevoort”. Het nastreven
van deze doelstelling is niet eenvoudig. Iedere verkeersdeelnemer interpreteert elke verkeerssituatie op zijn eigen wijze. Wat het nog complexer maakt, is het feit dat
diezelfde verkeersdeelnemer op een ander moment er
geheel anders over denkt. Onderstaand voorbeeld illustreert deze tegenstrijdigheid:
Een bewoner van de Veste haast zich in een sportauto
in de vroege ochtend naar zijn werk. De maximale snelheid lapt hij daarbij aan zijn laars.Tijdens deze haastige rit
moet hij plots op de rem voor overstekende scholieren
vlakbij ‘de Vendelier’. Een adertje in de nek van de man
in de sportauto wordt nadrukkelijker zichtbaar en gaat
heftiger kloppen: “Kunnen jullie niet uit je doppen kijken?
Ik kom van rechts!”
De scholieren antwoorden, met de wijsvinger richting de
man: “Dat kan wel kloppen meneer “Schumacher”, maar

De bewoner, die zo hard rijdt als coureur Schumacher
geeft aan dat het enerzijds heel moeilijk is om de verkeersomstandigheden voor iedereen en op elk moment
te verbeteren. Anderzijds toont het voorbeeld aan dat
met wat meer begrip voor elkaar, de verkeersomstandigheden en verkeersveiligheid zich onherroepelijk verbeteren.
Ik zie het dan ook als een uitdaging om als lid van de
Verkeerscommissie Brandevoort een steentje bij te dragen aan een goede en veilige afwikkeling van het verkeer in Brandevoort. Wat daarbij belangrijk is dat we
met de Verkeerscommissie voeling houden met wat er
bij de wijkbewoners leeft en zo kunnen helpen om de
gewenste verbeteringen te realiseren. Meld vooral ook
klachten en/of verbeterpunten bij onze commissie. Dat
kunt u doen op de website: www.brandevoort.org/users/
verkeer Als u een bepaald kruispunt onduidelijk en onveilig vindt, dan kunnen wij helpen om de ongewenste
situatie te verbeteren. Wellicht vindt u dat uw kind niet
veilig naar school kan? Of misschien heeft u wel behoefte
aan busvervoer of een carpoolplaats in Brandevoort?
Door deze interactie weten wij als Verkeerscommissie
precies wat er in de wijk speelt en kunnen we daar naar
handelen. En dat is wensbaar aangezien Brandevoort de
komende jaren zeker in beweging zal blijven. ■
marcel van leuken,
nieuw lid verkeerscommissie
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Als nieuw lid zijnde van de Verkeerscommissie Brandevoort krijg ik hier de gelegenheid mezelf voor te stellen.
Mijn naam is Marcel van Leuken en ben sinds 23 maart
jongstleden de gelukkige bewoner van onze nieuwe woning in de Klarenbeemden. Eén van de redenen dat mijn
vriendin en ik in Brandevoort zijn komen wonen, is de
actieve houding van de bewoners van de wijk. Tijdens
mijn studie (Sociale Geografie en Planologie) zijn tal van
nieuwbouwwijken de revue gepasseerd die als slaapsteden/wijken worden aangeduid. Brandevoort is naar mijn
mening een uitzondering op de regel. De wijk telt jaarlijks
tal van activiteiten, kent de nodige sport- en hobbyverenigingen en heeft daarnaast veel commissies/verenigingen die zich vrijwillig inzetten voor de wijk.

het is hier nog altijd een 30 km-zone!” In de loop van de
ochtend is het adertje van meneer “Schumacher” weer
normaal gaan kloppen.
’s Middags moet de bewuste man zijn dochtertje ophalen
van school. Dat doet hij zoals elke dag te voet. Hij heeft
zijn kind nog niet opgehaald of daar scheurt alweer een
motor rakelings voorbij. En ja hoor, het adertje van meneer “Schumacher” komt ook nu weer opspelen: “Kun je
niet uit je doppen kijken?”

kunst, muziek en gezelligheid

op de revenboerderie

Dit jaar is onze boerderij 125 jaar oud. In 1882 werden
de bakstenen hier ter plekke in het veld gebakken. De
toenmalige bewoners van Hoeve Stepekolck, die aan de
overkant van de weg lag, bouwden een nieuwe boerderij.
Een Brabantse langgevel boerderij. Enorme eikenbalken
vormden het gebint van het bijna 38 meter lange bouwwerk.
Die balken liggen nu nog steeds waar ze toen geplaatst
zijn en hoewel de buitenkant ervan sporen van een lang
“leven” laten zien is de kern zo hard geworden dat je er
met een boor nauwelijks doorheen komt.
Het is een speciaal gevoel om in de keuken te koken
waar al 125 jaar lang eten gekookt wordt en te slapen
in een slaapkamer die de verhalen kent van zoveel generaties. Ook bij ons speelt er weer klein grut rond de
waterput.Alleen is nu de boerderij een woonboerderij. In
de stal staan geen koeien meer en geen stieren, want de
vorige eigenaar die hier ook geboren is heeft er jarenlang
stieren gehouden.

Muziek, kunst en gezelligheid:
Op zondag 3 juni bent U welkom tussen 11.00 uur
en 16.30 uur. We organiseren dan een sessie met muzikanten die vooral keltische muziek zullen maken. Maar
iedere muzikant is welkom en U mag spelen wat U mooi
vindt. Zelf zing ik en speel piano, harp en accordeon.
In de “stal”, waar we gaan musiceren kunt U ook kijken
naar een tentoonstelling van aquarellen. Ik schilder uiteenlopende onderwerpen: landschappen (bv Ierland),
bloemen, boerderijen, steden (bv Venetïe), maar ook personen, portretten en dieren.
De tentoonstelling zal ook een kinderboek bevatten dat
ik de laatste maanden gemaakt heb. Dit boek heet: Dreumes Dromen en Peuter Plezier. Er hoort een cd bij met
12 kinderliedjes. Die heb ik voor onze twee kindjes, Janneke en Thijmen gecomponeerd en geschreven. De liedjes gaan we zingen en spelen in de twee kinderhalfuurtjes
die ik in wil lassen. Tussen 11.00 uur en 11.30 uur en
tussen 15.00 uur en 15.30 uur is de muziek dus voor de
kleintjes.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van onze boerderij zullen we een tekst en wat foto’s
ophangen. En die eikenhouten gebinten kunt U natuurlijk
bekijken, in de ruimte waar we zijn zijn ze het duidelijkst
zichtbaar. Wellicht tot zondag de derde juni. ■
hans en marleen revenboer
stepekolk 16
5706 kg helmond
telefoon 0492 - 666265
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Toen het een paar maanden terug zo hard te keer ging
met de storm, dacht ik: als de boerderij maar blijft staan.
Ik troostte me met de gedachte dat ie al 125 jaar de
stormen overleefd heeft. En stieren zijn ook niet mis. De
Revenboerderie kan dus wel tegen een stootje.

de courant als
echte krant op internet
DE REDACTIE VAN DE BC VERNIEUWT DE DIGITALE
PRESENTATIE

Om het proces van nieuwsontwikkeling nog wat te versterken is er een forum gelanceerd voor de wijk. Nils
Marsé, die ons meehelpt de informatie van de wijk digitaal aan te bieden, beheert dit forum. Na aanmelding
kan iedere gebruiker een onderwerp publiceren of deelnemen aan de bestaande discussie. Een waaier van onderwerpen komt op het forum aan de orde. Bijna ieder
onderwerp is toegestaan. De enige voorwaarde is dat de
onderwerpen en de discussie hierover de fundamentele
grondwaarden van de mens niet aantasten.
De redactie hoopt dat dit forum mede bijdraagt aan het
versterken van de onderlinge communicatie in de wijk.
Af en toe zullen wij er uit citeren, andere keren volgen
wij de inhoud op afstand. De inhoud valt sowieso buiten
de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie zal
vooral gespitst zijn op het volgen van zaken die de leefbaarheid van de wijk aangaan. Wij zijn benieuwd.
GP
KWALITEITSMETING VAN DE COURANT
Met de introductie van de nieuwe site van de Brandevoorter Courant, hebben wij ook een enquete gepubliceerd op deze site. In deze vragenlijst stellen wij enkele
punten van de Courant aan de orde. Wij stellen het op
prijs dat u deze vragen beantwoordt en dat u ons hiermee helpt de Courant zo veel mogelijk te ontwikkelen
in de richting van uw wensen. Uiteraard kunnen wij niet
aan alle wensen tegemoet komen, maar opvallende zaken
zullen we zeker meenemen of toelichten.
Iedere maand publiceren wij een tussenstand van de meningen en af en toe kunnen wij de uitslag illustreren met
een interview met een bewoner over deze punten.
Dus nogmaals kijk een keer op de site en beantwoord
de vragen zo snel en goed mogelijk. Alvast dank voor uw
bijdrage.
de redactie van de courant
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Na vijf jaar is het goed om de internetinformatie van de
courant aan te passen. Al een jaar strookte de gedrukte
uitgave van de courant niet met de internet uitgave. De
vormgeving was nog geënt op de vorige uitgave. De artikelen en beelden kwamen minder goed uit de verf. En
de video informatie moet eigenlijk in de courant vanzelfsprekend te zien zijn.
De commissie “website” van de courant buigt zich enkele
maanden over de vormgeving, de inhoud en nieuwe functionaliteit. Nils Marsé zet de ideeën om in een nieuwe
website. Na bijschaven en fijnslijpen van de voorstellen,
is de nieuwe website in april rond. Deze maand is de site
met inhoud en al op internet verschenen. De redactie is
trots op het eindproduct. Hij draait al enkele weken en
hij bevalt goed. Nu nog uw oordeel.
Zoals u kunt zien, is de informatie anders geordend. Enkele thema’s zijn ondergebracht in dossiers en rubrieken.
De dossiers en rubrieken zijn opgebouwd uit de bijdragen van de courant, bewoners en commissies. In de afgelopen jaren zijn deze samengesteld. De volgorde van
het verschijnen is nu in de dossiers en rubrieken na te
lopen. Dit geldt ook voor de artikelen. De meest nieuwe
artikelen staan bovenaan. En eigenlijk kunt u iedere dag
nieuwe informatie over de wijk raadplegen. Op verschillende plekken op de site hebben wij formulieren staan,
waarin u kunt aangeven wat u van onderdelen vindt. Uiteraard stellen wij het op prijs dat u bij artikelen aangeeft
wat u ervan vindt als u ze gelezen heeft.
En het is de bedoeling dat we de komende tijd de artikelen ook zullen illustreren met videobeelden. Het zou
mooi zijn als u meehelpt video-informatie te verstrekken.
De site van de courant immers heeft de uitstraling van
een interactieve site. Dit betekent dat u mee kunt doen
via het internet en via een echt volwaardig forum. De
actualiteit en achtergronden staan centraal en zullen in
het onderhoud voorop staan.

Via de site ontstaat als het ware de nieuwe courant.
Deze digitale courant krijgt dan na een maand de vorm
van een gedrukt medium, dat op de deurmat valt op de
laatste vrijdag of zaterdag van de maand.

NIEUW
Het is de bedoeling om tussen de verschijningsdata actuele informatie permanent te vernieuwen.

Ga ook naar de online enquête op deze site. Vul de vragen in voor onze courant, zodat wij als redactie gericht aan de verdere ontwikkeling van de courant kunnen werken.Veel dank voor uw medewerking.

FOTOCLUB BRANDEVOORT BRUIST VAN ACTIVITEITEN

fotoclub

Na de succesvolle tentoonstelling zijn de diverse werkgroepen weer aan de slag gegaan. Voor de nieuwe leden
werd er een workshop cameratechniek georganiseerd,
om wegwijs te worden in de mogelijkheden van hun digitale camera.

Naast de werkgroep activiteiten, doet Fotoclub Brandevoort aan het bekijken van foto’s.
In april hadden wij de bekende fotograaf Wim Jenniskens
op bezoek, die aan de hand van vele eigen foto’s zijn ontwikkeling als fotograaf toonde. Hij had een heel eigen stijl
ontwikkeld.Verder schuwde hij experimenten niet. Hij liet
ook foto’s zien van de tijd, dat er nog geen digitale camera’s en bewerkingssoftware bestonden.
Er waren zwart-wit foto’s bij, die handmatig met kleur
bewerkt waren en zo verrassende resultaten opleverden.
Ook zijn z.g. sandwich dia’s (hierbij worden 2 of meer opnamen in 1 diaraampje gemonteerd) zijn voorlopers van
opnamen en bewerkingen, die als leidraad kunnen gelden
voor de digitale bewerkingstechnieken. Al met al een zeer
geslaagde avond.
De werkgroep architectuur is ook heel actief. Er waren
fototrips naar het interieur en exterieur van het van Abbemuseum, de Collse watermolen en het terrein en de
gebouwen van de TU Eindhoven.
Op korte termijn is er een trip gepland om een oude vervallen leerfabriek van alle kanten in beeld te brengen.
Inmiddels hebben er zich 3 modellen aangemeld. Op korte termijn zal er een kennismakingsontmoeting georganiseerd worden met de portret/modellengroep.
Vanzelfsprekend zijn meerdere modellen van harte welkom.
albert ticheler
telefoon: 565621
e-mail: altich@dialtic.nl
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De werkgroep voor natuurfotografie is dit voorjaar erg
actief geweest. Begin mei zijn zes van de leden naar de
Keukenhof in Lisse geweest. Het was een gezelligge en
leerzame dag, waarbij uiteraard veel bloemen zijn gefotografeerd. Drie dagen eerder was het de tweede Paardspeeldag in de regio Helmond. We zijn naar de stal van
Goossen geweest in Liessel. Naast diverse paardenshows
waren er antieke koetsen te bewonderen en het personeel was gekleed anno 1890-1900. Er was paardenvoetbal. Dit werd allemaal fotografisch bekeken en vastgelegd.
Eerder dit jaar zijn we naar schapenhouderij Adriaans in
Nuenen geweest om de vele pasgeboren lammetjes te fotograferen. Ook gingen we enkele keren naar de Warande
om een broedende zwaan, een broedende fuut en de vele
reigernesten op de plaat te zetten.
Op 19 mei staat de Loonse en Drunense Duinen op het
programma, onder begeleiding van een natuurfotograaf.
Verder gaan we 7 juli naar het safaripark de Beekse Bergen. In juli en augustus zijn er dan de avondopenstellingen
waar we ook gebruik van willen maken.
Wij hopen, dan op een mooie zonsondergang die avond.
Verder is op 9 september het beroemde bloemencorso
in Valkenswaard het doel van een fotografische trip.

de

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

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.

De leden van de onlangs gestarte gespreksgroep wil graag belangstellenden verwelkomen.
Samen met ds. Verschoor wordt o.a. gesproken over levenservaringen, jouw kijk op het leven, de
omgang met anderen en de plaats die je hebt in deze wereld. Als u hiervoor belangstelling hebt,
kunt u contact met mij opnemen.
Jacqueline Noort, contactpersoon.
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BIJZONDERE VIERINGEN;
Zaterdag 26 mei 19.00 uur
Pinksteren m.m.v. Timeless uit Someren
Zondag 27 mei 10.15 uur
Pinksteren m.m.v. het kerkkoor
Maandag 28 mei 10.15 uur
Pinksteren m.m.v. het seniorenkoor
Zaterdag 2 juni 19.00 uur
Dankviering Eerste Communicanten
Zaterdag 16 juni 19.00 uur
Vaderdagviering m.m.v. koor Nooit Gedacht
Zondag 17 juni 10.15 uur
Hoogmis m.m.v. het kerkoor en het seniorenkoor

WATER IN WIJNVERANDEREN......
In Kana was er een bruiloft, waarbij de moeder van Jezus
aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens uit
genodigd. De wijn raakte op. De moeder van Jezus sprak
erover met Hem.Tot de bedienden zei zij: Doe maar wat
Hij u zeggen zal. Jezus vroeg zes grote stenen kruiken te
vullen met water en er uit te scheppen om het aan de
tafelmeester te laten proeven. Deze proefde ervan en bemerkte dat het de beste wijn van de bruiloft was......
Er zijn veel mensen die vinden dat in de Kerk de wijn op
is. Dat de vreugde over is. Dat er eigenlijk geen feest meer
gevierd kan worden. Het is voor menigeen een uitzichtloze situatie waarin ze geen heil meer zien. Net als op die
bruiloft van Kana. Geen wijn meer, dan kun je het feest
wel sluiten. Maar de moeder van Jezus denkt daar anders
over: ‘Doe maar wat Hij je zeggen zal’. En er zijn mensen
die dat doen. Die vullen de kruiken en brengen het aan de
tafelmeester....en dan blijkt dat de vreugde terug is, beter
dan ooit.‘U hebt de beste wijn tot nu toe bewaard’.
Ik zal niet ontkennen dat voor velen de vreugde uit de
Kerk is. Daarvoor ben ik te realistisch. Mensen zien in de
Kerk veel problemen.....maar waarom dan niet doen zoals
toen? Doen wat Hij ons zeggen zal! Ons verdiepen in
Zijn woorden, in Zijn Blijde Boodschap, in Zijn doen en
laten. Je leven opnieuw daardoor laten leiden. En ik geloof
erin dat we dan met elkaar ‘het verwaterde bestaan van
onszelf in de Kerk kunnen veranderen in de vreugde van
de beste wijn.
Ook U kunt water in wijn veranderen.... Neem deel aan
de Bijbelcursus of de Geloofscursus van het Diocesaan
Vormingscentrum in ‘s-Hertogenbosch. Als we zoeken
naar wat Hij ons te zeggen heeft.... dan delen we ook
de vreugde van de nieuwe wijn. En gedeelde vreugde is
dubbele vreugde. Een cursusfolder is te verkrijgen bij het
Diocesaan Vormingscentrum, Parade 11, 5211 KL Den
Bosch. Informatie: E. Kleinpenning, telefoon 073 - 6125488
óf vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl
j.v.d. laar, pastoor/deken

SLECHTE BOMEN AAN DE (OUD) BRANDEVOORT
EN DE KALDERSEDIJK WORDEN VERVANGEN
In het najaar van 2007 zal de gemeente Helmond een
groot aantal slechte bomen in woonvlek Brand aan de
(Oud) Brandevoort en de Kaldersedijk vervangen door
nieuwe bomen. Door de afnemende vitaliteit van de
laanbomen is de ingreep onvermijdelijk. Dit zal de beeldkwaliteit met name aan de Brandevoort en Oud Brandevoort (tijdelijk) zwaar aantasten, omdat bijna alle bomen
worden vervangen. De te rooien eiken worden gecompenseerd door nieuwe bomen van dezelfde soort.

De gemeente Helmond is voornemens om maatregelen
te nemen vóór er onveilige situaties kunnen ontstaan.
Door een uitvoering in het najaar van 2007 kunnen deze
maatregelen worden gecombineerd met het ‘woonrijp’
maken van de openbare ruimte. Hierdoor blijft de overlast zo veel mogelijk beperkt.
De maatregelen houden in het rooien van bomen met
een onherstelbaar slechte conditie en het verbeteren
van de standplaats van kansrijke bomen met een goede
tot redelijke conditie. De te rooien bomen zullen worden vervangen door nieuwe bomen met een zwaardere

plantmaat dan gebruikelijk. De nieuwe bomen zullen
door bodemverbetering een optimale standplaats krijgen, waardoor zij zich naar verwachting kunnen ontwikkelen tot een duurzame groenstructuur. De direct
omwonenden zijn reeds via een bewonersbrief op de
hoogte gesteld van de beoogde maatregelen. In een van
de volgende klankbordvergaderingen zal er door de gemeente nader uitleg worden gegeven en het definitieve
boomwisselplan toegelicht worden. Op dit moment
wordt de gemeentelijke ontheffingsprocedure voor het
kappen van de bomen opgestart.
Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem dan gerust contact op met de landschapsarchitect,
de heer W. Holz. Hij is bereikbaar onder het telefoonnummer 0492 - 587 843. ■

Brandevoort en
Oud Brandevoort:
- nagenoeg alle bomen vervangen

Kaldersedijk en Brandevoort:
- verbeteren condities voor
bestaande bomen
- vervangen bomen met slechte
vitaliteit

N

Boomwisselplan Brandevoort:
(Oud) Brandevoort en Kaldersedijk
SB/ROV/SL/WH

08-05-2007
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De vitaliteit van de bestaande bomen aan de bovengenoemde straten is in de laatste jaren sterk achteruit gegaan. Een groot aantal bomen heeft een matige tot slechte conditie. Dit uit zich o.a. in veel dood hout en weinig
blad. Als nu geen maatregelen genomen worden,kunnen
op termijn onveilige situaties ontstaan door vallende takken. Dit willen wij als gemeente vermijden.
De achteruitgang van de vitaliteit heeft vooral te maken
met de omvangrijke bouwactiviteiten in de omgeving en
een daling van het grondwaterpeil. Hiervoor blijken de
bestaande bomen méér gevoelig te zijn dan in eerste
instantie was gedacht. Over het algemeen zijn oudere
bomen gevoeliger voor een wijziging van de factoren
die de standplaats bepalen. Door de extreme weersomstandigheden van de laatste tijd is de negatieve trend nu
in een versnelling geraakt. Sinds een aantal jaren wordt
het proces door de gemeente nauwlettend bijgehouden.
Hiervoor is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. Per
individuele boom is de vitaliteit en de kans op herstel
in beeld gebracht. Op basis daarvan is een afweging gemaakt per boom en per boomgroep. De conclusie is dat
in het totale gebied circa 30% van de bomen vervangen
moet worden.

bomen

Er bestaat een grapje dat ongeveer als volgt luidt: als alles
meeloopt hebben we morgen een optocht. Dit toegepast op station Brandevoort: als alles meeloopt wordt
station Brandevoort eind deze maand opgeleverd, eind
mei dus. Dat is dan niet grappig bedoeld maar serieus
volgens de heer Holtackers van proRail. Zoals u zelf kunt
constateren als u langs het station loopt, zijn de steigers
aan de buitenkant van het gebouw verwijderd, in het gebouw stonden in de eerste week van mei nog steigers
omdat men nog bezig was (is) met de betegeling en het
stukadoorswerk. Dat zijn dan de laatste loodjes.
De vraag doet zich voor of we moeten spreken van het
stationsgebouw of van stationsgebouwen, het zijn tenslotte twee identieke gebouwen verbonden door een
loopbrug, een soort Siamese tweeling dus. Alleen in dit
geval een bewuste keuze van de bouwmeesters en geen
grillige speling der natuur. Om niet steeds geconfronteerd te worden met bovengenoemde vraag of we moeten spreken van stationsgebouw of stationsgebouwen
zullen we maar spreken van het station.
Als het station klaar is, kan de noodbrug afgebroken
worden en dat is maar goed ook want diverse mensen
hebben moeite met deze noodbrug omdat het beklimmen van de trap nogal wat inspanning vergt vooral van
oudere mensen en tevens omdat tal van mensen toch
kennelijk aan hoogtevrees lijden, ook jongere.Voor trimmers daarentegen, die ondergetekende hier regelmatig
door de wijk ziet hollen, sommigen soepel anderen met
de tong op de schoenen, zou het beklimmen en weer
afdalen van de trap een goede oefening zijn.

12

Zoals u in de vorige aflevering van de BC hebt kunnen lezen was er sprake van het feit dat een ijsvogeltje zich had
dood gevlogen tegen de nieuwe ruiten langs de perrons
en dat er een markering op de ruiten zou komen om dit
tegen te gaan. De aard en uitvoering van deze markering
moet nog met de gemeente besproken worden.
Op de perrons zijn inmiddels enkele bomen geplant en
deze maand (mei dus) zou er begonnen worden met de
kademuren tussen Broederwal en ecozone.
Volgens de heer van der Geest van de gemeente Helmond is station Brandevoort ook een politieke keuze.
De overheid moet zorgen voor openbaar vervoer. In
Eindhoven heeft men een nieuwe busbaan aangelegd tussen het hoofdstation en Veldhoven omdat Veldhoven tenslotte niet aan de spoorlijn ligt. Omdat Helmond doorsneden wordt door de spoorlijn Eindhoven-Venlo en de
nieuwe wijken Brouwbuis en Brandevoort in de nabijheid
van deze spoorlijn zijn gebouwd was er dus een goede
mogelijkheid om het openbaar vervoer middels nieuwe
spoorwegstations uit te breiden en niet door nieuwe
buslijnen. De heer van der Geest wist nog te vertellen
dat de NS binnenkort kortingsacties gaat starten om nog
meer mensen in de trein te krijgen. De nieuwe stations
moeten tenslotte wel rendabel zijn. Even was er de vrees
dat het aanbod van passagiers op station Mierlo-Hout
zou afnemen als station Brandevoort geopend zou worden. Deze vrees is echter ongegrond gebleken.
wim dobma

mei 2007 51

E

station, deel

karper gevangen
In de wateren van de ecozones zit meer dan u denkt.
Marvin heeft met gemak een grote karper van 52 centimeter kunnen verrassen. Ondanks de schrik heeft de
karper zijn leven weer voortgezet in de ecozone. Het
ging immers meer om het kunnen vangen dan om het
eten van deze vissen. Deze karper was bovendien veel te
groot om op te eten. Voor de nieuwsgierigen onder ons:
u kunt de karper te allen tijde in de ecozone zien rondzwemmen en hij is nu dus iets meer op zijn qui-vive. ■
GP

peter adriaans

brandjes

Wij, een gezin met twee kinderen, zijn op zoek naar
tijdelijke woonruimte in Brandevoort of directe
omgeving. In afwachting van ons nieuwbouwhuis zoeken
wij per 1 september 2007 woonruimte tot en met april
2008. Wie kan ons helpen? Telefoon 06 - 53621026
Ik ben dringend op zoek naar een hondenliefhebber (ster), die mijn poedelpup wil uitlaten. Het gaat om 4x per
week op maandag t/m donderdag,liefst rond het middaguur.
Natuurlijk wil ik hier een vergoeding voor afspreken met
u. Het uitlaten zou beginnen eind juli. Waarom dan dringend? Als ik iemand vind kan ik namelijk doorgaan met de
aankoop van de pup. MarjaVerspay, Moerkensbeemden 45,
telefoon 06 - 38343423 mail marja.verspay@hetnet.nl
Tom Du kinderkledingbeurs/homesale. Zaterdag 2
juni van 10.00 - 14.00 uur. Smeedsbeemden 9, Brandevoort. Joke Mol & hendrien Swinkels.
tomduhelmond@hotmail.com
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Zoals alle jaren in Brandevoort zonder veel opsmuk,
gewoon zichzelf neemt Peter Adriaans afscheid van zijn
school of beter gezegd van zijn schoolkinderen. De afstand tussen de kinderen en de directeur is kort. Zo kort
dat zij zich thuis voelen. Zij durven zichzelf te blijven en
geven aan wat zij voelen.Vlak bij de voordeur nemen veel
kinderen afscheid van Peter; zij slaan de handen tegen elkaar en wensen mekaar het beste voor de komende tijd.
En het afscheid is het wederzijds begin voor een nieuwe
volgende tijd.
Peter Adriaans zal als algemeen directeur van de stichting Christoffel te Boxtel verder gaan. In 2000 is Peter
Adriaans met een klein team in Brandevoort begonnen.
Dezelfde mensen van dat kleine team (Marcel en Sandra)
blijven nog op de school uiteraard met vele andere leerkrachten. En de school is inmiddels van 8 kinderen naar
meer dan 400 kinderen uitgegroeid.
Peter, een goede tijd gewenst in de nieuwe omgeving en
dank voor de inzet in Brandevoort. ■
GP

inschrijfavond

ot & sien

Op 4 juni is er weer een inschrijfavond voor peuterspeelzaal Ot en Sien. Van 20.00 uur tot 21.00 uur kunt u kennismaken met enkele juffen en de lokalen aan de Moerdonksvoort. Inschrijven is mogelijk vanaf 2 jaar.
Let op: in verband met de vroege zomervakantie is deze
avond nog de enige mogelijkheid voor de vakantie om uw
kindje in te schrijven.
Voor het eerst in het vijfjarig bestaan van peuterspeelzaal
Ot en Sien hebben we geen wachtlijst meer. Er is dus nog
voldoende plaats voor na de zomervakantie! ■
tot ziens bij de peuterspeelzalen in brandevoort!

rabojeugdland weer
Op dinsdag 23 oktober gaat RaboJeugdland weer van
start! Dit sport-, spel,- en doefestijn vindt ook dit jaar
weer plaats in sporthal De Braak in Helmond en duurt
t/m vrijdag 26 oktober. De organisatie is alweer druk met
de voorbereidingen bezig. Er zijn weer tal van activiteiten.
Zo kunnen de kinderen darten, knutselen, schminken,
schilderen, dansen, muziek maken en nog veel meer!
RaboJeugdland wordt dit jaar voor de 9e keer georganiseerd. Aanmelden verenigingen
Er is plaats voor verenigingen die een leuke activiteit
willen aanbieden. Hierbij kan men denken aan buurt- en
wijkverenigingen, scouting, sportclubs etc.
Kortom: alle verenigingen die kinderen een warm hart
toedragen zijn van harte welkom!

INFORMATIE KINDEREN
Alle Helmondse basisschoolkinderen die in groep 3 t/m 8
zitten, mogen deelnemen aan dit fantastische evenement.
De kinderen ontvangen in september alle informatie via
hun eigen basisschool of wijkblad omtrent aanmelden,
voorwaarden etc.
THEMA
Het thema van RaboJeugdland is “Beestenboel”. Wij zijn
al druk bezig met de organisatie en gaan ervan uit dat het
weer een mooi feest wordt!
VOOR MEER INFORMATIE KUNT U TERECHT BIJ:
Werkgroep RaboJeugdland
Ingrid Lammers
Telefoon: (0492) 55 69 80 of 06 - 15425338 ■

brievenbus
In ons vorige nummer stond de melding van de brievenbus in de Kravelsbeemden. Deze is nu weer weg.
Deze brievenbus is verwijderd naar aanleiding van klachten uit de straat.
Er zal nu in samenspraak met de Gemeente Helmond
een nieuwe brievenbus komen alleen is nog niet bekend
waar deze komt en er is ook nog niet bekend wanneer
deze komt. Wij houden u op de hoogte. ■

stem vanaf nu voor het
beste plan in helmond
Rabobank Helmond is begin dit jaar voor de 2de maal
gestart met het RaboJongerenPlan; een ambitieus project voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Het RaboJongerenPlan is een fonds waar jongeren uit de regio geld en
steun kunnen aanvragen voor zaken die zij missen in hun
leefomgeving. Denk aan een skatebaan, een speeltuintje
of een muziekfeest. Het RaboJongerenPlan zorgt er met
begeleiding en financiële steun voor dat de beste plannen
uitgevoerd worden. Vorig jaar werd dankzij dit plan een
speeltuintje in de Leonarduswijk gerealiseerd en werd
het nieuwe clubhuis van 12-plus Brandevoort volledig
ingericht.
Dit jaar werden maar liefst 6 ambitieuze plannen ingediend en op deze plannen kan vanaf heden gestemd worden. Per e-mail adres kan slechts één keer een stem uitgebracht worden. Naast het stemmen via de site, brengt
ook een vakjury haar stem uit op de projecten.
Ga snel naar www.rabojongerenplan.nl en laat je stem
horen! Voor meer informatie over het RaboJongerenPlan
kun je terecht bij Wendy Maas, (0492) 594 532. ■

mei 2007 55

VRIJWILLIGERS
Om alle activiteiten goed en veilig te laten verlopen zijn
veel vrijwilligers nodig. In de afgelopen jaren is een flinke
groep vrijwilligers ontstaan die belangeloos meehelpen
aan een fantastische week voor de kinderen.
De beloning? Enthousiaste kinderen, fijn contact en
vriendschap met de andere vrijwilligers.
Kortom; een week om niet snel te vergeten en vlug weer
over te doen. Aanmelden vanaf 16 jaar tot....... (de oudste
vrijwilliger is 75)!

in de herfst vakantie!

“een park als tuin in het palladium”

D

Voorlopig ontwerp van inrichtingsplan,
het kan niet als definitief worden beschouwd
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De bewoners van het Palladium mogen zich gelukkig
prijzen. Want vanaf het balkon kijk je naar pakweg 2000
m2 parkachtig groen. Bovendien wordt de immense tuin
ook nog eens ontworpen door een bijzonder gerenommeerd tuinarchitect. Jacques van Leuken leunt op meer
dan vijfentwintig jaar ervaring. Zijn twee bedrijven, Van
Leuken en Partners en Jacques van Leuken Gardens,
Parks & Estates, hebben projecten van allerlei soorten en
maten op exclusieve wijze ingericht. Het ontwerpen doet
Jacques nog steeds alleen: “Dat creatieve proces is mijn
sterke kant. Als een soort visioen dat wordt omgezet in
een ontwerp.” Leven als God doe je niet alleen in Frankrijk. Jacques bewoont met zijn gezin een stukje paradijs in
Nuenen, tegen de bosrand. Vennen, naaldbomen en grassen zijn de buren. En de tuin: “Dat was zelfs voor mij een
uitdaging. Deze was een grote chaos toen we het huis
kochten van de vorige eigenaar. De tuin moest een verlengstuk worden van enerzijds het zuidelijk aandoende
huis en anderzijds haar natuurlijke omgeving. Dat was ook
voor mij een eerste keer dat ik iets dergelijks om handen
kreeg.” En die poging is zeker geslaagd, hoewel nog in
een jonge staat, straalt de tuin toch volwassenheid uit en
is in complete harmonie met de rest, een juweeltje. Niet
alleen zijn eigen woning is een visitekaartje, hij is thuis in
alles wat maar met tuinarchitectuur te maken heeft. Op
eigen wijze creëert Jacques exclusief groen in een veelvoud aan stijlen: modern, parkachtig, landschappelijk. Van
particuliere tuinen tot gemeenschappelijke projecten.
Zoals het Palladium in Brandevoort. “We hebben tot nu
toe al een deel in de vestes mogen aanleggen, en nu het
Palladium. De laatste is in opdracht van woningbouwvereniging Bergopwaarts@BOW.” Er zit veel parkeerdruk in
hartje Brandevoort, voor een tuinarchitect altijd jammer.
“Gelukkig is een deel onder de grond gepland, dat geeft
de mogelijkheid om het binnenterrein groen te houden.
Het wordt een tuin met een licht bladerdek, vanuit de
appartementen kijkt men tenslotte naar beneden. Hiervoor maken we gebruik van zogenaamde transparante
boompjes, dus met een bladsoort waar het licht tussendoor valt. Die transparantheid is doorgevoerd in de erfafscheiding. Als afscheiding gebruiken we een zogenaamd
schichtscherm; bewoners krijgen hierdoor meer ruimte
zonder het gevoel te krijgen dat ze bespied worden.” En
er is ook gedacht aan kinderen en kleinkinderen? “Uiteraard. De tuin krijgt een parkachtige uitstraling. Er is
ruimte gelaten voor een groot stuk gazon zodat kinderen
even het gras op kunnen. Wat over is, wordt opgevuld
met rododendrons.” ■

HET 15-JARIG BESTAAN: EEN GOEDE AANLEIDING
VOOR DIT INTERVIEW

H

MD

steengoed
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Het mooie zakenpand tevens woning van Steengoed Hypotheekhuis - tevens Eekels Assurantiën was snel gevonden aan de Poedersvoort 32 in ons aller Brandevoort.
Ben Eekels doet zelf de deur open. We lopen door de
woonkamer naar de andere zijde waar in het kantoor
het interview met erkend hypotheekadviseur en assurantie-agent B.M.J.M. Eekels (Ben voor intimi en vrienden
en na wederzijds voorstellen ook voor ondergetekende)
plaatsvindt.
Ben werd geboren in Beek en Donk in 1964 waar hij bij
de nonnen de kleuterschool en daarna de lagere (Canisiusschool) school doorliep. Toen volgde het Knippenberg
college in Helmond (VWO) waar hij zonder noemenswaardige problemen het diploma behaalde. Hierna ging
hij naar de HEAO in Eindhoven en door toedoen van
een leraar kreeg hij interesse in de juridische kant van
de opleiding. Een richting die hij met het behalen van een
diploma afsloot.
Zijn carrière begon op 22 jarige leeftijd bij de Nederlandse Middenstands Bank in Den Haag als managementtrainee. Hij heeft voor het Regiokantoor het beleid gemaakt en ook uitgevoerd als rechterhand van het Hoofd
Algemene Zaken op kantoor Den Haag-Tournooiveld. Hij
werd door een headhunter gesignaleerd en ging naar AG
Verzekeringen. Toen AG werd overgenomen door AMEV
koos hij ervoor om voor zichzelf te beginnen.
Zo startte hij in 1992 als zelfstandig erkend assurantieadviseur in Oud-Beijerland. Na ongeveer een jaar werd
het plan opgevat om een pand te kopen. Maar vanwege
de Brabantse roots en de gelegenheid die zich voordeed
het voormalige pand van Gemar Parket in Helmond te
kopen werd deze kans met beide handen aangegrepen en
kwam het gezin terug naar Helmond.
De zaken gingen erg goed en ze kregen de plannen van
Brandevoort onder ogen. En met die kennis van en interesse voor de nieuwe wijk kwamen ze in de gelegenheid
een stuk grond te kopen waar een mooi hoekpand op
gezet zou kunnen worden. Een pand waar zowel woning
als kantoor in ondergebracht konden worden. Al was het
zeker niet makkelijk om dit plan gerealiseerd te krijgen
vanwege allerlei perikelen rondom vergunningen e.d.
Ben en Bianca, wonen en werken hier met hun 5 (inclusief pleeg-) kinderen, inmiddels al weer vijf jaren heel
comfortabel en prettig. Het bevalt hen uitstekend in
Brandevoort.
Ben Eekels is wel een zeer actieve man te noemen, zowel
in het gezin als in zijn werk maar ook in het wijkgebeuren.
Zo was hij mede-oprichter van BRAVO (Ondernemers
Vereniging Brandevoort) en is hij eveneens jaren actief
geweest in de Activiteiten Commissie. Een functie die hij
inmiddels niet meer bekleedt, o.a. omdat hij de invulling
van “vrijwilliger” heel zuiver wilde houden en omdat het
jammer genoeg heel moeilijk is vrijwilligers te krijgen
(waar ook de Activiteiten Commissie onder te lijden had
en heeft) heeft hij, om toch allerlei activiteiten in stand te
houden en te ontwikkelen samen met een aantal “oudgediende vrijwilligers” een nieuwe club opgericht onder de
naam: Actief Brandevoort. Deze nieuwe club is o.a. bezig
het inmiddels wijd en zijd bekende Fierljeppen (10 juni
a.s.) te organiseren.

Zijn bedrijf Steengoed Hypotheekhuis - tevens Eekels
Assurantiën hoopt medio september a.s. het 15-jarig bestaan te vieren in en om het kantoor. Dit zal gepaard gaan
met allerlei festiviteiten waarvan u, als cliënt maar ook
alle eventuele belangstellenden in de komende maanden
ongetwijfeld nog het een en ander zullen horen via de
media en/of volgende BC’s.
In zijn bedrijf komen naast veel particulieren ook bedrijven. De cliënten zijn van alle leeftijdsgroepen en met
verschillende achtergronden. Ben Eekels en ook zijn in
het bedrijf meewerkende partner Bianca zijn beiden zgn.
mensen-mensen. Dat wil zeggen; ze houden van mensen
en de omgang met mensen. Hun doel is dan ook hun
cliënten zo goed mogelijk te adviseren op zakelijk gebied en dat wil ook wel eens resulteren in adviezen in
de privé sfeer. Ze staan dan ook pal voor hun cliënten.
Wat ze absoluut afwijzen is de zgn. Amerikaanse wijze
van snel geld verdienen, ze willen juist meedenken en
meevoelen met hun cliënten. Zij vinden dat het bedrijf
het beste functioneert als er een goede klantenbinding
bestaat. Het liefst noemen ze hun cliënten dan ook relaties. Het hele jaar door is het in het bedrijf behoorlijk
druk met een extra piek in de periode januari – april
i.v.m. belastingaangifte. Het belangrijkste in het zakelijk
functioneren noemt Ben wederzijds vertrouwen. Het
doel op langere termijn is het verfijnen van de huidige
kwaliteit van dienstverlening.
Voor Brandevoort zou Ben graag zien dat er veel meer
vrijwilligers gaan meedoen aan het organiseren van activiteiten om van onze wijk een leuke, hechte en gezellige
gemeenschap te maken.Verder zou hij het toejuichen als
er in de wijk nòg meer plaats gemaakt zou kunnen worden voor ruimte en groen. Ook het creëren van meer
ontmoetingsplaatsen voor allerlei leeftijdscategorieën
staat hoog op het verlanglijstje.
Zijn hoop voor de toekomst is gezondheid en geluk
voor zijn gezin en zijn relaties, blijvend woongenot en
prettige zakelijke continuïteit. Wensen waarbij ondergetekende, ook namens de redactie van de BC, hem van
harte steunt. ■

PANNA COTTA
(gekookte room)

INGREDIËNTEN:
500 ml slagroom, 100 ml melk, 100 gr. suiker, 4 blaadjes
gelatine (12-15 gr.), 1 vanillestokje
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Deze maand weer een heel bekend Italiaans recept
“Panna Cotta” (letterlijk “gekookte room”). Het is een
lekker en super makkelijk te maken Italiaans dessert dat
op z’n lekkerst is met een warm saus van (vers) fruit of
chocolade.

BEREIDINGSWIJZE:
- Doe de gelatine in een kom met koud water
- Doe de room, de melk, de suiker en het vanillestokje
in een pan
- Verwarm het geheel al roerend met een houten spatel
op een laag vuur
- Als de room kookt laat de pan (altijd blijf roeren) nog
1 minuut op het vuur staan
- Hal de pan van het vuur en doe er de uitgeknepen gelatine in
- Schenk de room in vormpjes of in glazen schaaltjes
- Zodra de room is afgekoeld zet hem in de koelkast
voor tenminste 12 uur
- Draai de vormpjes op een bord of serveer de panna
cotta direct in de glazen schaaltjes
- Schenk er een warm sausje van (vers) fruit (aardbeien
saus bijvoorbeeld) of van chocolade over de panna
cotta en serveer het dessert direct
BUON APPETITO!
TIP: Je kunt ook een tulbandvorm gebruiken. In dit geval
snijd je de panna cotta in plakjes (net als een cake) en
schenkt er de warm saus op.
Wilt u reageren, heeft u tips of vragen?
Stuur een e-mail naar:
francesca@brandevoortercourant.nl

francesca’s
kookrubriek

i

GEZOCHT:

i
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Dames- en herenSCHRIJVERS,
ervaring gewenst doch niet beslist noodzakelijk.
leeftijd: onbelangrijk. inspiratie: zeer gewenst.
wij bieden den gelegenheid tot zelfontplooiing,
inzicht in uw omgheving en een kans deel te
nemen in een van brandevoortsch meest
vooruitstrevende couranten.
h
bent u in staat om uw brandevoortsche
ervaringen met enige regelmaat aan onsch
papier toe te vertrouwen, meldt u zich dan aan
bij den brandevoortschen courant.
h
Tevensch zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die tegen
vergoeding iedere maand een bewijsexemplaar van onze
courant bezorgd bij de adverteerders in regio Helmond en
Mierlo. Het gaat hier om circa 60 bezorgingen waar men
een passchende onkostenvergoeding voor krijgt.
De couranten kunt u ophalen bij het distributiepunt
in Brandevoort waar ze in een geadresseerde envelop zitten.
De enveloppen moeten binnen 4 dagen bezorgd worden.

Heeft u interesse dan graag reageren.
inf0@brandevoortercourant.nl
of bel 0492 - 84 76 80

n
i

i

1.
2.
3.

Kirsten de Boer 4 jaar
Stacy Deckers 9 jaar
Noa Verlijsdonk 7 jaar
De prijzen kunnen jullie
ophalen aan
oud brandevoort 24,
telefoon 849 002

de prijzen worden aangeboden door

1
2 3
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Dorpsstraat 142 - (centrum) MIERLO - Tel.: (0492) 66 12 05

de kleurwedstrijd
uitslagenpagina van brandevoort

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

Activiteitenkalender 2007

66 7002 iem

activiteitenkalender 2007

Datum Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
Iedere
Jeugdclub
VOETBALLEN !! op nieuwe
10.30 tot
G. Pollemans
524029
Mei
zondag
voetvalveld aan Kaldersedijk Tijd
11.30
Datum
Organisatie
Activiteit
Contactpersoon
31 mei
Klankbord
Vergadering ‘t!!BrandPunt
19.30 tot
J. te
Dorsthorst 524029
667425
Iedere
Jeugdclub
VOETBALLEN
op nieuwe
10.30
G.
Pollemans
zondag
voetvalveld aan Kaldersedijk 11.30
Juni
06
mei
Brand Cour
Sluiting aanlevering nr 5
G. Pollemans
524029
Datum
Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
13
mei
Brand
Concert Carte
Blache/Brandweerkapel 15.00
R.
Boesveld
666390
Iedere
Jeugdclub
VOETBALLEN
!! op nieuwe
10.30 tot
G. Princen
Pollemans
524029
25
mei
Brand
Cour
Distributie
nr 5
13.00
P.
665781
zondag
voetvalveld aan
Kaldersedijk 19.30
11.30
31
mei
Klankbord
Vergadering
‘t BrandPunt
J. te Dorsthorst 667425
Revenboerderie
Open dag Boerderij Stepekolk 16 11.00
03 juni
M. Revenboer
666265
05 juni
Wijkraad
Algemene vergadering ’t BrP. 20.00
J. te Dorsthorst 667425
Juni
06 juni
Brand concert Activiteit
Open podium / salty dogs
15.00
R. Boesveld
666390
Datum
Organisatie
Tijd
Contactpersoon
06
juni
Brand
Cour
Sluiting
aanlevering
nr
6
G.
Pollemans
524029
Iedere
Jeugdclub
VOETBALLEN !! op nieuwe
10.30 tot
10 juni
ActiefBrandvrt voetvalveld
Fierljeppen aan Kaldersedijk 11.30
12.30
R. Maréchal
548412
zondag
13 juni
Gemeente Hlm Algemene
Wmo – voorlichting
19.30
N. te
Peijs
05
Wijkraad
vergadering ’t BrP. 20.00
J.
Dorsthorst 587130
667425
29 juni
Distributie
nr 6
13.00
P. Princen
665781
06
Brand Cour
Sluiting
aanlevering
nr 6
G.
Pollemans
524029
10 juni
Brand Concert Open podium / Salty dogs
15.00
R. Boesveld
666390
September
10
juni
Activiteitencie Fierljeppen
R. Maréchal
548412
Datum
Organisatie
Activiteit nr 6
Tijd
Contactpersoon
29
juni
Brand
Cour
Distributie
13.00
P.
Princen
665781
Iedere
Jeugdclub
VOETBALLEN !! op nieuwe
10.30 tot
G. Pollemans
524029
zondag
voetvalveld aan Kaldersedijk 11.30
Juli
01 sept Organisatie
Wijkraad
Klankbordgroep
19.30
J. te Dorsthorst 667425
Datum
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
09 sept Jeugdclub
Brand Cour
Sluiting aanlevering
nr 7
Iedere
VOETBALLEN
!! op nieuwe
10.30 tot
G. Pollemans
524029
18 sept Wijkraad
Wijkraadvergadering
20.00
J.
te
Dorsthorst
667425
zondag
voetvalveld aan Kaldersedijk 11.30
28 juli
sept Brand Concert
Cour
Distributie
nr 7 / Kobrakoor
13.00
P. Princen
665781
01
Fanfare
Unitas
15.00
R.
Boesveld
666390
Bron : Brandevoorterkalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.
September
Wijkraadvergaderingen
vanaf 20.00 uur
Datum Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
18 september, 20524029
november
Iedere
Jeugdclub
VOETBALLEN !! op nieuwe
10.30 tot 5 juni,
G. Pollemans
zondag
voetvalveld aan Kaldersedijk 11.30
Klankbordgroepvergaderingen
vanaf 667425
19.30 uur
01 sept Wijkraad
Klankbordgroep
19.30
J. te Dorsthorst
31 mei, 1666390
november
01 sept Brand Concert Helmonds kamerkoor
15.00
R. Boesveld
09 sept Brand Cour
Sluiting aanlevering nr 7
G. Pollemans
524029
BEHEER
’T BRANDPUNT
18 sept Wijkraad
Wijkraadvergadering
20.00 WIJKHUIS
J. te Dorsthorst
667425
rieny peters
432013
28 sept Brand Cour
Distributie nr 7
13.00
P. Princen
665781
u kunt op een
aantal manieren een ruimte
in ’t BrandPunt
bespreken:
Bron : Brandevoorterkalender, Startpagina
www.brandevoort.nu.
Wijzigingen
voorbehouden
.
• 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
verkeerscommissie
’t BrandPunt
commissie buurtpreventie
commissie 12+
commissie activiteiten
commissie dickens
commissie speelvoorz./groen
commissie webmasters
commissie concerten
vereniging bravo!
scouting brandevoort
fotoclub brandevoort
startpagina brandevoort

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

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

belangrijke wijkinformatie

Activiteitenkalender
2007
Mei

GG&GD
politie, buurtbrigadier patricia van dijk
GEMEENTE stadswinkel
STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas
water
WELZIJN BRANDEVOORT
spoedeisende huisartsenzorg
huisartsen - dr. kaiser en dr.veldhuizen
bellen: tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
gezondheidscentrum brandevoort, ricoutsvoort 21 – 23
www.brandevoort.huisartsen.nl

112
51 39 71
58 48 88
0900 - 8844
58 77 77
0800 - 9009
59 48 94
0900 - 8861
55 33 59

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
fysiotherapie
raijmakers
d. en c. van beuzekom - van der vorst (ook manuele therapie)
h. pluym
praktijk haptonomie en bedrijfsmaatschappelijk werk
psychologiepraktijk brandevoort - drs. k. itz-seckl
orthopedagogenpraktijk brandevoort - drs. fannie heesakkers-van ansem
podotherapie - j. van iersel - s. de greef
logopedie
callista lichtendael
renate jacobs
verloskundigen
“helmond” l. daamen, m. daamen - de jong, w. van melis-van hout, l. backx
“brandevoort” l. b accarne en m. van de rijt-van lierop
margo van de bunt - le loux
kraamzorg homecare
mee helmond - ondersteuning bij leven met een beperking
moeders voor moeders, sandra rondeel
praktijk voor therapeutische wandelingen - rosemarie aarts

66 46 44
06 - 41432896
66 71 65
52 27 15
06 - 49225550
52 46 53
59 95 64
55 03 88
06 - 54355769
66 74 35
53 28 00
43 26 69
66 38 99
0900-2064444
32 80 00
51 49 11
06 - 33700144

SCHOLEN, KINDEROPVANG EN BUITENSCHOOLSE OPVANG
o.b.s. brandevoort, de plaetse 150
de vendelier, schutsboom 67, stepekolk - oost 53

66 78 57
52 04 34

peuterspeelzaal ot & sien, moerdonksvoort 1
peuterspeelzaal jip & janneke, koolstraat 3
kinderopvang vestein, koolstraat 3
kinderopvang ’t trommeltje, Iekendon ksevoort 49
dik trom kinderopvang 0-4 jarige, moerdonksvoort 1
dik trom buitenschoolse opvang “de rebellenclub”, moerdonksvoort 1
gastouderburo SPRING
gastouderburo FLEX

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

ALARMNUMMER
dierenambulance/dierenbescherming

