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Op 11-11 is de eerste echte Jeugd Prins bij CV de Hout-
se Kluppels verkozen, En hij komt uit BrandE-
voort!
Mark is 10 jaar en zit in groep 7 van Basisschool de Vendelier. 
Hij woont al vanaf 2000 in Brandevoort aan de Baudevoort. 
Mark Feijen is vanaf nu Jeugd Prins “Mark dun Urste” t/m het 
seizoen 2008. Zijn adjudant heet Sven Scheepers. 

Mierlo - Zaterdag 22 en zondag 23 december staat Rol-
schaatsvereniging Olympia in het teken van de Kerstshow op 
rolschaatsen. Sporthal De Weijer (in Mierlo) wordt speciaal 
voor deze gelegenheid omgetoverd tot een schitterend thea-
ter, compleet met professioneel licht en geluid. De zusjes Yentl 
en Serena van Bakel, de nichtjes Birgit en Leslie van Breugel, 
Nikki van Duijnhoven, Nienke Schut, Janne Sanders, Demi 
Swinkels en Evelyn Martens maken deel uit van de 55 leden 
die deze Kerstshow tot een waar sprookje zullen maken. 

Tijs Maassen verdedigde met verve zijn interes-
sante studie op 2 november jongstleden tijdens 
zijn afstudeerpresentatie. Na 1 ½ jaar studie en 
onderzoek heeft Tijs zijn Brandevoort-onderzoek 
afgerond en in een mooi vormgegeven boek-
werk gepubliceerd. Op een Brandevoort waar-
dige wijze doet Tijs verslag van zijn bevindingen. 
Het totale verslag is te downloaden via www.

Natuurlijk kunt u naar een kerstshow, een kerstcircus 
of een kerstconcert maar…… waarom ver weg als 
dichtbij van kerstsfeer met grote teugen te genieten 
is? Op 9 december a.s. ademt “De Veste” Dickens! 
Voor nieuwe Brandevoorters misschien een onbe-
kend fenomeen, voor velen een festijn om naar uit te 
kijken! Dickensnight Brandevoort is veel méér dan 
een kerstmarkt.

Op donderdag 8 november zijn twee groepen van OBS 
Brandevoort van hun schoolgebouw aan De Plaetse ver-
huisd naar de noodlokalen aan de Stepekolk-Oost. Deze 
verhuizing was noodzakelijk omdat, slechts een jaar na op-
levering van het MFC, daar al een tekort aan lokalen be-
staat. Met man en macht is eraan gewerkt de lokalen van 
de noodlocatie in te richten en de digitale schoolborden te 
installeren.

23

51-53

31-35

61

5 redactioneel
7-9 wijkraad
11 fotoclub
13 ‘t brandpunt/gemeente
15 halloween
19 puzzel
21 palladium
25 politie

57 brandjes / diversen
59 diversen
63-65 persberichten
67 recept
68 kinderpagina
69 uitslag kleurwedstrijd
70-71 wijkinformatie / activiteiten kalender

en verder
27 brandweer
39 laat u raken
41 ondernemer
43 winkels iv
45 binnenkijken
47 scouting maakt schoon
49 lucia parochie/protestanten 
55 12+ / sinterklaas
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november 2007
redactioneel 

We zitten nu tussen de herfst en winter in. Sinterklaas is 
ook net in onze wijk aangekomen, dus de “gezellige” win-
teravond is ook hier weer mogelijk. De winkels laten hun 
waren voor kerstmis zien. Maar ondertussen gaat het ge-
wone wijkleven door. Dé drogisterij van Brandevoort is met 
de uitverkoop bezig. De geplande en gehoopte uitgroei naar 
een grotere en bijzondere wijkwinkel is niet gelukt. Al 7 jaar 
lang is Rob Liebreks in Brandevoort een begrip. Ruim vóór 
de start van het tijdelijk winkelcentrum heeft hij Brande-
voort voorzien van producten. Dus het was mooi geweest 
als hij in het nieuwe winkelcentrum verder zou gaan. Het 
mag niet zo zijn. Rob, dank voor jouw inzet in de wijkacti-
viteiten en jouw dienstverlening aan de wijk. Het gaat jullie 
goed op de weg, die jullie zijn ingeslagen. 
Deze maand heeft er weer een studie over Brandevoort het 
daglicht gezien. Tijs Maassen uit Eindhoven heeft een diepgra-
vende beschouwing beschreven over de wijk. Aan de hand 
van allerlei theorieën, eigen observaties en gesprekken met 
bewoners komt hij tot erg interessante bevindingen. In een 
interview nav dit onderzoek beschrijven we enkele overwe-
gingen en stellen we enkele kritische noten bij de opmer-
kingen van Tijs. Het verhaal van Tijs is alleszins de moeite 
waard om te lezen. Hij komt ook toe aan de vraag waarom 
het de architect van de wijk niet helemaal is gelukt om via 
de monumentale betrokkenheid of identificatie bewoners 
de straat op te krijgen. Ook hangt hiermee de vraag samen 
waarom het moeilijk is om in een woonwijk tegenwoordig 
bewoners in grotere getale actief te krijgen om de leefbaar-
heid te bevorderen. In Brandevoort en in het bijzonder in de 
Veste lijken bewoners wel meer onderlinge betrokkenheid 
te hebben. Maar het zich eigen maken van de grotere pu-
blieke ruimte buiten de woonblokken en in de buitens blijft 

stagneren. De komende uitgaven van deze courant zullen we 
dieper ingaan op de bevindingen van Tijs. Degenen, die niet 
kunnen wachten en ook niet de beschouwende woorden 
van deze courant nodig hebben, kunnen het rapport in zijn 
geheel downloaden van onze site. De redactie zou het op 
prijs stellen als bewoners, die de bevindingen lezen ook hun 
visie hierop zouden willen geven. Dit zou in zekere zin een 
aardige opstap kunnen vormen op de vraag: “Hoe moeten 
vinex locaties in analogie naar de opzet van prachtwijken zich 
zodanig veranderen dat het een dynamische sterk samenhan-
gende wijk wordt?” Want zoals het nu gaat, lijken nog meer 
mensen zich terug te trekken achter hun eigen voordeur en 
in hun woonwijk. Nieuwe vrijwilligers en meer kopij voor de 
courant blijven nog altijd uit.
Mensen blijken snel alleen gericht te zijn op de eigen woon-
omgeving. De leefomgeving, die wat verder af ligt is in veel 
gevallen minder boeiend. In de afdruk van het krantenartikel 
hieronder vindt u de beschrijving van het onderzoek. Een 
ander breder onderzoek in een landelijk dagblad (NRC) van 
zaterdag 10 november laat zien dat het een landelijke trend 
is om in eigen afgeschermde woonblokken jezelf terug te 
trekken en daar geborgenheid te zoeken. “Brandevoort is 
uiteraard anders en bewoners zullen de komende tijd wel 
uit hun eigen woonblok en groengebied of eigen “veldje” 
stappen om samen de wijk leefbaar te houden”, vermoedt 
de redactie.
En het blijft aardig om in het ED te lezen dat Jan Traverse 
onze courant intensief leest en de aanpak van vandalisme 
eruit licht. Hiermee zou onze aanpak van overlast een goed 
voorbeeld kunnen worden voor de hele regio. Dan is niet 
alleen het leven in Brandevoort een sprookje, maar ook het 
leven in Brabant. (zie de kopie van dit artikel op blz 25). n 

GP
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MEEPRATEN OVER DE WIJK,

In een wijk als brandevoort is er veel te zien, te doen en 
te beleven. Van bouwactiviteiten tot dickens-night. En van 
veiligheid tot winkels. Met sommige zaken heb je dage-
lijks te maken en met andere slechts sporadisch. Maar al 
deze zaken hebben invloed op ons woongenot. De wijk-
raad probeert al deze zaken in goede banen te leiden 
en waar nodig en mogelijk bij te sturen. Voor deze taak 
bestaat de wijkraad uit een aantal commissies:
- verkeerscommissie
- Buurtpreventie
- Spelen en groen
- Webmasters
- En tot 1 januari een aantal commissies die zich bezig 
houden met activiteiten als dickensnight 12+ enz. (Deze 
commissie en activiteiten houden niet op maar er komt 
een nieuwe structuur, daarover meer in de volgende 
couranten).

Met al deze vrijwilligers probeert de wijkraad in samen-
spraak met de gemeente de leefbaarheid en de facilitei-
ten binnen de wijk zo hoog mogelijk te houden. Daar-
voor zijn er ook gezamenlijke overlegmomenten: die van 
de wijkraad en die van de klankbordgroep.

De wijkraadvergadering is een vergadering van alle com-
missies  en organisaties binnen de wijk die zich bezig 
houden met de leefbaarheid. En de klankbordgroep is 
een overlegorgaan van de wijk met de gemeente. 
De gemeente heeft voor elke wijk een wethouder aange-
wezen en in het geval van Brandevoort is dat momenteel 
Wethouder Strienen, deze zit de klankbordgroep voor.  
Tijdens de klankbordgroepvergadering komen er aller-
lei onderwerpen aan de orde zoals bouwplannen, ver-
keerssituaties, onderwijs en ga zo maar door. De agenda 
wordt gemaakt door de wijkraad. Beide vergaderingen 
zijn openbaar.

Wij proberen zo goed mogelijk te verwoorden wat er 
in de wijk leeft, maar zijn daarvoor toch ook afhankelijk 
van input van de bewoners. Maar de bewoners kunnen 
ook meepraten. Dus heeft u een suggestie, een vraag, 
een probleem of een oplossing hou deze dan niet voor 
u maar meldt hem bij één van de commissies of bij het 
bestuur van de wijkraad. n

remco van grootel
secretaris van de wijkraad

van de wijkraad

Voor de laatste keer in de huidige samenstelling ver-
gadert de raad over een aantal punten uit de wijk. Aan 
het eind van de maand immers presenteert de nieuwe 
stichting “Brandevoort  in Actie” zich aan de wijk. Een 
aantal groepen, commissies en werkgroepen gaat onder 
deze stichting in een andere samenstelling verder. “Bran-
devoort in Actie” heeft als doelstelling dat zij activiteiten 
in de wijk op een efficiënte wijze wil stimuleren en daar-
mee het wijkcentrum tot een kloppend hart van Brande-
voort omtovert.

COMMISSIES

dickens is druk doende om er weer een onstuimig feest 
van te maken. Aan alles is gedacht en zelfs de verkeers-
situatie is tot in de puntjes geregeld. Elders in deze cou-
rant doet de commissie verslag van de voorbereidingen. 
De verkeerscommissie geeft aan dat er tal van za-
ken zijn die de wijk bezig houdt. De verkeersbelasting 
van de Brandevoortse Dreef komt steeds sterker naar 
voren. De gemeente zou hiervoor oplossingen moeten 
aanbieden. Voor de Veste is er nog geen duidelijk ver-
keersbeleid. Hoe zien straks de verkeersstromen eruit. 
Hoe gaat het met parkeren en doorstroming als de win-
kels veel publiek gaan trekken? Uit een onderzoek naar 

verslag van de wijkraad
          21 november 2007

de verkeersremmende werking van de verkeersheuvels 
in de wijk, blijkt dat de snelheid niet echt afneemt. Er 
moet dus iets gebeuren met hoogte van deze heuvels. 
De afsluiting van de Kaldersedijk is een dilemma. Voor de 
huidige verkeersveiligheid zou het goed zijn, maar voor 
de ontsluiting van de wijk weer niet. Als de Voort of de 
Brandevoortse Dreef afgesloten zijn kan het verkeer 
nergens heen.
Buurtpreventie heeft het zo druk dat een artikel voor 
de courant erbij inschiet. Gelukkig geeft de commissie 
wat informatie op de vergadering over hun werkzaam-
heden. Zij dienen de problematiek van het station op de 
klankbordgroep volgende week aan. Er moet duidelijk-
heid komen over het beheer, het toezicht en de aanspra-
kelijkheid bij schade. Gelukkig komen er steeds meer 
mensen te wonen in blok 4. De bewoners doen ook al 
gelijk mee met een buurtpreventie actie en zijn bereid 
om hier wat van te maken. De vraag of er hangplekken 
in de wijk moeten komen is niet meer zo relevant. Het 
is belangrijker om na te gaan in hoeverre het jeugd- en 
jongerenwerk het vrijwilligerswerk rondom jongeren 
kan ondersteunen. 
Wijkhuis ’t BrandPunt floreert goed. De bezetting op 
maandag tot donderdag is hoger dan 50%, die van de 



vrijdag tot en met zondag ligt lager. Hoogstwaarschijnlijk 
zullen de activiteiten van Brandevoort in actie aan de 
bezetting wat kunnen gaan doen. Financieel gaat het ook 
redelijk.
de Brandevoorter dag van 22 juni in 2008 gaat door 
en zal in de sfeer van de Europese kampioenschappen 
weer helemaal herkenbaar zijn. 
De stichting “Brandevoort in actie” heeft nu 14 groe-
peringen die mee gaan doen. Er is voldoende organisatie 
om aan een drietal doelen te werken: de activiteiten in ’t 
BrandPunt en de directe omgeving stimuleren, middelen 
zoeken om de activiteiten te ondersteunen en structuur 
aanbieden aan alle activiteiten in de wijk. 

DATA

26 Januari zullen de vrijwilligers, die in de wijk activiteiten 
organiseren, een vrijwilligersfeest houden. Op 13 januari 
van het nieuwe jaar organiseert de wijkraad de start van 
het nieuwe jaar. Iedereen uit de wijk is welkom bij deze 
openingsbijeenkomst. 

NIEUWE VERGADERORDE

Nieuwe vergaderorde van de wijkraad “nieuwe stijl” ziet 
er als volgt uit: Commissies extra aandacht geven om 
zich te presenteren, en een thema van de wijk uitdiepen 
door een deskundige en een opiniepeiling onder de wijk-
raadsleden over de visie van een deskundige. De huidige 
samenstelling van de wijkraad zal niet echt ingrijpend 
veranderen.

SV BRANDEVOORT

Enkele vertegenwoordigers van de sportvereniging in 
oprichting lichten de plannen van de initiatiefgroep toe. 
Zij staan open voor een brede sportieve aanpak, maar 
willen in eerste instantie met voetbalactiviteiten begin-
nen. De gemeente heeft aangegeven dat het beter is dat 
Mierlo - Hout bij de Heeklaan blijft en daar zaken op-
pakt. Het bestuur van de wijkraad is van mening dat de 
sport in een brede aanpak in de wijk aan de orde moet 
komen. Op de klankbordgroep van woensdag 28 novem-
ber aanstaande zullen deze aspecten besproken moeten 
worden. De sv Brandevoort groep zal haar standpunt op 
de klankbordgroep zelf aandienen.

BUURTAVOND GEMEENTE HELMOND

De accommodatie van wijkhuis ’t BrandPunt is zo mooi 
dat de gemeente een algemene buurtavond voor heel 
Helmond in ’t Wijkhuis wil organiseren. Op 27 febru-
ari zullen alle actieve bewoners uit Helmond een buurt-
avond in wijkhuis ’t BrandPunt houden. Met een multi-
mediale show over alle wijken van Helmond luistert de 
organisatie de avond op. 

GP
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Mierloseweg 86 Helmond . Telefoon (0492) 535066

fotoclub
           brandevoort

BIJ FOTOCLUB BRANDEVOORT WERPT DE 3DE 
TENTOONSTELLING IN MAART 2008 HAAR SCHA-
DUWEN VOORUIT

In alle werkgroepen wordt ernaar gestreefd in het voor-
jaar met  goede foto’s op de tentoonstelling voor de dag 
te komen.
De voortekenen zijn goed als 2 leden van Fotoclub Bran-
devoort een kwart van de maanden vullen op de nieuwe 
Helmond kalender. Om  de foto’s van de leden  zo goed 
mogelijk te leren beoordelen was Wim Jenniskens 7 no-
vember opnieuw een uitstekende mentor. Hij wees op 
het belang van de zeggingskracht van een foto voordat je 
de technische aspecten van een foto bespreekt.
Dit was een opsteker voor de selectiecommissie van de 
tentoonstelling, die wederom een zware klus zal hebben 
om alle deelnemers en het publiek recht te doen. Inmid-
dels zijn de werkgroepen onverdroten bezig om elkaar 
te stimuleren goede en zo mogelijk betere opnames te 
maken. Deze zijn immers her resultaat van de kijk van de 
fotograaf op het onderwerp en de benodigde techniek. 
Zo was de portret/modellengroep 6 november te gast 
in de studio van vakfotograaf Freek Reek in de Cacaofa-
briek in Helmond. Hij stelde zijn verlichtingsapparatuur 
ter beschikking aan een twaalftal enthousiaste fotogra-
fen en stond hen met raad en daad bij. De bedoeling was 

om de belichtingstechniek beter onder de knie te krijgen. 
Dat daarbij ook nog goede portretten ontstonden was 
een bonus. De toeloop voor de portretgroep is dermate  
groot, dat er een ledenstop ingevoerd moest worden.
Door instroom van nieuwe leden is het nodig een begin-
nergroep portret/modelfotografie te formeren, waarbij 
tevens de basistechnieken voor fotografie en camera zul-
len worden behandeld.
Dat zal in vertrouwde handen komen van Willie van de 
Knippenberg, lid van Fotoclub Brandevoort, die zijn 40 
jarige ervaring als vakfotograaf en docent graag inbrengt.
Tevens zal er een werkgroep evenementenfotografie 
geformeerd worden, die wijkgebeurtenissen in beeld 
brengt, zoals onlangs Halloween, maar ook de intocht 
van St Nicolaas, Dickensday etc.
Dit betekent voor veel leden van Fotoclub Brandevoort 
een uitdaging om tot geslaagde foto’s te komen. n

albert ticheler
telefoon 0492 - 56 56 21

 e-mail: aticheler@dialtic.nl
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Wijkhuis ‘t BrandPunt biedt u de mogelijkheid om op de 
website gratis reclame te maken voor de activiteiten die u 
in het wijkhuis organiseert. Wij zijn trots op ons wijkhuis en 
de activiteiten die daar georganiseerd worden. Dit willen 
we aan iedereen kenbaar maken en wij bieden daarom deze 
mogelijkheid. 
Op de website www.brandpunt.info kunt u uw activiteit 
aankondigen. In het activiteitenoverzicht kan algemene 
informatie over uw activiteit komen te staan als deze op 
regelmatige basis gehouden wordt in ‘t BrandPunt. Start 
u met een nieuwe cursus, houdt u een open dag of een 
voorstelling dan kan er een nieuwsartikel geplaatst worden 
bij het nieuws. Hiermee bieden wij aan al onze gebruikers 
gratis extra mogelijkheid om de activiteit nog eens duidelijk 
onder de aandacht te brengen! Als u hiervan gebruik wilt 
maken, stuur dan een mailtje naar webmaster@brandpunt.
info met daarin een tekst die we op de website kunnen 
plaatsen. Natuurlijk is een foto (liefst genomen in ‘t Brand-
Punt) of een logo ook welkom. Ook is het mogelijk om een 
link naar uw eigen website in het bericht te laten opnemen. 
Natuurlijk zijn er enkele spelregels:
- Alleen teksten en foto’s die zijn aangeleverd per mail kun- 
 nen geplaatst worden
- Wijkhuis ‘t BrandPunt behoudt het recht om ingezonden  
 stukken aan te passen
- Wijkhuis ‘t BrandPunt vraagt in ruil hiervoor een link naar  
 de site van ´t BrandPunt. Dit is ook altijd makkelijk voor  
 een routeomschrijving, openingstijden enz.
- Wijkhuis ‘t BrandPunt behoudt het recht voor om stuk- 
 ken niet te plaatsen of eventueel in te korten
- Foto’s zijn bij voorkeur genomen in ‘t BrandPunt
In de Brandevoorter Courant worden de grote activiteiten 
zoveel mogelijk bekend gesteld. Maar we kunnen in deze 
krant natuurlijk nooit zo actueel zijn als op de website. Kijk 
daarom regelmatig eens op de site www.brandpunt.info en 
ontdek hoe wijkhuis ’t BrandPunt bruist van alle activitei-
ten. 

OPENSTELLING VAN HET WIJKHUIS

Het wijkhuis is in principe alleen geopend als er een ac-
tiviteit plaatsvindt. Gelukkig is dat steeds vaker het geval, 
waardoor ook de toevallige passant steeds vaker een ge-
opende ontmoetingsruimte aantreft. Wij zetten telkens als 
we open zijn een bord buiten, waaraan iedereen kan zien 
dat het wijkhuis open is. Dus als u dat bord ziet staan, loop 
dan ook gerust eens binnen voor een kopje koffie of een 
drankje. Ook kunt u een spelletje spelen uit ons rijke assor-
timent gezelschapsspelen, een biljartje leggen of een potje 
darten. En sinds enige tijd kunnen we ook kleine snacks 
serveren. Op zaterdagochtend kunt u altijd genieten van 
een kopje koffie met een heerlijk stuk vers gebak tegen een 
altijd scherpe prijs. Dus als het bord buiten staat, loop dan 
eens binnen en maak gebruik van de huiskamer van Brande-
voort.  Wijkhuis ’t BrandPunt is er voor alle bewoners van 
Brandevoort! n

fons bosman
secretaris sscc ‘t brandpunt

wijkhuis ’t brandpunt,  
    ook op internet actief

De Helmonder is redelijk tevreden over de leefbaarheid 
en veiligheid in zijn eigen woonbuurt. Dat blijkt uit het 
rapport ‘Inwonersenquête 2006, Leefbaarheid en Veilig-
heid”, dat deze maand is verschenen. Het geeft een over-
zicht van de in het najaar van 2006 gemeten mening van 
de Helmondse bevolking over de leefbaarheid en veilig-
heid in hun buurt en in de stad. 

CIJFERS BRANDEVOORT

Nagenoeg alle bewoners van Brandevoort vinden hun 
buurt prettig om te wonen. De wijk krijgt ten aanzien van 
leefbaarheid en veiligheid een cijfer 8! Overigens hebben 
diezelfde bewoners ook ten aanzien van Helmond zelf 
een positief beeld.

NEGATIEVE PUNTEN

In vergelijking met het Helmondse gemiddelde zijn de 
bewoners van Brandevoort veel minder tevreden over 
de voorzieningen voor ouderen, winkels voor dagelijkse 
boodschappen en het openbaar vervoer. 

POSITIEVE PUNTEN 

Bewoners zijn tevreden over de voorzieningen voor jon-
geren, alhoewel dit nog wel verbeterd kan worden. Ook 
op het terrein van fysieke (verloedering) en sociale leef-
baarheid en veiligheid is men tevreden. Al met al zijn de 
bewoners positief over de woonbuurt Brandevoort!

RESUMé

De inwoners van Brandevoort beoordelen de leefbaar-
heid en veiligheid in de wijk als goed. Aandachtspunten 
voor beleid is de gemiddeld lagere tevredenheid over 
de voorzieningen voor jongeren, ouderen en openbaar 
vervoer. Bent u geïnteresseerd in het volledige rap-
port? Op de website van de Brandevoorter Courant 
(www.brandevoortercourant.nl) staat een rechtstreekse 
link. 

          gemeente helmond
en gevoel van veiligheid in de buurt

Computerclub is op de vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 
uur. Vooraf aanmelden via computer@brandpunt.info.



sponsoren uit met name Brandevoort en Mierlo - Hout, 
voor een geslaagde tocht.
Namens de kinderen van Brandevoort bedanken we :
Partytentenservice Rooyakkers, FDC Novasure, C1000 Brouns, 
Houtse Bazar, Tuincentrum Peter van Gennip, Bloemsierkunst 
Rens van Dijk, De Loop/Cofoto, De Knutselkamer, Cafetaria 
Brandevoort, Kapsalon De Veste, Sita, De Greef stoffen, Doe-
land van Gogh, Threvon internetservices, Big Dutch verkeers-
regelaars.

Tijdens en na de tocht heeft de fotoclub Brandevoort 
foto’s gemaakt. Benieuwd naar de resultaten, kijk op: 
www.halloween.brandevoort.nu.

PrijzEn:
Best verklede jongens:
Stan Cox, Luitvoort 9, Max van de Ven, Luitvoort 18

Mooist verklede meisje:
Diede Kievits, Iekendonksevoort, Colijn Hensen, Heren-
laan 124

Lampionprijs:
Fam Lanen, Spoormakerserf 27

Straatprijs:
Brugbeemden en Louwerserf 11-13-15-17

Huisprijs:
Fam Verberne, Moerdonksvoort 47

Mooist verklede dames:
Mw. Engelen, Herenlaan 124, Mw. Van Vlijmen, Lieverdonk 5

Voor het volgende jaar hopen we  weer op net zoveel 
enthousiasme als dit jaar, bewoners bedankt!
Namens de werkgroep Halloween. n

Zaterdag 27 oktober liepen zo’n 400 kinderen met ou-
ders, (grootouders) en vele andere volwassenen de Hal-
loween-optocht in Brandevoort.
Wederom kunnen we als organiserende werkgroep Hal-
loween terugkijken op een zeer geslaagde tocht.
De weergoden waren ons gunstig gezind, want het was 
heerlijk zacht voor de tijd van het jaar.
Wel was het hier en daar wat mistig, maar dat maakte de 
Halloween-optocht nog spannender. Fijn was het om te 
zien dat ook de bewoners aan het nieuwe gedeelte van 
de tocht er veel werk van gemaakt hadden, maar ook de 
bewoners van het eerste gedeelte hadden zeer hun best 
gedaan. Fantastisch, want zonder enthousiaste bewoners, 
geen geslaagde Halloweentocht. 
Als organisatie danken we jullie daarom enorm.

Maar het slagen van de tocht is ook zeker te danken aan 
talloze vrijwilligers die zich geheel belangeloos hebben 
ingezet voor een avond als deze.
- Wil Rooyakkers die wederom kosteloos zijn tenten  
 opbouwde, zodat we droog konden feesten na afloop  
 van de tocht.
- EHBO-ers, zodat we met een gerust hart de tocht vei- 
 lig konden lopen
- Big Dutch uit Eindhoven bedankt voor jullie inzet als  
 verkeersregelaars
- Threvon internetservices voor de site van Halloween
- Wijkagent Mierlo-Hout voor de vervanging van onze  
 wijkagent(e).
-  Politie Helmond voor ondersteuning
- De redactie van de Brandevoorter Courant en de re- 
 dactie van De Loop voor de publicatieruimte
-  Alle vrijwilligers die Halloween een warm hart toedra- 
 gen en hebben meegeholpen met de opbouw en be- 
 zetting van de stands en de jurering.

Naast de inzet van vele vrijwilligers zorgen ook veel 

     vernieuwde
halloweentocht brandevoort
                               ook een groot succes
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Adriaans Bouwgroep realiseert uw 

bouwplannen. Daarbij zijn wij van 

alle markten thuis; van renovatie, 

via utiliteitsbouw tot grootschalige 

woningbouw. 

Het uitgangspunt: een duurzame 

relatie met de opdrachtgever. Op basis 

van heldere afspraken en een open 

communicatie, zorgen wij voor resultaat. 

Vraag onze brochure en referentielijst 

aan. Of bel voor een afspraak: 

(0492) 523 759.

BEZOEKADRES Europaweg 146, 5707 CL Helmond

POSTADRES Postbus 1001, 5700 BA Helmond

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

E info@adriaansbouwgroep.nl | I www.adriaansbouwgroep.nl C
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Uw bouwplannen 
gerealiseerd!

AAB.3283.07.046 Adv A4 Brandevoo1   1 20-11-2007   09:09:55

Op 11-11 is de eerste echte Jeugd Prins bij CV de Hout-
se Kluppels verkozen, En hij komt uit BrandE-
voort!
Mark is 10 jaar en zit in groep 7 van Basisschool de Ven-
delier. Hij woont al vanaf 2000 in Brandevoort aan de 
Baudevoort. Mark Feijen is vanaf nu Jeugd Prins “Mark 
dun Urste” t/m het seizoen 2008. Zijn adjudant heet Sven 
Scheepers. Zij zullen aan de zijde van Prins “Paul dun Ur-
ste” het Carnaval voorgaan, samen met hun ‘eigen’ raad 
van elf en wel 10 jeugdige skon Dansmariekes. Dit alles is 
mogelijk gemaakt door een klein aantal vrijwilligers van 
CV de Kluppels uit Mierlo-Hout en met ondersteuning 
van de vereniging.

Zondagmorgen om 11.11 uur op 11-11 werden zij voor 
het eerst gepresenteerd bij “het Kluppelke” tegenover 
de St. Lucia kerk. Daarna toog het gehele gezelschap naar 
de Geseldonk, alwaar ze tijdens de “grote” Prinsen re-
ceptie ook nog eens officieel welkom geheten werden.
Prins Mark dun Urste sprak de volgende tekst:

Ik Prins Mark, mijn adjudant Sven onze raad en onze 
Dansmariekes zijn erg trots op dat wij als Klein Klup-
pelkes hier op de prinsenreceptie aanwezig mogen zijn. 
Carnaval is voor jong en oud, wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst! Wij hopen dan ook dat we samen met de 
grote Kluppels er een hele fijne carnaval van gaan maken 
(ondertussen neemt adjudant Sven het woord: daarom 
wil onze Prins Mark de nieuwe Prins van de Houtse 
Kluppels, Prins Paul dun Urste graag onderscheiden in 
de orde van de Klein Kluppelkes). Tenslotte wenst Prins 
Mark: allemaal een fijne carnaval toegewenst en BAI ONS 
LUPT UT AUK GESMÈRD!

met vriendelijke groet,
marco en ingrid feijen

prins carnaval



 novem
ber 2007   19

puzzel
    van de maand november

De prijswinnaar van de OKTOBER SUDOKU–puz-
zel is: Danny Scheelings. Hij krijgt een boekenbon van 
€ 10,- thuisgestuurd.

b a p f r i e t z a a k r h e

r p r o t o n d e e t g o o h

a o s u p e r m a r k t b k b

n t k a a r s f i e t s e l r

d h w e g i d a k p a n l o u

e e l u c h t b o u w e n k g

v e h e k j e b p n h u i s j

o k g r o e n a a a t w o l k

o l o o h c s l a a r b o o m

r c e n t r u m l r o s a u t

t k r a m e e n d k o g r a s

f r i e t m e e r s p s p o o

n i e r t t u i n j u b o m e

m a r k t h a l z i p a d z e

v e n d e l i e r h w i n k e

bal

bel

Uitkomst: Prijspuzzel

markt school meer

brandevoort apotheek tuin paal

trein friet pad groen

vendelier centrum eend winkel

bomen poort gras weg

markthal hijskraan frietzaak hekje

hoogte auto boom lucht

spoor etspad hek rotonde

bouwen supermark

brug klok dakpan

kaars ets 

wolk huis
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Uitkomst: Prijspuzzel

markt school meer

brandevoort apotheek tuin paal

trein friet pad groen

vendelier centrum eend winkel

bomen poort gras weg

markthal hijskraan frietzaak hekje

hoogte auto boom lucht

spoor etspad hek rotonde

bouwen supermark

brug klok dakpan

kaars ets 

wolk huis

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

Voortgang werkzaamheden aan de gracht rondom de Veste 
en het station
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“KIJKEN IS KOPEN, ZEKER WETEN”

David Swinkels geniet zichtbaar als hij rondloopt op de 
bovenste verdieping van het Palladium. “Fantastisch uit-
zicht, hè”, zegt hij als we het vizier richten op Eindhoven. 
De ontwikkelingsmanager van Bergopwaarts@BOW over-
drijft niet. Achter de Gulbergen in Nuenen zijn de contou-
ren van de Eindhovense skyline goed te zien. “En hieron-
der kijk je uit op het winkelgebied in Brandevoort.” Trots? 
“Jazeker. Daar hebben we ook alle reden toe.”
Het Palladium is bijna klaar. In december worden de ap-
partementen opgeleverd. Nog dit jaar beginnen de eerste 
bewoners met de inrichting van hun nieuwe woning. David 
Swinkels speelt zijn enthousiasme niet. “Ik ben sinds 2005 bij 
dit project betrokken. Toen zaten we nog in de planontwik-
keling; plattegrondjes tekenen, kijken hoe we een optimale 
diversiteit aan appartementen konden krijgen. Nu, minder 
dan drie jaar later, is dit het resultaat. Een complex dat ar-
chitectonisch en technisch echt een hoogstandje genoemd 
mag worden. Hier wil je wonen, toch?”
De vraag van David mag als retorisch opgevat worden. Bijna 
alle appartementen zijn immers al verkocht of verhuurd. 
“Op dit moment zijn er nog tien appartementen te koop, 
waarvan de meeste op de bovenste verdieping.” Waarom 
juist daar? David: “Tijdens de Open Dagen zijn mensen nog 
niet in de gelegenheid geweest om hier te kijken. En kijken 
is hier kopen, dat weet ik bijna zeker.”

BINNENTUIN 

Wat de nieuwe bewoners nog niet goed kunnen zien is de 
fraaie binnentuin van het complex. Opmerkelijk, de meeste 
vergelijkbare gebouwen in De Veste benutten soortgelijke 
binnenruimtes als parkeerplaats. “Dat hebben wij bewust 
niet gedaan”, zegt David. “Bijna alle auto’s hebben een plek 
onder de grond. Daardoor is de tuin een echte ontmoe-
tingsplaats. Straks, in het voorjaar, zullen mensen pas echt de 
toegevoegde waarde van de tuin voelen.” Overigens hoeven 
verreweg de meeste bewoners niet per se naar de centrale 
binnentuin om te genieten van een zomerse dag. Dat kan 
ook op de verrassend grote dakterrassen die achter veel 
appartementen zijn gelegen.
Het Palladium is gebouwd voor een brede doelgroep. Maar 
heeft die brede doelgroep ook de weg naar het Palladium 
gevonden? “Absoluut”, reageert David. “Dit is een ideaal 

complex voor diverse leeftijden. Eigenlijk is het Palladium 
bij uitstek geschikt voor alle een- of tweepersoonshuishou-
dens. Dat blijkt nu ook. De opbouw is heel gemêleerd. Een 
gegeven dat het woongenot alleen maar ten goede komt.”

GEZONDHEIDSCENTRUM

Naast de appartementen biedt het Palladium ook plaats aan 
een drogisterij en een gezondheidscentrum. In dat centrum 
zijn diverse dienstverleners op het gebied van gezondheids-
zorg gevestigd. “Daarmee geven we dit complex ook een 
belangrijke wijkfunctie.” Het gezondheidscentrum zal naar 
verwachting komend voorjaar haar deuren openen. Dan 
zijn de laatste tien appartementen ongetwijfeld al verkocht. 
“Elke keer als ik door dit complex loop, krijg ik weer een 
goed gevoel: als ik de details in het metselwerk en in de 
kozijnen zie, als ik kijk naar de enorme differentiatie in ap-
partementen en de centrale ligging. Ja, met dit complex le-
vert Bergopwaarts@BOW zonder twijfel meerwaarde aan 
Brandevoort.” n

www.bergopwaarts.nl

palladium binnenkort bewoond



hand in hand met de andere kant

Op donderdag 8 november zijn twee groepen van OBS 
Brandevoort van hun schoolgebouw aan De Plaetse ver-
huisd naar de noodlokalen aan de Stepekolk-Oost. Deze 
verhuizing was noodzakelijk omdat – slechts een jaar na 
oplevering van het MFC – daar al een tekort aan lokalen 
bestaat. 
Met man en macht is eraan gewerkt de lokalen van de 
noodlocatie in te richten en de digitale schoolborden te 
installeren zodat de leerlingen in een prettige klas aan de 
slag zouden kunnen.

De kinderen werden uitgezwaaid door de achterblijvers 
die langs de route een lang lint vormden. De leerlin-
gen van De Vendelier ontvingen hen met een erehaag en 
applaus. Na het ceremonieel doorknippen van een lint 
door Martijn Hensgens, directeur van OBS Brandevoort, 
betraden de leerlingen hun nieuwe onderkomen, waar 
ze door Marie-Anne Hennissen-Delnooz, directeur van 
De Vendelier, hartelijk welkom werden geheten. Om de 
dag nog feestelijker te maken stond er een heerlijk buf-
fet klaar, compleet met kinderchampagne.

Het motto van de verhuisdag ‘Hand in hand met de an-
dere kant’ geeft aan dat de band met de hoofdlocatie 
aan De Plaetse niet verbroken wordt. Tweemaal per 
week lunchen de leerlingen gezamenlijk in het MFC, de 
gymlessen en de creatieve lessen worden er gegeven en 
ook de maandvieringen vinden daar plaats.
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gezocht

SnelheidScontroleS in 30 en 60 km/u 
gebieden
Politie Brabant Zuid-Oost controleert op snel-
heid in de verblijfsgebieden, zoals de woonwij-
ken en het buitengebied. In deze 30 en 60 km/u 
zones wordt namelijk vaak nog veel te hard ge-
reden. De politie wil op deze manier, samen met 
de gemeente, de veiligheid en de leefbaarheid 
ook in uw buurt verbeteren.  

AAnleiding
Veel mensen voelen zich onveilig in verblijfsge-
bieden waar een maximumsnelheid geldt van 
30 of 60 km per uur omdat veel weggebruikers 
zich hier niet aan de maximumsnelheid houden. 
Klachten hierover worden individueel geuit of 
tijdens het bewonersoverleg of bij enquêtes. Als 
blijkt dat de klachten aan de hand van metingen 
en waarnemingen gegrond zijn, gaat de politie 
in deze gebieden verkeerscontroles houden. De 
politie houdt daarbij rekening met de aard van 
de klacht en wanneer die wordt veroorzaakt 
door hinderlijk en gevaarlijk verkeersgedrag.

controleS
De politie controleert vervolgens bewust op be-
paalde tijdstippen en plaatsen waar de automo-
bilisten, motorrijders en bromfietsers onver-
antwoord hard rijden of op een andere manier 
het verkeer in gevaar brengen, bijvoorbeeld in 

november 2007

de politie tot uw dienst

xberichtentelexberichtentelexberichtent

richtentelexberichtentelexberichtentelex-

Brandevoort en op de  Brandevoortse Dreef. De 
zich misdragende bestuurder wordt ter plekke 
door een politieambtenaar bekeurd. Ook  wor-
den er onopvallende controles gehouden. Agres-
sieve weggebruikers worden aangepakt door in-
zet van de videoauto. Bij de invalswegen komen 
waarschuwingsborden. 

infrAStructuur
Door het aanleggen van wegversmallingen en 
verkeersdrempels streeft de gemeente ernaar 
in deze gebieden het aantal letselongevallen om-
laag te brengen. Ook wordt de weggebruiker hier 
via bebording duidelijk gemaakt dat  er reke-
ning gehouden moet worden met de aanwezig-
heid van kwetsbare en langzame verkeersdeel-
nemers, zoals fietsers, kinderen en voetgangers. 
De rol van politie is handhaven van de maximum 
snelheid.

duurzAAm veilig
De gemeente is verantwoordelijk voor een goede 
weginrichting. Er wordt dan ook voor gekozen 
om bij groot onderhoud of noodzakelijke recon-
structies duurzaam veilige maatregelen te ne-
men zoals drempels, wegversmallingen enz. De 
realisering van duurzaam veilig kan daarom 
lang duren. Bovendien moet rekening worden 
gehouden met routes voor het busvervoer en 
hulpverleners, zoals de brandweer. 



Oktober was een bijzonder drukke maand voor onze 
Brandevoortse brandweerpost. Maar liefst twintig uit-
rukken werden afgehandeld. De grootste inzet was een 
brand bij een papierhandel op het industrieterrein alwaar 
brand woedde in de buitenopslag. Nagenoeg het gehele 
buitenterrein, dat vol stond met oud papier, brandde. Het 
complete Helmondse korps is voor deze brand ingezet. 
Maar ook binnen het Brandevoortse verzorgingsgebied 
hebben we diverse malen hulp moeten verlenen. Op de 
A270 ter hoogte van parkeerplaats Vaarle vloog een auto 
over de kop. Dit ongeval liep voor de bestuurder van het 
voertuig relatief goed af. In de Sleegersstraat vloog een 
bladkorf in brand, en in de fietsenstalling van station Het 
Hout moesten enkele malen in brand gestoken fietsen 
geblust worden. Ook bij een zelfdoding op het spoor 
hebben we hulp moeten verlenen, ook dat hoort er bij.

Verder zijn we diverse malen uitgerukt voor auto-
matische brandmeldingen, in alle gevallen loze mel-
dingen door diverse oorzaken. Ja, oktober was 
een drukke maand voor de mensen van onze post. 
Diverse mensen hebben gereageerd op de op-
roep in de vorige Courant om vrijwilliger te worden, 
maar… we hebben nog steeds mensen nodig! Komt u 
eens bij ons langs tijdens Dickensnight, en vraag ons de 
oren van het hoofd!
Tot Dickensnight of de volgende maand! n

rené kuyt

post brandevoort
          veiligheid en controle
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De familie Janssen uit Brandevoort is net overgestapt 

op het glasvezelnetwerk van OnsBrabantNet. De slui-

tingsdatum is dan al wel lang voorbij maar omdat zij 

op dit moment bezig zijn met het bouwen van een 

nieuw huis in het deel Brand, was het nog niet hele-

maal duidelijk of ze zich toch al konden aanmelden. 

Gelukkig loopt de planning van het huis zo dat de me-

terkast al op tijd bereikbaar is voor de aansluiting op 

OnsBrabantNet. En zolang OnsBrabantNet nog moet 

beginnen of zelfs nog bezig is in de straat hoeft men 

geen aansluitkosten van E 385,00 te betalen.

De familie Janssen neemt alle diensten af; internet, 

telefonie en televisie.”Een belangrijke reden om over 

te overstappen naar OnsBrabantNet, is dat je dan alle 

diensten van één aanbieder kunt afnemen. Er is één 

aanspreekpunt. Vooral de provider UPC is erg slecht 

bereikbaar en je wordt van het kastje naar de muur 

gestuurd. Daarnaast heeft glasvezel de toekomst 

door de snelheid en de kwaliteit van de informatie 

overdracht. Én Brandevoort is een moderne wijk met 

allemaal nieuwe huizen. Het is dus eigenlijk gek om 

geen gebruik te willen maken van de nieuwste tech-

nologie”, aldus de heer Rolf Janssen. 

Internet wordt zowel privé als zakelijk veel gebruikt. 

Privé vooral voor e-mail en als informatiebron. Zake-

lijk is de heer Janssen werkzaam als docent aan het 

Varendonck-College in Someren. Uiteraard is er per 

dag veel e-mail verkeer onderling tussen collega’s 

maar ook leerlingen kunnen veel gebruik maken van 

internet. “Je merkt een duidelijke vertraging van de 

verbinding als veel mensen tegelijkertijd internetten. 

Dat heb je met een glasvezelnetwerk in ieder geval 

niet.”

De verwachtingen van het glasvezelnetwerk zijn 

hoog. De heer Janssen verwacht een super kwali-

teit en hoge snelheid. “Als de mensen eenmaal door 

hebben wat er allemaal kan met het netwerk kan de 

ontwikkeling ook een vlucht nemen. Te denken valt 

hierbij aan zorg en bewaking op afstand en inter- 

actieve televisie.”

“Het is niet logisch waarom het glasvezelnetwerk 

niet zo leeft in Brandevoort. Het zijn over het al-

gemeen jonge gezinnen en nieuwe huizen. Helaas 

blijven mensen ook vaak bij de grootste bank ook al 

hebben zij de laagste spaarrente, ze kiezen toch vaak 

gemak en nemen niet de moeite om over te stappen. 

In deze tijd met deze technologische ontwikkelingen 

is dat jammer. Een prachtige wijk als Brandevoort 

verdient moderne en toekomstgerichte oplossingen 

en voorzieningen”, aldus de heer Janssen.

De inwoners van Brandevoort zien nog niet veel ge-

beuren in de wijk maar op dit moment is OnsBrabant-

Net druk bezig met de voorbereidende fase voor de 

aanleg van ons glasvezelnetwerk.

Deze voorbereidende fase wordt ook wel engineering 

genoemd en wordt uitgevoerd door de aannemer Van 

den Berg. Hierin worden alle aansluitingen op papier 

gezet en op tekening geplaatst. Dit overzicht gaat 

vervolgens voor goedkeuring naar de gemeente.

Brandevoort zal in 5 fases worden verglaasd, Ste-

pekolk is de eerste wijk die wordt aangesloten, ge-

volgd door Brand, De Veste, Schutsboom en tot slot 

het buitengebied Geldropse weg. In dit buitengebied 

waren er voldoende aanmeldingen zodat wij de bewo-

ners konden clusteren en ze dus alsnog kunnen aan-

sluiten op het glasvezelnetwerk van OnsBrabantNet. 

In tegenstelling tot de overige gemeentes wil de 

gemeente Helmond zelf de straten weer bestraten. 

Vanaf  3 december heeft de gemeente voldoende 

stratenmakers tot hun beschikking om de planning 

van OnsBrabantNet te kunnen volgen. 

Michel de Groot, projectleider bij Van den Berg,  

verteld dat vanaf 3 december 4 km graafwerkzaam-

heden per week worden uitgevoerd door 7 ploegen 

met ieder 5 grondwerkers. Op dit moment is het ook 

nog even wachten op de goedkeuring voor het plaat-

sen van een technische ruimte, oftewel het verdeel- 

station. Dit verdeelstation zal in eerste instantie wor-

den gekoppeld aan Mierlo en later, bij verglazing van 

heel de gemeente Helmond, mee worden genomen in 

‘de ring’ van Helmond. 

Eind november ontvangen de bewoners van Brande-

voort een brief waarin de specifieke planning staat. 

Medio maart kan naar verwachting Brandevoort 

worden opgeleverd. 

Helmond

Een prachtige wijk als Brandevoort verdient 
moderne en toekomstgerichte oplossingen 
en voorzieningen! Voortgang glasvezelnetwerk Brandevoort

T 0492 78 2000
E info@onsbrabantnet.nl
I www.onsbrabantnet.nl

Coöperatie 
OnsBrabantNet U.A.
Postbus 1046, 
5602 BA  EINDHOVEN

Bezoekadres ‘t BrandPunt
Biezenlaan 29, Helmond
Openingstijden
ma. t/m do. 15.00 tot 21.00 uur

Rolf Janssen

OBN_Adv_brandevoorter_WK46.indd   1-2 14-11-2007   14:37:29
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De familie Janssen uit Brandevoort is net overgestapt 

op het glasvezelnetwerk van OnsBrabantNet. De slui-

tingsdatum is dan al wel lang voorbij maar omdat zij 

op dit moment bezig zijn met het bouwen van een 

nieuw huis in het deel Brand, was het nog niet hele-

maal duidelijk of ze zich toch al konden aanmelden. 

Gelukkig loopt de planning van het huis zo dat de me-

terkast al op tijd bereikbaar is voor de aansluiting op 

OnsBrabantNet. En zolang OnsBrabantNet nog moet 

beginnen of zelfs nog bezig is in de straat hoeft men 

geen aansluitkosten van E 385,00 te betalen.

De familie Janssen neemt alle diensten af; internet, 

telefonie en televisie.”Een belangrijke reden om over 

te overstappen naar OnsBrabantNet, is dat je dan alle 

diensten van één aanbieder kunt afnemen. Er is één 

aanspreekpunt. Vooral de provider UPC is erg slecht 

bereikbaar en je wordt van het kastje naar de muur 

gestuurd. Daarnaast heeft glasvezel de toekomst 

door de snelheid en de kwaliteit van de informatie 

overdracht. Én Brandevoort is een moderne wijk met 

allemaal nieuwe huizen. Het is dus eigenlijk gek om 

geen gebruik te willen maken van de nieuwste tech-

nologie”, aldus de heer Rolf Janssen. 

Internet wordt zowel privé als zakelijk veel gebruikt. 

Privé vooral voor e-mail en als informatiebron. Zake-

lijk is de heer Janssen werkzaam als docent aan het 

Varendonck-College in Someren. Uiteraard is er per 

dag veel e-mail verkeer onderling tussen collega’s 

maar ook leerlingen kunnen veel gebruik maken van 

internet. “Je merkt een duidelijke vertraging van de 

verbinding als veel mensen tegelijkertijd internetten. 

Dat heb je met een glasvezelnetwerk in ieder geval 

niet.”

De verwachtingen van het glasvezelnetwerk zijn 

hoog. De heer Janssen verwacht een super kwali-

teit en hoge snelheid. “Als de mensen eenmaal door 

hebben wat er allemaal kan met het netwerk kan de 

ontwikkeling ook een vlucht nemen. Te denken valt 

hierbij aan zorg en bewaking op afstand en inter- 

actieve televisie.”

“Het is niet logisch waarom het glasvezelnetwerk 

niet zo leeft in Brandevoort. Het zijn over het al-

gemeen jonge gezinnen en nieuwe huizen. Helaas 

blijven mensen ook vaak bij de grootste bank ook al 

hebben zij de laagste spaarrente, ze kiezen toch vaak 

gemak en nemen niet de moeite om over te stappen. 

In deze tijd met deze technologische ontwikkelingen 

is dat jammer. Een prachtige wijk als Brandevoort 

verdient moderne en toekomstgerichte oplossingen 

en voorzieningen”, aldus de heer Janssen.

De inwoners van Brandevoort zien nog niet veel ge-

beuren in de wijk maar op dit moment is OnsBrabant-

Net druk bezig met de voorbereidende fase voor de 

aanleg van ons glasvezelnetwerk.

Deze voorbereidende fase wordt ook wel engineering 

genoemd en wordt uitgevoerd door de aannemer Van 

den Berg. Hierin worden alle aansluitingen op papier 

gezet en op tekening geplaatst. Dit overzicht gaat 

vervolgens voor goedkeuring naar de gemeente.

Brandevoort zal in 5 fases worden verglaasd, Ste-

pekolk is de eerste wijk die wordt aangesloten, ge-

volgd door Brand, De Veste, Schutsboom en tot slot 

het buitengebied Geldropse weg. In dit buitengebied 

waren er voldoende aanmeldingen zodat wij de bewo-

ners konden clusteren en ze dus alsnog kunnen aan-

sluiten op het glasvezelnetwerk van OnsBrabantNet. 

In tegenstelling tot de overige gemeentes wil de 

gemeente Helmond zelf de straten weer bestraten. 

Vanaf  3 december heeft de gemeente voldoende 

stratenmakers tot hun beschikking om de planning 

van OnsBrabantNet te kunnen volgen. 

Michel de Groot, projectleider bij Van den Berg,  

verteld dat vanaf 3 december 4 km graafwerkzaam-

heden per week worden uitgevoerd door 7 ploegen 

met ieder 5 grondwerkers. Op dit moment is het ook 

nog even wachten op de goedkeuring voor het plaat-

sen van een technische ruimte, oftewel het verdeel- 

station. Dit verdeelstation zal in eerste instantie wor-

den gekoppeld aan Mierlo en later, bij verglazing van 

heel de gemeente Helmond, mee worden genomen in 

‘de ring’ van Helmond. 

Eind november ontvangen de bewoners van Brande-

voort een brief waarin de specifieke planning staat. 

Medio maart kan naar verwachting Brandevoort 

worden opgeleverd. 

Helmond

Een prachtige wijk als Brandevoort verdient 
moderne en toekomstgerichte oplossingen 
en voorzieningen! Voortgang glasvezelnetwerk Brandevoort

T 0492 78 2000
E info@onsbrabantnet.nl
I www.onsbrabantnet.nl

Coöperatie 
OnsBrabantNet U.A.
Postbus 1046, 
5602 BA  EINDHOVEN

Bezoekadres ‘t BrandPunt
Biezenlaan 29, Helmond
Openingstijden
ma. t/m do. 15.00 tot 21.00 uur

Rolf Janssen
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Tijs Maassen verdedigde met verve zijn interessante stu-
die op 2 november jongstleden tijdens zijn afstudeerpre-
sentatie. Na 1 ½ jaar studie en onderzoek heeft Tijs zijn 
Brandevoort-onderzoek afgerond en in een mooi vorm-
gegeven boekwerk gepubliceerd. Op een Brandevoort 
waardige wijze doet Tijs verslag van zijn bevindingen. 
Het totale verslag is te downloaden via www.brande-
voortercourant.nl
Met Krier, met bewoners en met veel eigen observaties 
heeft Tijs de wijk aan een sociologisch en bouwkundig 
onderzoek onderworpen. In de samenvatting die elders 
in deze courant staat afgedrukt kunt u zijn bevindingen 
lezen.
Wij, Marga Dobma en Giel Pollemans van de redactie 
hebben Tijs enkele vragen voorgelegd en nog wat door-
gefilosofeerd over zijn bevindingen.

PUBLIEKE RUIMTE IN OF BUITEN HET WOONBLOK
Vooral de volgende vraag intrigeert ons: kan de huidi-
ge indeling van de wijk, met zijn min of meer gesloten 
woonblokken en transparante groenpleinen nu wel of 
niet een uitdaging zijn voor leefbaarheid op straat. Het 
blijkt immers dat de bewoners wel tamelijk intensief 
met elkaar omgaan in bepaalde woonblokken en speci-
ale “woonerven”, maar dat het elkaar ontmoeten in het 
openbaar bijv . op straat niet zo intensief is. Het blijkt 
dat bewoners met gedeelde belangen elkaar wel opzoe-
ken, maar dat het leven op de straat zoals vroeger, niet 
echt uit de verf komt. Dit was echter wel de bedoeling 
van de architect, maar de vorm en de inrichting van de 
straat alleen, trekt mensen niet als zodanig. Het is wel 
zo dat bewoners trots zijn op hun huizen en woonbuur-
ten, dit als het ware beleven in een soort ansichtkaart 
– bewustzijn. Binding met de buurt anno 2007 ontstaat 

niet meer door familiebanden of het elkaar nodig heb-
ben, zoals vroeger, maar ontstaat juist via beelden (an-
sichtkaart) die trots en een gemeenschappelijke identi-
teit genereren. De onderzoeker spreekt in dit verband 
van een monumentale binding. De mentale identiteit of 
de leefwereld zoals die bij iedere bewoner in zijn hoofd 
en hart aanwezig is, komt vooral in de dichtbij gelegen 
leefomgeving terug, namelijk in een woonblok of in een 
groenplein (Biesveldje, Leemveld en Blokskenserf). Deze 
bevinding blijkt voor meerdere woonwijken met speciale 
erven op te gaan. In een onderzoek onder de vinexlo-
caties in Nederland (afgeschermde woondomeinen in 
Nederland, ruimtelijk planbureau, 12 november 2007; zie 
de kopie van het krantenartikel op blz 5) lijkt het typisch 
Nederlands te zijn om op het niveau van woonerven, 
een gedeelde ervaring of belangeninzet te praktiseren. 
Is deze scope wat groter, dan is het gelijk al moeilijker 
om zich daadwerkelijk en betrokken in te zetten voor de 
woonomgeving.  

GEMEENSCHAPPELIJKE GEBRUIKERSFUNCTIE ALS 
BREEKIJZER
Tijs Maassen is van mening dat als er een soort gebrui-
kersfunctie aan de andere openbare ruimten van de wijk 
wordt toegevoegd, de betrokkenheid daar dan wellicht 
ook zal toenemen. Zo zal het “leven op straat” of de 
“levendigheid op straat” wat worden verhoogd en ver-
plaatst van de binnen plaatsen naar de straat. Het plaat-
sen van banken, kleine speelvoorzieningen, eventuele 
speelse voorzieningen voor de groepering jongeren en 
ouderen in de wijk, kan dan  al zeker tot een ander ge-
bruik van de publieke ruimte leiden. De inrichting en 
plaats van de ecozones zijn in dit geval net te weinig in 
de gemeenschappelijke “route” van de wijk. Deze over-
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wegingen zijn uiteraard zinnig als de ontwerpers van de 
2e fase van Brandevoort nu hun plannen op tafel leggen. 
De komende jaren kunnen aanpassingen in deze richting 
de wijk een meer publieke levendigheid opleveren. 

STATION ALS TESTCASE
De leefruimte rondom het nieuwe station zou een goe-
de testcase zijn voor deze theorie. In het ED van 8 no-
vember geeft Jan Traverse een voorzet van deze aanpak. 
Elders in onze courant kunt u dit nalezen. Doordat de 
Marke en het winkelcentrum van De Veste veel met el-
kaar te maken hebben, zullen veel mensen zich via het 
station gaan verplaatsen. Deze gedeelde gebruikersfunc-
tie zou de sociale controle op het station goed kunnen 
vervullen. Misschien leidt het tot een totale verdwijning 
van het vandalisme en juist tot een intensieve gemeen-
schappelijke ontmoetingsplek.

md en GP

THEORETISCHE ACHTERGROND
Uit de literatuurstudie die uiteindelijk heeft geleid tot 
dit onderzoek, komt naar voren dat er heel verschillend 
wordt gedacht over de maakbaarheid van gemeenschap-
pen. Een groot aantal theoretici is van mening dat om-
gangsvormen tussen bewoners, zoals deze in traditionele 
(dorps)gemeenschappen bestonden, niet langer van deze 
tijd zijn. Buurtcohesie heeft volgens hen definitief plaats 
gemaakt voor netwerkcohesie, waarbij de buurt nog 
slechts de uitvalsbasis is. Tegelijkertijd blijkt er een groei-
ende behoefte te zijn aan houvast en geborgenheid in 
een tijd waarin steeds meer zekerheden wegvallen. 
New Urbanism bleek een stroming te zijn binnen de ste-
debouwkunde en de architectuur die juist wel gelooft 
in de maakbaarheid van gemeenschappen met traditio-
nele omgangsvormen. New Urbanism wil aan de hand 
van traditionele ontwerprichtlijnen letterlijk terug naar 
de gemeenschap van vroeger, in een tijd waarin deze de-
finitief tot het verleden lijkt te behoren. De doelstelling 
van het onderzoek is een beeld te vormen van binding 
met de buurt in een wijk die gebouwd is volgens de prin-
cipes van New Urbanism en het in kaart brengen van de 
(ruimtelijke) factoren die hierop van invloed zijn. Als on-
derzoeksgebied is gekozen voor de Helmondse vinexlo-
catie Brandevoort omdat deze aspecten van beide con-
stateringen in zich herbergt.

BRANDEVOORT OMSCHREVEN
Samenvattend kan gesteld worden dat Brandevoort de-
mografisch gezien een typische vinexlocatie is, vergelijk-
baar met de meeste andere vinexwijken in Nederland. 
Brandevoort steekt boven het Vinex-maaiveld uit door 
de sterke en consequent doorgevoerde thematisering. 
Niet zozeer het feit dat de wijk een thema heeft is uniek, 
wel de wijze waarop dit thema is uitgewerkt tot in de 
kleinste details en in vrijwel alle facetten van de wijk. 
De bebouwing dient in de eerste plaats als decor voor 
en begrenzing van de openbare ruimte. In deze ruimte 
kan men elkaar ontmoeten en kunnen mogelijk sociale 
banden tussen bewoners ontstaan. Ook topografisch ge-
zien neemt Brandevoort een bijzondere positie in. Het 

ligt strategisch tussen Eindhoven en Helmond en kan 
qua ligging beschouwd worden als een dorp in de regio, 
niet anders dan bijvoorbeeld Geldrop of Nuenen. Het 
is mede daarom interessant om te zien of Brandevoort 
ook als zodanig wordt beleefd door zijn bewoners.

BRANDEVOORT EN NEW URBANISM
Op het eerste gezicht lijkt het gerechtvaardigd om Bran-
devoort als New Urbanism project te bestempelen. 
Brandevoort is gebaseerd op het dorp van weleer en 
hieraan liggen een aantal ontwerprichtlijnen ten grond-
slag, net als bij New Urbanism. Toch mag Brandevoort 
niet zomaar als New Urbanism worden aangeduid. 
New Urbanism is op te vatten als stijl (verschijnings-
vorm) of als methode (intentie). Als stijl gaat de vergelij-
king met Brandevoort slechts in een klein aantal buurten 
van Brandevoort op. De duurzame variant, New Urba-
nism als methode om een maatschappelijk probleem 
aan te pakken, manifesteert zich vooral in de Veste. In 
Brandevoort is in mijn ogen sprake van New Urbanism 
“European Style”, een New Urbanism dat verder gaat  
waar het in de Verenigde Staten vaak ophield. De stro-
ming heeft hier meer inhoud gekregen waardoor niet 
alleen het beeld van belang is, maar ook de wijze waarop 
de buurt gaat functioneren. 

SOCIALITEITEN IN BRANDEVOORT
Brandevoort als methode staat in het kort voor een 
bloeiende civil society. In het hoofdstuk Socialiteiten in 
Brandevoort blijkt dat Brandevoort in korte tijd een 
hoge mate van zelfbestuur en een levendig verenigings-
leven heeft opgebouwd. Er wordt veel georganiseerd en 
bewoners zijn op verschillende schaalniveaus actief be-
trokken bij de wijk. Men voelt zich Brandevoorter, meer 
dan men zich Helmonder of zelfs Eindhovenaar voelt.
Waar binding met de buurt of gemeenschapszin in de 
traditionele dorpen vooral gebaseerd was op een ge-
deeld verleden en onderlinge afhankelijkheid, is de bin-
dende factor in een wijk als Brandevoort het thema dat 
in de wijk is doorgevoerd. De monumentale gebouwen 
en bouwwerken dragen bij aan gemeenschappelijke trots 
en een gezamenlijke identiteit. Deze identiteit ontleent 
men aan het “ergens bijhoren” en in dit geval hoort men 
bij het sprookje dat Brandevoort heet.
De thematisering vormt als het ware een kapstok en be-
woners kunnen hieraan hun eigen identiteit ophangen. 
Functionele binding op basis van gedeeld verleden is in 
Brandevoort vervangen door mentale binding. Mentale 
binding is in de theorie al omschreven als de emotionele 
verbondenheid met een plek. Het emotioneel verbonden 
zijn met een bepaalde plek zegt iets over de mate waarin 
een plek symbool, ondersteuning én resultaat is van de 
eigen identiteit. Door de nu al beroemde (en beruchte) 
architectuur en de aanwezigheid van enkele bijzondere 
gebouwen zoals de markthal en het station kun je in 
Brandevoort zelfs spreken van MonuMentale binding.

ONTMOETEN OP STRAAT
Het echte, traditionele ontmoeten op straat lijkt niet 
meer zo van deze tijd. Bijzonder aan Brandevoort is 
dat, naast toevallige ontmoetingen op straat, veruit het 
grootste aantal ontmoetingen plaatsvindt op de binnen-
plaatsen van de bouwblokken. Daar ontstaat een hechte 

de samenvatting van het onderzoek 
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gemeenschap tussen blokbewoners. Gemeenschappe-
lijke belangen en een duidelijke gebruiksfunctie van deze 
ruimte blijken hiervoor de belangrijkste initiators te zijn. 
Enerzijds is het succes van deze binnenplaatsen een posi-
tief gegeven voor de sociale binding in de buurt in Bran-
devoort. Anderzijds, zo blijkt uit het functioneren van het 
Sterkenstraatje en de Middellaan, gaat dit ten koste van 
de levendigheid op straat. Toch één van de speerpunten 
van Kriers ontwerp.
Een duidelijke gebruiksfunctie van een ruimte is van es-
sentieel belang voor het slagen van een openbare ruimte. 
Wanneer er geen aanleiding is in een ruimte te verblij-
ven, dan gaat dit ten koste van de levendigheid op straat 
en daarmee ook van de ontmoetingsfunctie van deze 
ruimte. Duidelijk is geworden dat in veel gevallen het 
beeld van het pittoreske dorpje Brandevoort belangrijker 
wordt gevonden dan het gebruik ervan. Hierdoor blijven 
de aanwezige potenties vaak onbenut, zoals bij de gracht 
in de Middellaan. Dit zijn plekken in de openbare ruimte 
waar daadwerkelijk fysieke ontmoetingen plaats kunnen 
vinden, maar waar nu slechts nog een mooi plaatje voor 
in het fotoboek geschoten wordt.

BRANDEVOORT IN BEELD
In dit hoofdstuk wordt verband gelegd tussen het toe-
passen van thematische beeldelementen, het grote aantal 
activiteiten dat bewoners van Brandevoort in hun buurt 
ontplooien en de daaruit voortvloeiende binding met de 
buurt. Voor de bijzondere situatie in Brandevoort gebruik 
ik de metafoor van een ansichtkaart. Door de bijzondere 
architectuur en de aanwezigheid van opvallende beeld-
elementen kan probleemloos een ansichtkaart worden 
gemaakt van het pittoreske dorpje Brandevoort. Op de 
kaart zijn een aantal blikvangers opgenomen, zoals de 
kerk en de markthal. Daarnaast zijn wat minder in het 
oogspringende, maar voor Brandevoort op buurtniveau 
zeker ook belangrijke, beelden van natuurlijke elemen-
ten en typische erfafscheidingen afgebeeld.  Het zijn deze 
beelden die bepalend zijn voor de monumentale binding 
van bewoners met hun buurt. Ze genereren een gevoel 

van trots en bepalen voor een groot deel de identiteit 
van de Brandevoorter. Hier willen mensen bijhoren, 
zich voor inzetten. MonuMentale binding leidt er toe 
dat mensen meer activiteiten ontplooien in hun wijk en 
daardoor ook vaker met elkaar in contact komen. Mo-
nuMentale binding kan op deze manier leiden tot sociale 
binding maar dat hoeft niet.

TOT SLOT
Concluderend kan gesteld worden dat er een tegenstel-
ling bestaat tussen de ontwerpdoelstelling van Brande-
voort en het gebruik door de bewoners en daarmee 
tussen theorie en praktijk. Plekken, ontworpen door 
Krier ter bevordering van onderling contact en levendig-
heid op straat, blijken niet het gewenste effect te hebben 
doordat een duidelijke gebruiksfunctie ontbreekt. An-
dere plekken hebben weldegelijk een positief effect op 
de sociale interactie tussen bewoners, maar hebben juist 
een averechts effect ten aanzien van het leven op straat.  
Daar staat tegenover dat Brandevoort een bloeiende ci-
vil society kent op basis van MonuMentale binding. 
Het antwoord op de vraag of binding met de buurt anno 
2007 definitief tot het verleden behoord, of dat deze bin-
ding toch maakbaar blijkt te zijn is dan ook tweeledig. 
Kun je stellen dat Krier met Brandevoort een gemeen-
schap heeft gecreëerd vergelijkbaar met een traditionele 
dorpsgemeenschap?

ja: Brandevoort leeft, interacteert, organiseert en sociali-
seert. Dit alles op basis van MonuMentale binding. Mensen 
hebben blijkbaar nog altijd de behoefte om op een be-
paalde manier sociaal met elkaar om te gaan in hun buurt 
en trots en identiteit dragen bij aan dit proces.
nEE: In Brandevoort gebeuren al deze dingen binnen, 
terwijl de intentie was het ontmoeten op straat terug 
te brengen. Ondanks de strakke regie vindt men toch 
genoeg ruimte om de wijk op een eigen manier te ge-
bruiken. n

tijs maassen
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De opticien aan huis met een frisse kijk op de brillenwereld! 

Crazz Optics is een jong dynamisch Nederlands bedrijf opgericht door Bram Bogers uit Eindhoven, 
die meer dan 10 jaar ervaring heeft in de optiek branche. 

Brillen hoeven niet altijd prijzig te zijn! Crazz Optics maakt dit waar, mede door de unieke gratis 
service aan huis. Crazz Optics is trots op haar uitgebreide collectie monturen. Van bekende mode- 
merken tot exclusieve, opkomende merken. Geen twaalf-in-een-dozijn monturen, maar een collectie 
met zorg geselecteerd voor jong en oud. 

Als u zich door ons vrijblijvend laat adviseren voor uw enkelvoudige en/of multifocale bril dan bent u 
verzekerd van een aangename verrassing; niet alleen voor de spiegel maar ook bij de kassa!

Wanneer de opticien aan huis?
- U wilt graag thuis bezocht worden; 
- U bent woonachtig in een ouderenhuis;
- U wilt niet afhankelijk zijn van winkeltijden;
- U bent beperkt in uw vervoersmogelijkheden.

Voordelen van de opticien aan huis?
- Gratis service aan huis;
- Geen wachtrijen of nummertjes trekken;
- Gegarandeerde prijs- kwaliteitsverhouding;
- Keuze uit minimaal 200 (design) monturen;
- Alle tijd om voor u een perfecte oogmeting te verrichten. 
 

Bij Crazz Optics bespaart u al snel € 100,- op een complete bril!
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Vanaf Utrecht is Donetsk slechts 2700 autokilometers 
en 5 vlieguren verwijderd.
Een bijzondere stad gelegen in het oosten van Oekraïne 
en telt iets meer dan 1 miljoen inwoners. Daar ligt de 
oorsprong van “Volushka” , een professioneel folklore 
ensemble die zijn sporen al reeds lang heeft verdiend in 
succesvolle optredens in Nederland en Duitsland. 

Hun stad van herkomst bestaat uit een smeltkroes van 
Oekraïense, Russische en Kozakken invloeden en heeft 
het unieke en veelzijdige repertoire van “Volushka” be-
paald. Naast het prachtige a capella zingen van dit schit-
terende ensemble, is het ook een groot genoegen te er-
varen hoe de fraaie en bijzondere volksliederen worden 
begeleid door authentieke instrumenten.    
De bajan, balalaika, balalaikacontrabas en verschillende 
slaginstrumenten completeren zang en dans  en maken 
een optreden tot een waarlijk fascinerende gebeurtenis.

“Volushka” is meer dan alleen zang en dans, ze vormt 
ook een afspiegeling  van de ziel die zo besloten ligt in 
de Oekraïense,  Russische en Kozakken volksliederen. 
“Volushka” bestaat uit 9 personen waarvan een aantal  

laat u raken...
al meer dan 20 jaar op de planken staan. Geschoolde 
stemmen en musici die als geen ander op meeslepende 
wijze het karakter van de Oekraïense muziek vorm kun-
nen geven. 

In december 2007 zal dit unieke gezelschap weer voor 
enige weken in Nederland zijn. Dé gelegenheid om hun 
zang, muziek en toneelspel te beleven in Kerstsfeer zoals 
dat in de Oekraïne wordt gevierd. In een nieuw Neder-
lands gepresenteerd programma van 2 maal 45 minuten, 
wordt  u meegenomen door dit hartverwarmende en-
semble naar de ongekende en sfeervolle periode rond 
de Oekraïense Kerst.  Laat u raken door wat “Volushka” 
te bieden heeft in klank, kleur en beweging.

Van harte nodigen wij u uit om in december a.s. een op-
treden van “Volushka” bij te wonen, onze speellijst kunt 
u vinden op: www.volushka.nl-web.net.
In Brandevoort komen we ook en wel op donderdag 
20 december om 20.15 uur in wijkhuis ’t BrandPunt. 
De  kaartverkoop gaat via ’t BrandPunt en Primera of 
kan via de site verlopen. De entree is € 10,-. Graag tot 
ziens. n
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Ronald van Dongen is geboren op 03 oktober 1967 en 
getogen in Eindhoven. Hij doorliep hier ook de reguliere 
scholen waarna hij doorstroomde naar de Mavo daarna 
de Meao en als laatste de grafische MTS. Opleidingen 
die hij allemaal met goed gevolg doorliep. In zijn studen-
tentijd verdiende Ronald al een centje bij in de cafetaria 
van zijn broer Paul (eveneens geboren in Eindhoven op 
11-03-1963). Ronald koos voor de grafische richting op 
de MTS omdat zijn vader een drukkerij runde. Waardoor 
het eigenlijk vanzelfsprekend was dat de oudste broer 
Stan en ook Ronald in deze branche gingen werken. 
Deze laatste deed dit werk dan ook zo’n 10 jaar met veel 
plezier. Op een bepaald moment  ontstond de vraag hoe 
het verder moest met het bedrijf. Met als mogelijkheden; 
verkopen, uitbouwen of fuseren. Alsof het zo moest zijn 
kwam er in die periode een klant die belangstelling had 
voor het familiebedrijf. Zo kwam er een einde aan de 
drukkerij van de familie van Dongen. Ronald koos ervoor 
om in het nieuwe bedrijf verder te gaan in de functie 
van bedrijfsleider, Paul ging door met het runnen van zijn 
reeds bestaande cafetaria’s.
Vanuit zijn grafische werkzaamheden (o.a. door het ma-
ken van brochures bijv. van Schutsboom) kwam hij in 
aanraking met de nieuw te bouwen wijk Brandevoort. 
Deze nieuwe wijk miste ook op beide broers zijn uitwer-
king niet. Ze kregen de kans om in de noodwinkels een 
cafetaria te starten. Veel tijd om na te denken hadden ze 
niet en dus was de keuze gauw gemaakt. Cafetaria Bran-
devoort was een feit in augustus 2003.
In 2001 leerde Ronald via een kennis zijn partner An-
nemarie kennen.
Zakelijk gaat het hen voor de wind en de beide broers 
kijken uit naar hun nieuwe winkelpand dat gevestigd 
wordt in het hartje van de Veste in het zogenoemde ‘’Ein-
zelhaus’. Een apart gebouw tussen het laatste bruggetje 
en het einde van het water, boven de parkeergarage. Dit 
nieuwe pand beslaat een oppervlakte van zo’n 140 m². Er 
komt een overdekt terras aan het water. Binnen krijgen 
de klanten de beschikking over zo’n 35 zitplaatsen (onge-
veer hetzelfde aantal als buiten op het terras).  
Het interieur van de nieuwe zaak zal wel wat luxer wor-
den uitgevoerd dan in het bestaande pand maar het is 

en blijft een cafetaria. In het verlengde hiervan zal het 
huidige aanbod van het menu wel wat worden uitgebreid, 
bijv. met afhaalmenu’s, maar de oude vertrouwde zaken 
zullen gelukkig beschikbaar blijven. Uiteraard wordt wel 
met de tijd en met veranderde gewoontes op culinair 
gebied meegegaan. 
Privé heeft Ronald wat woonplaats betreft gependeld 
tussen Eindhoven en Stiphout maar op dit moment 
woont hij nog steeds met plezier in Stiphout. 
Hij vindt het perfect werken in Brandevoort. Doordat 
veel bewoners en kijkers wandelen in De Veste is er, vol-
gens hem,  wat meer onderling contact dan in een stad. 
Dit wat dorpse karakter van De Veste vindt hij dan ook 
fantastisch. 
De cafetaria mag zich verheugen in een groot aantal 
klanten, zowel bewoners uit de wijk als de bouwvakkers 
die hier tijdens hun pauzes een snackje komen eten.
Ronald vindt het contact met klanten het leukste van dit 
vak. De mensen zijn vriendelijk waardoor er vaak een, 
“ons kent ons”, sfeer hangt. Dit laatste maakt ook de 
contacten laagdrempelig.
De samenwerking tussen de beide broers van Dongen 
gaat eigenlijk als vanzelf. Ze lossen samen problemen op, 
vullen elkaar daar waar nodig, aan. Bovendien worden ze 
terzijde gestaan door prima medewerkers.   
Het belangrijkste vindt Ronald de onderlinge con-
tacten tussen klanten en medewerkers. Het handha-
ven van kwalitatief goede producten en een goede 
prijs- kwaliteitverhouding staan bij hem hoog in het vaan-
del. Hij hoopt dat de zaak een goedlopend bedrijf blijft, 
ook in het nieuwe pand, waar de klant gezellig even een 
hapje zal kunnen komen eten. De drukste en daardoor 
beste maanden in de cafetaria zijn de warme maanden. 
Wel vindt hij het heel belangrijk dat er een goede ont-
sluiting komt van Brandevoort en voorziet hij toch nog 
wel parkeerproblemen. 
Hij hoopt dat het nieuwe winkelcentrum zich zal onder-
scheiden in diversiteit van winkels waar eigenaren een 
goede boterham kunnen verdienen en ook samen leuke 
dingen kunnen organiseren. Wat hij vooral heel belang-
rijk vindt is dat ze elkaar wat gunnen. 
Ook hier in “onze cafetaria” was het voor mij een gezel-
lig interview waarvoor ik Ronald dan ook hartelijk dank. 
Wij, de redactie van de BC, wensen de beide broers van 
Dongen en hun medewerkers een gelukkige en goede 
toekomst zowel privé als met hun cafetaria waar bewo-
ners van Brandevoort altijd welkom zijn om een lekker 
hapje te eten. n

md

cafetaria brandevoort,
het trefpunt voor brandevoorters

WWW.BRANDEVOORT. BIZ
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Geest is dat nu verminderd, omdat er door de nieuwe 
bewoners van de huizen tegenover het station meer so-
ciale controle wordt uitgeoefend.
Hopelijk wordt het nieuwe winkelcentrum gevrijwaard 
van vandalisme, hoewel dat vooral in de afbouwfase na-
tuurlijk moeilijk te voorkomen is. 
Binnenkort wordt de bestrating rondom blok 8 ter hand 
genomen, er is al bestrating, maar door het bouwverkeer 
wordt dat behoorlijk geruïneerd, het is dus zaak om de 
bestrating pas definitief te leggen als het bouwverkeer 
verdwenen is. 
Er moet nog onderhandeld worden met Bouwfonds over 
de inrichting van blok 6 en 7. 
Op 26 november is er een laatste bespreking met Bouw-
fonds over de inrichting van het winkelcentrum. De dro-
gist die in het gebouw Palladium zou komen, dus tegen-
over het winkelcentrum, heeft afgehaakt wegens te hoge 
lasten. De winkeliers die vorige maand genoemd werden 
in het Eindhovens Dagblad zijn nog grotendeels in on-
derhandeling.
Er werden winkeliers genoemd die nog geen contract 
getekend hadden. De contracten worden  afgesloten 
door makelaarskantoor VP en A te Oosterhout.
Volgende maand zal er meer duidelijkheid zijn wat be-
treft de winkeliers die zich definitief in het winkelcen-
trum zullen gaan vestigen.  n

wim dobma

De bouw van het winkelcentrum, bestaande uit de blok-
ken 15 en 16, vordert gestaag.
Van de gebouwen tegenover het Palladium zijn de fraaie 
voorgevels voltooid. We kunnen niet spreken van winkels 
of woningen want het is een combinatie van beiden, van-
daar de term gebouwen. 
Aan de zijde van het Rondeel, vorige maand nog bestaan-
de uit betonnen geraamtes, worden momenteel stalen 
dakspanten geplaatst, het is even wennen want in een 
gebouw met een retrospectief karakter zou men houten 
spanten verwachten, hoewel de spanten aan de buiten-
kant uiteraard niet te zien zijn.
Het dak van de parkeergarage is nagenoeg dicht, dit 
“dak”vormt straks de begane grond van de winkels. 
Langs de gracht die het winkelcentrum voor een deel 
omzoomt, komt een wandelpad: Een ontwerp kan nog zo 
fraai zijn, althans visueel, er kunnen altijd kinderziektes 
optreden, het dak van de parkeergarage onder het mul-
tifunctioneel centrum lekte vorige winter op meerdere 
plaatsen maar dit euvel is verholpen.
De heer Van der Geest van de gemeente Helmond ver-
telde een paar maanden geleden dat de kademuur van de 
gracht langs het winkelcentrum lek was. Dit is inmiddels 
verholpen. 
Men heeft onder andere in het Eindhovens Dagblad kun-
nen lezen dat er door hangjongeren nogal wat vanda-
lisme werd gepleegd in en nabij het station, ingeslagen 
ruiten en plassen in het gebouw. Volgens de heer Van der 

winkels brandevoor t deel IV



een kijkje thuis in
  brandevoort

Vraagt u het zich ook weleens af? Wie is toch dat ge-
zin in dat mooie huis? Of die vrouw in dat huis met 
die mooie tuin? Wat voor mensen wonen er allemaal 
in Brandevoort? En waarom zijn ze hier in deze mooie 
wijk komen wonen?
Allemaal vragen die ook wij als redactie stellen. Daarom 
iedere maand een bewoner aan het woord. 
Vindt u het ook leuk om wat over uzelf of uw gezin 
te vertellen? Een kleine blik te gunnen op uw leven in 
Brandevoort? Meld u dan aan op onze website www.
brandevoortercourant.nl 

dEzE maand: anja voS-GEvEn

Anja Vos woont al ruim 6 jaar in Brandevoort, en wel 
aan de Lisvoort 16. Hier woont ze samen met haar man 
en hun twee zonen. Voorheen woonden ze in Eindho-
ven. Ze waren daar al geruime tijd op zoek naar een 
andere woning. Dit wilde alleen maar niet lukken. In die 
tijd (2000) was de wijk Brandevoort veelvuldig in het 
nieuws. Daardoor werden ze nieuwsgierig. Ze hebben 
zich daarom in laten schrijven voor een woning en ze 
hadden al direct geluk bij de loting. 
Sindsdien bewonen ze een tweekapper. De begane 
grond bestaat uit de woonkamer met open keuken, 
bijkeuken en inpandige doorgang naar de garage. Op 
de bovenverdieping is er een badkamer en drie slaap-
kamers. Vervolgens hebben ze op de zolderverdieping 
nog twee ruime kamers gemaakt en daar weer boven 
is middels een vlizotrap een vliering te bereiken. Geluk-
kig hebben ze ook een tuin. Anja heeft groene vingers, 
dus ze kan ontzettend van de tuin genieten. Ze  vindt 
hun huidige tuin dan ook eigenlijk te klein. Om deze 
ruimte toch zo maximaal mogelijk te benutten heeft ze 
dan ook gebruik gemaakt van pergola’s. Ieder jaar is ze 
weer trots op de grote hoeveelheid druiven die ze aan 
de struik hebben, alhoewel de druiven dit jaar niet echt 
lekker waren door de slechte zomer. In het dagelijks le-
ven zijn zowel Anja als haar man ambtenaar. Anja werkt 
als financieel medewerker bij de gemeente Helmond, en 
haar man werkt bij de gemeente Eindhoven. Daarnaast 
heeft Anja nog een extra baan: ze vult voor particulieren 
op verzoek hun belastingaangiften in. Het voorjaar is 
voor haar dus een heel erg drukke tijd!
Naast haar drukke werkzaamheden, heeft ze twee zo-
nen thuis wonen. Martijn is de oudste van de twee. Hij is 
17 en hij zit in de 5e van het gymnasium van het Carolus 
Barromeus College. Ook Vincent, de jongste, zit op deze 
school. Hij is 14 en hij zit in de 2e van het gymnasium. 
Over het Carolus Barromeus College geeft Anja aan dat 
ze dit een fijne school vinden. Zeker in verhouding tot 
andere voortgezet onderwijs scholen, is het een rela-
tief kleine school. Iedereen kent elkaar hierdoor, wat 
maakt dat er sociale controle is. Daarnaast organiseert 
de school redelijk veel activiteiten naast het reguliere 
onderwijs. Al met al heerst er een prettige sfeer op 
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de school. Anja en haar gezin voelen zich aardig thuis in 
Brandevoort. De vrienden van de kinderen wonen dicht-
bij, en dat alleen al is een pluspunt. In hun oude woon-
plaats was dit namelijk niet zo. Positief vindt ze de inzet 
van de wijkbewoners om er samen een fijne en gezellige 
buurt van te maken. Ieder jaar geniet ze samen met haar 
gezin bijvoorbeeld weer ontzettend van de Dickensnight 
begin december. Een negatief punt vindt ze de slechte 
ontsluiting van de wijk. Ze vreest dat we daar in de toe-
komst last van gaan krijgen. Heel Brandevoort staat dan 
straks iedere ochtend in de file om de wijk uit te kunnen 
om naar het werk te gaan. Dit moet echt anders. 
Anja kent uiteraard de Brandevoorter Courant. Ze vindt 
het een fijn en mooi wijkblad. De lokale informatie wordt 
goed aangeleverd. Door de bijdragen van de diverse com-
missies worden de wijkbewoners goed op de hoogte ge-
houden van wat er speelt binnen de wijk.

dank je wel anja! 
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Foto: Ugur ozdemir

Zoals aangekondigd in de BC heeft Scouting zich weer 
ingezet om het zwerfvuil in de wijk op te ruimen. En niet 
zonder resultaat! Twee grote aanhangers vol met vuilnis 
werden opgehaald door de kinderen. 
De dag begon met het verzamelen bij de markthal in 
de Veste. Daar kreeg iedereen een opvallend hesje aan 
en werden de grijpstokken en vuilniszakken uitgedeeld. 
Ieder groepje kreeg een kaart mee waarop aangegeven 
stond waar ze percies aan de slag konden. En wat vind 
je dan zoal? Nou dit dus: Veel blikjes, flesjes en pakjes, 
bouwafval, een waterkoker (!?), een autouitlaat..... en nog 
veel meer zooi! Rond het middaguur was er een geza-
menlijk lunch met warme chocomelk. Daarna weer snel 
door met het opruimen. Om 16 uur is de actie afgesloten 
met een kop warme erwtensoep rondom het kampvuur 

bij onze boerderij aan de Doornweg. Dat hadden we wel 
verdiend! Als beloning kregen alle kinderen een badge 
om op de blouse te spelden.
Ouders, leiding en het bestuur hebben zich ingezet om 
de actie tot een succes te maken. Ook de gemeente 
Helmond droeg z’n steentje bij door het bieden van de 
benodigde materialen en het ter beschikking stellen van 
een beloning. Een speciale vermelding verdient Gert-Jan 
Kamphuis (Scoutsleiding) die de organisatie voor zijn re-
kening heeft genomen; complimenten! 
Dus, voordat je nog eens iets “per ongeluk” laat vallen, 
denk dan even na over de moeite die het kost om het 
allemaal weer op te ruimen!

groet, scouting brandevoort

brandevoort een stuk schoner dankzij scouting
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hoofdstraat 157,  5706 al helmond.
j.m.m. v.d. Laar,  pastoor / deken
telefoon: 0492 - 522930
e-mail: pastorie@st-lucia.nl
website: www.st-lucia.nl 
banknummer parochiebijdrage: 171027507.
banknummer restauratiefonds: 123872340.

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

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

EUCHARISTIEVIERINGEN:
zaterdag 19.00 uur
zondag 10.15 uur
 
BIJZONDERE VIERINGEN;
1 december 19.00 uur Luciakerk Gastkoor de 
Halmen.
8 december 19.00 uur Luciakerk Naviering 
Vormsel.
15 december 19.00 uur Luciakerk Mondharmo-
nicaclub en Seniorenkoor.
22 december 19.00 uur Luciakerk Kerstviering 
Scouting Mierlo-Hout.

KERSTPROGRAMMA 2007 LUCIAKERK
maandag 24 december:
-15.30 uur Peuter en kleuterviering. Dit is een kor-
te viering met liedjes, verhaaltjes, gebedjes speciaal 
bedoeld voor de allerkleinsten! Dit is geen Mis, er is 
geen communie! Er wordt 1 kindje gedoopt. 
-17.00 uur Gezinsmis met medewerking van de 
werkgroep en van de blaaskapel De Bietenrooiers.
Dit is een H. Mis met communie, speciaal bedoeld 
voor kinderen vanaf groep 5 met hun ouders.
-19.00 uur Traditionele Kerstmis m.m.v. Zangver-
eniging Crescendo. Er is tijdens deze viering een 
speciale Kinderwoorddienst waaronder geluisterd 
wordt naar het Kerstverhaal en samen liederen 
worden gezongen! (Vanaf groep 3)
-22.00 uur Plechtige Nachtmis m.m.v. het kerkkoor 
Cantemus Domino.
dinsdag 25 december:
-10.15 uur Plechtige Hoogmis van Kerstmis m.m.v. 
het kerkkoor Cantemus Domino met Kinderne-
vendienst.
Woensdag 26 december:
-10.15 uur Hoogmis m.m.v. het seniorenkoor St. Lucia.
De Luciakerk is open voor een bezoek aan de 
Kerststal: Eerste en Tweede Kerstdag van 14.00 uur 
tot 16.00 uur.

WENS:
Mede namens alle medewerkers wens ik u een Za-
lig Kerstfeest en alle goeds voor het Nieuwe Jaar.

j.v.d. laar, pastoor/deken

luciaparochie 
de 

ProtEStantSE GEmEEntE tE hElmond 

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

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

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

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

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

Op de 1e  en 3e zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst.

Belangstellenden kunnen aansluiten bij de gespreksgroep waar vragen over geloof en samenleving aan de orde komen. 
Voor informatie kunt u met mij contact opnemen.

Op dinsdag 15 januari 2008 wordt een wijkavond georganiseerd in wijkhuis ‘t BrandPunt. 
Ontmoeting en gezelligheid, daar gaat het deze avond om. U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom. 

Jacqueline Noort, contactpersoon. 



natuurlijk kunt u naar een kerstshow, een kerst-
circus of een kerstconcert maar…… waarom ver 
weg als dichtbij van kerstsfeer met grote teugen te 
genieten is? op 9 december a.s. ademt “de veste” 
dickens! voor nieuwe Brandevoorters misschien 
een onbekend fenomeen, voor velen een festijn om 
naar uit te kijken! dickensnight Brandevoort is veel 
méér dan een kerstmarkt, het wordt met recht een 
sfeerfeest genoemd!

Dat Dickensnight op de kaart staat, blijkt uit het aantal 
aanmeldingen van kraamhouders. In no time was de markt 
volgeboekt en werd een nieuw deel aan het terrein toe-
gevoegd om alle enthousiaste deelnemers een plaatsje te 
kunnen gunnen.
Kerstdecoratie in alle soorten en maten, tafeldecoraties, 
cosmetica, sieraden, poppen, beren, glas in lood, kunst, kaar-
ten en kleding naast lekkernijen als taarten, chocolade, oud 
Hollands snoepgoed, suikerspinnen, popcorn en poffertjes. 
Een glas glühwein of ander drankje, een warm broodje, war-
me chocomel of een kop koffie, het is er allemaal! Voor de 
kids weer een heuse kindertent waarin zij aan de slag kun-
nen met kaarsen maken en ouderwets tollen of hun snuitje 
kunnen laten schminken. Een draaimolen en zweefmolen in 
de stijl van weleer en dat alles op een sfeervol ingericht en 
aangekleed marktterrein. U mag het niet missen!

ENTERTAINMENT

Geen Dickensnight zónder entertainment. Veel oude beken-
den willen van de partij zijn tijdens de Vijfde van Dickens! 
De enige echte Harry Potter-uil was er het eerste jaar al bij 
en in het lustrumjaar wil hij natuurlijk niet ontbreken. De 
belangstelling was afgelopen jaren overweldigend, vandaar 
dat Showbureau Le Rustique dit jaar met maar liefst 3 to-
venaars naar Brandevoort komt.Naast de sneeuwuil is de 

steenuil van de partij en ook de raaf en de kauwtjes maken 
hun opwachting. De tovenaars nemen misschien hun tover-
duifjes mee en ook Willy de toverhaan ontbreekt niet.
Bezoekers krijgen de gelegenheid om van dichtbij ken-
nis te maken met al deze vogels. Vergeet uw fotocamera 
niet. Uw kind sámen met een van de vogels, dat levert een 
prachtig plaatje op! U vindt onze gevederde vrienden én 
hun trainers onder de markthal. Al vanaf het prille begin 
van Dickensnight geeft het Brabants Muziek-Theater acte 

de présence in de breedste zin van het woord. Een koor dat 
niet voor niets “theater” heeft toegevoegd aan de naam van 
haar stichting. Zij zijn voor de organisatoren van Dicken-
snight Brandevoort niet meer weg te denken. Zowel vocaal 
als theatraal het neusje van de zalm! Zingend en spelend 
trekken zij in één grote groep dan wel in kleine groepjes 
over het marktterrein. Meezingen mág! Geniet van de 
prachtige tableautjes die dit gezelschap weet te ensceneren 
en…..houd die kleine vertederende schoffies in de gaten. 
Zij zijn een fotootje meer dan waard!
Op 9 december 2007 is het BMT wederom van de partij 
om met zo’n 40 acteurs en actrices van verschillende leef-
tijdcategorieën het lustrum van Dickensnight Brandevoort 
te verlevendigen met muzikale straattaferelen.Ook vanaf de 
eerste Dickensnight van de partij: het Leger des Heils. Deze 
groepering heeft in Nederland vooral bekendheid gekregen 
door de onlangs overleden Majoor Bosshardt. Het Leger 
des Heils past helemaal in de stijl van Dickensnight. De oor-
sprong ervan ligt namelijk in het Engeland van de 19e eeuw. 
In 1878 richtte William Booth in Londen “The Salvation 
Army” op. Hij wilde ten strijde trekken tegen onrecht in 
de achterbuurten van de stad. Een leger dat mensen heil 
bracht, dat mensen vrij wilde maken van alles wat hen ervan 
weerhield, volwaardig mens te zijn. The soldiers droegen 
een uniform. Ze waren op die manier herkenbaar en dus 
gemakkelijk aanspreekbaar voor mensen die een beroep op 

de vijfde van dickens is
        topentertainment!
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hen wilden doen. “Ons” Leger des Heils verschijnt ook dit 
jaar in uniform mét strijdkreet op Dickensnight. Loop hun 
driepoot met collectepot niet zomaar voorbij!
Nieuw zijn de Tweedehansen. Zij maken dit jaar voor het 
eerst hun opwachting tijdens Dickensnight. Tweedehansen, 
een wat vreemd aandoende naam voor een groep? Nee 
hoor, hij bestaat uit een viertal muzikanten met de naam 
“Hans”. Dit viertal maakt muziek met fluit, trommel, tam-
boerijn en ukelele. 
Een vriendenclub van 6 personen, allemaal met dezelfde 
voornaam, startte in de wijk Brouwhuis als “De Hanswor-
sten”. Zoals het vele groepen vergaat, verging het ook dit 
sextet: de groep viel uiteen en verloor elkaar tijdelijk uit 
het oog. Een paar jaar geleden pakte een viertal de draad 
weer op en zo is de tweede groep “Hansen” ontstaan. Het 
repertoire kent vele gezichten. Soms bekend, dan weer van 
eigen makelij. Natuurlijk brengt dit kwartet ook kerstme-
lodieën ten gehore. Meezingen mag! Tweedehands is dit 

groepje zéker niet, het is een viertal dat het publiek verrast!. 
Het enthousiasme zal zéker overslaan op de bezoekers van 
Dickensnight 2007 en… wie weet wordt ú wel uitgenodigd 
om even mee te spelen!
Natuurlijk verklappen we niet alles. Er moet wat verrassends 
overblijven, zéker bij ons eerste lustrum! We proberen een 
openingsact op hoog niveau te realiseren, wacht maar af! 
En wie zijn dan die “we”? Dat is de commissie Dickensnight 
Brandevoort. Een elftal enthousiastelingen dat er trots op is 
dit feest te kunnen en mogen organiseren.
En de schrijver van publicaties over dit prachtige sfeerfeest? 
Een voorzitter die trots is op de club die, samen met vele 
dagvrijwilligers, de Vijfde van Dickens zo professioneel op 
poten zet! Ellen, Anne, Jaap, Astrid, Agnes, Marcel, Jolanda, 
Mireilla, Rob en Thea: thanks! 

tot de vijfde, tot dickens!
jet de laat, voorzitter dickensnight brandevoort

verkeersveiligheid de veste
             tijdens dickensnight 2007

Het organiseren van een evenement brengt, naast vele 
positieve elementen, ook wat beperkingen met zich mee. 
Deze hebben met name betrekking op autoverkeer van 
en naar De Veste op zondag 9 december én op de be-
schikbaarheid van parkeerterreinen.

Wij vragen uw medewerking voor de volgende zaken:
•	 Het	parkeerterrein	tegenover	het	infocentrum	maakt	 
 dit jaar deel uit van het marktterrein. Het wordt daar 
 om op 8 december middels een rood/wit lint afgezet.  
 Wij rekenen op uw medewerking bij het autovrij 
 maken van dit terrein.
•	 Het	 parkeerterrein	 bij	 het	 tijdelijk	 winkelcentrum	 
 wordt op 8 december gedeeltelijk afgezet met rood- 
 wit lint. Dit terrein heeft de organisatie nodig om de  
 deelnemers aan de markt een parkeerplek te bieden.  
 Wij rekenen er op dat u uw auto parkeert op het niet  
 afgezette deel.

De volgende wegafsluitingen naar De Veste worden op 9 de-
cember om 13.00 uur gerealiseerd:
•	 Stepekolk	Oost	/	Balsbeemden	wordt	afgesloten	voor	 
 verkeer.
•	 Stepekolk	 Zuid	 /	 De	Voort	 wordt	 afgesloten	 voor 
 verkeer.
•	 Biezenlaan	/	De	Voort	wordt	afgesloten	voor	verkeer.
 Vanzelfsprekend wordt er doorgang verleend aan in- 
 woners van De Veste. 
Ook bezoekers van Cafetaria Brandevoort wordt door-
gang verleend via de ingang Stepekolk Zuid / De Voort.
Aan gehandicapten wordt, op vertoon van hun invaliden-
parkeerkaart, doorgang verleend via de ingang Biezen-
laan / De Voort. Zij kunnen parkeren in de parkeergarage 
onder het MFC.

Vanaf 8.00 uur zal er gewerkt worden aan de opbouw 
van de markt. Vanzelfsprekend proberen wij de overlast 
zo veel mogelijk te beperken. Er zullen echter méér ver-
keersbewegingen zijn dan op reguliere zondagochten-
den.

De volgende wegafsluitingen in De Veste worden op 9 decem-
ber om 13.00 uur gerealiseerd:
•	 Statenlaan	 /	 Lindt	 wordt	 afgesloten	 voor	 verkeer.	 
 Oversteek maakt deel uit van het marktterrein en is  
 niet toegankelijk voor verkeer tot 21.00 uur.
•	 Statenlaan	 /	 Herselsestraat	 wordt	 afgesloten	 voor	 
 verkeer. Oversteek maakt deel uit van het markt- 
 terrein en is niet toegankelijk voor verkeer tot 21.00  
 uur.
•	 Plaetse	/	Huiskensstraat	(achterzijde	winkelcentrum)	 
 wordt afgesloten voor verkeer. Oversteek maakt deel  
 uit van het marktterrein en is niet toegankelijk voor  
 verkeer tot 21.00 uur.

Het weren van verkeer uit De Veste heeft tot doel, de 
toegankelijkheid van De Veste voor hulpvoertuigen van 
politie, brandweer en ambulancedienst zo optimaal mo-
gelijk te houden. 
Bezoekers aan Dickensnight wordt dringend geadviseerd 
te voet dan wel met de trein dit evenement te bezoe-
ken. Er is slechts een beperkt aantal parkeerterreinen 
beschikbaar. Er worden verwijzingsborden naar deze ter-
reinen geplaatst. Komt u met de auto, dan gaan wij er van 
uit dat u deze aanwijzingsborden volgt en gehoor geeft 
aan instructies van aanwezige verkeersbegeleiders. Alvast 
vriendelijk bedankt voor uw medewerking!

namens dickenscommissie brandevoort,
rob robben, verkeerszaken
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Vandaag waren we bij de 12+; we waren er met onze 
vriendinnen. Het was erg gezellig!  We hebben gebiljart 
en gechilld op  de banken en natuurlijk tafel gevoetbald.
Groetjes,

ben, suzanne, quinty

12+ Aurbruche, Vandaag was ik bij  12+ bij aurbruch, ik 
heb samen gewerkt met Niels. Ik heb een 12+ logo ge-
maakt op een bord, en Niels heeft een auto gespoten. 
Dat was kei gezellig! Groetjes, 

lars en niels

Iets meer vermoeid dan voorgaande jaren stapt Sinter-
klaas in de prachtige Brandevoort-koets, die hem onder 
dreigende regen- en hagelbuien naar de markhal brengt. 
Net als in heel Nederland zijn ouders en kinderen en-
thousiast en gespannen om Sinterklaas te ontvangen. De 
sfeer is goed, de entourage optimaal op het wisselende 
weer na. Gelukkig staan de bewoners en vele gasten 
droog, maar niet uit de wind onder het stemmige dak van 
de markthal. Ook al duurt het lang voordat Sinterklaas 
goed en wel zit, toch blijven de kinderen en ouders ge-
spannen wachten tot dat zij bij Sint en zijn Pieten mogen 
komen om een bijzonder cadeau in ontvangst te nemen. 
Diep glunderend keren de kinderen elke keer weer terug 
bij hun ouders om te laten zien wat zij zomaar van sin-
terklaas hebben gekregen. En de waarde van een cadeau, 
dat je zomaar krijgt van een heel waardige oude man, is 
vele malen hoger dan de stapel cadeaus en speelgoed 
dat je thuis al hebt liggen. Waarschijnlijk is het krijgen 
van een cadeau van een goed heilig man nou precies de 
meerwaarde van Sinterklaas boven de cadeaus die je op 
andere momenten bij je eigen verjaardag krijgt. Dus het 
Sinterklaas feest moeten we nog maar vele jaren in ere 
houden, ook in Brandevoort.
De activiteitencommissie heeft het weer prima georga-
niseerd. Beveiliging, begeleiding, sfeer tekening, alles is in 
orde. Dank en felicitaties aan de organisatiegroep van 
het Sinterklaasfeest.

GP

de sint in brandevoort,
    grijs, grijzer, grijst



Praktijk voor Sport- en Gezondheidsmassage 
Marjan Bleijerveld-Smits, De Langekker 5, 5706 SJ  Helmond 
0492 - 665134 / 06 - 13835524  www.marjanbleijerveld.nl.  
Idee voor de feestdagen: Geef een cadeaubon!! 

hulp in de huishouding gezocht. Wij zijn op zoek naar 
hulp in de huishouding voor één ochtend in de week. Neem 
contact op met 0492 - 660972.

oppas gezocht. Wij zijn op zoek naar een leuke, lieve 
oppas die af en toe ’s avonds eens kan oppassen. Wij bie-
den als gezelschap twee lieve kindjes van 0 en 3 én een 
aantal gezellige poezen in de Brand. Neem contact op met 
0492 - 660972.

huis te huur aangeboden in Brandevoort, 4 slaapka-
mers, te huur vanaf medio januari 2008. Meer informatie: 
06 - 10583664. 
 
lieve 0ppas gezocht. Voor ons zoontje van 1,5 jaar. Ben 
je 14 jaar of ouder en vind je het leuk om af en toe in de 
avonduren of in het weekend op te passen, bel dan naar: 
0492 - 663686 of 06 - 22434789.

Meer tijd voor leuke dingen. Uw administratie op orde. 
Alles terug kunnen vinden zonder lang zoeken. Uw zolder 
opgeruimd. Uw spullen een goede bestemming. 
marein organizing helpt. Meer informatie via e-mail 
info@marein-organizing.nl of via telefoonnummer 06 
-  29011435.

Wij zijn op zoek naar een hulp in de huishouding voor 
twee à drie uur in de week. Heb je interesse of ken je ie-
mand die nog ruimte heeft? Bel dan 0492 - 665366 of 
06 - 26294739

brandjes
Samenhang en betrokkenheid in Brandevoort. Mensen 
willen graag wonen in Brandevoort want het is er leuk 
wonen. In Brandevoort organiseren mensen activiteiten 
zoals “Dickensnight” en de “Brandevoorterdag” .

Maar wat is nou een wijk waar het meeste vertier zich 
buiten onze wijk moet afspelen. Bewoners, die willen 
voetballen moeten naar Mierlo of Helmond - ‘t Hout. Dit 
geldt ook voor het handballen en andere buitensporten. 

Enkele vrijwilligers hebben daarom het initiatief genomen 
om sv Brandevoort op te zetten. Dit moet een vereni-
ging zijn, die voor de wijk de buitensport echt mogelijk 
gaat maken. Ook is het de bedoeling dat van hieruit meer 
bewoners actief aan de slag gaan en dat de wijk hier een 
aantal medebewoners zullen tegenkomen.
Via onze site www.svbrandevoort.nl berichten wij steeds 
wat voor sport er uitgeoefend wordt in onze wijk.

Door te reageren op oproepen vanuit deze site weten 
wij wat er in de wijk leeft en kunnen we kijken wat de 
mogelijkheden zijn om de sporten eventueel uit te brei-
den.

Heel concreet is nu de opzet van een voetbalclub. Men-
sen kunnen zich hiervoor aanmelden (let op dit is geen 
aanmelding voor een lidmaatschap) door zich aan te mel-
den kunnen wij zien of het haalbaar is om in Brandevoort 
een voetbalclub op te starten. Want voor de samenhang 
van onze wijk moeten we samen wonen leven en spor-
ten.

vrijwilligers sv brandevoort
william kuypers

sv brandevoort

www.12plus.brandevoort.nu
www.activiteiten.brandevoort.nu
www.buurtpreventie.brandevoort.nu
www.preventdehoeven.brandevoort.nu
www.preventdeerven.brandevoort.nu
www.dickens.brandevoort.nu
www.dropping.brandevoort.nu
www.fotoclub.brandevoort.nu
www.halloween.brandevoort.nu
www.oranjefeest.brandevoort.nu
www.pasen.brandevoort.nu
www.sinterklaas.brandevoort.nu
www.spelengroen.brandevoort.nu
www.verkeer.brandevoort.nu
www.webmasters.brandevoort.nu

nieuwe links van
      commissies in de wijk
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www.wijkraad.brandevoort.nu
www.golf.brandevoort.nu 
www.concerten.brandevoort.nu
www.fietstocht.brandevoort.nu



Ik zit in groep 5b op O.B.S. Brandevoort. Mijn juf-
frouw heet Manon. Ze maakt altijd grapjes en zegt 
altijd: Bo, draai je maar om, want dat is niet zo moei-
lijk want ik ben toch knap en lief om naar te kij-
ken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wij hebben op school het thema ziek zijn: Toen had ik 
met onze klas een toneel stukje bedacht en dat hebben 
we gedaan. Kijk maar op de foto.

groeten bo, 8 jaar

groep 5 obs                      afscheid van
drogisterij brandevoort

wilt u dit jaar een kerstwens doen
In de afgelopen jaren heeft ondernemersvereniging BRAVO! telkenmale deelgenomen aan Dickensnight via de (wellicht 
inmiddels bekende) wensboom. Ook dit jaar zal de wensboom van BRAVO! weer te zien zijn.
De bedoeling van de wensboom is het vol- gende. Iedere bezoeker van Dickensnight krijgt 
de mogelijkheid om een kerstwens te doen. Uit alle kerstwensen wordt uit-
eindelijk één kerstwens gekozen die BRAVO! in vervulling zal laten 
gaan. Hieronder treft u een kerstbal aan waarop u de wens 
alvast kunt opschrijven. Tijdens de Dickensnight kunt 
u deze kerstbal dan in de wensboom hangen.

Wij wensen u
alvast veel plezier
toe tijdens
Dickensnight !!

Hoewel we heel graag onze drogisterij hadden willen uit-
bouwen in het toekomstige nieuwe winkelcentrum heb-
ben we door omstandigheden de bewuste keuze moeten 
maken te stoppen met onze zaak.
Daarom willen we hierbij alle bewoners van Brandevoort 
bedanken voor de prettige tijd en goede contacten die 
wij in de afgelopen 4,5 jaar met u allemaal hebben gehad. 
Het gaat u allemaal goed !

rob en ruth liebreks
drogisterij brandevoort

#
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nEGEn BrandEvoortSE rijdStErS in 
SfEErvollE rolSchaatSShoW van rol-
SchaatSvErEniGinG olymPia

Mierlo - Zaterdag 22 en zondag 23 december staat Rol-
schaatsvereniging Olympia in het teken van de Kerst-
show op rolschaatsen. Sporthal De Weijer (in Mierlo) 
wordt speciaal voor deze gelegenheid omgetoverd tot 
een schitterend theater, compleet met professioneel 
licht en geluid. De zusjes Yentl en Serena van Bakel, de 
nichtjes Birgit en Leslie van Breugel, Nikki van Duijn-
hoven, Nienke Schut, Janne Sanders, Demi Swinkels en 
Evelyn Martens maken deel uit van de 55 leden die deze 
Kerstshow tot een waar sprookje zullen maken. 
Voor Yentl, Serena en Evelyn is het niet de eerste keer 
dat zij meerijden in deze schitterende  rolschaatsshow. 
Vorig jaar rolschaatsten zij mee in de PlusKerstShow. 
Voor de overige rijdsters zal het de eerste keer zijn dat 
zij voor zoveel publiek op de baan staan. Spannend dus!
Deze “PlusKerstShow” zal de vorige shows zeker over-
treffen. Van jong tot oud, van klein tot groot, van oner-
varen tot ervaren, van solo tot grote groepen, alle leden 
komen in deze Kerstshow diverse keren op de baan om 
de shownummers aan u te laten zien. Voor jong en oud 
is de show een genot om naar te kijken. Er is een grote 
verscheidenheid aan muziek. Zo is er muziek waar u 
wellicht “jeugdherinneringen” aan beleeft. Muziek uit de 
jaren ’60,  maar ook muziek van heden, bekende en on-
bekende muziek, meezingers en muzikale muziek zullen 
in de show ten gehore worden gebracht. 

SHOWNUMMERS

Artistieke waarde, een fijn gevoel voor ritme, techniek, 
muziekkeuze en choreografie zijn de ingrediënten voor 

mierlo in brandevoort... of brandevoort in mierlo

een shownummer. Ook aan expressie, gevoel en theater 
wordt veel aandacht besteed om de shownummers zo 
professioneel mogelijk over te laten komen. De wisseling 
van decordoeken/stukken in het theater en de vele ver-
schillende kostuums die de rijdsters dragen, maken deze 
Kerstshow tot een onvergetelijke happening! Glitter en 
glamour ontbreken niet in deze show. Vele glitters zullen 
als “kerststerren” stralen tijdens de shownummers. 

DICKENS NIGHT

Rolschaatsvereniging Olympia zal met enkele rijdsters 
aanwezig zijn tijdens de Dickens night. Bij de stand van 
de Brandevoorter Fotoclub zullen rijdsters tussen 16.00 
en 18.00 flyers uitdelen aan de bezoekers van deze Dic-
kens night. Ook zullen er (indien nog voorradig) kaartjes 
gekocht kunnen worden. 

KAARTVERKOOP

Wilt u er zeker van zijn dat u van deze PlusKerst-
Shows kunt genieten? Reserveer dan uw kaartjes via  
pluskerstshow@gmail.com of via telefoon 0492 - 664416. 
De première van dit sprookjesachtige rolschaatsweek-
end begint op zaterdag 22 december a.s. om 19.30 uur. 
De tweede show zal worden gegeven op zondag 23 de-
cember 13.30 uur en de derde show zal om 18.00 uur 
beginnen. U kunt uw kaartjes ook bij de infobalie van 
de Plus, Dorpsstraat 168 te Mierlo kopen. Voor meer 
informatie over de Kerstshow, zie ook onze website: 
www.rvolympia.nl n
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persberichten

Op zaterdag 3 november j.l. heeft de Helmondse twir-
lvereniging The Young Sensation weer met groot succes 
een landelijke twirlwedstrijd onder auspiciën van de Ne-
derlandse Twirlsport Bond georganiseerd in Deurne. De 
vereniging was zelf zeer succesvol tijdens deze wedstrijd, 
want onder leiding van trainster Sandra Geurts behaal-
den de twirlers 6x goud, 5x zilver en 4x brons. Daarnaast 
werden er weer 14 plaatsingen voor de Nederlandse 
Kampioenschappen behaald.
Een gouden medaille was in Deurne weggelegd voor Jan-
neke van Oosterhout (2x), Jessica van der Palen, Esme-
ralda Cornelissen, het duo Nadine Simon-Thomas & Jes-
sica van der Palen en de juvenile freestyle groep. Zilver 
was voor Janneke van Oosterhout, Michelle Fijma (2x), 
Shauna van de Reek en het senioren freestyle team.
Daphne van der Sommen en Nadine Simon-Thomas 
wonnen in Deurne allebei twee keer brons. Janneke van 
Oosterhout, Jessica van der Palen, Michelle Fijma, Shauna 
van de Reek, Esmeralda Cornelissen, Denise van der 
Sommen, Daphne van der Sommen, Lisa van de Berg en 
Nadine Simon-Thomas plaatsten zich voor de Neder-
landse Kampioenschappen die in januari in Nieuwegein 
zullen plaatsvinden.
De 8-jarige Janneke van Oosterhout was zaterdag echter 
de ster van de dag, want zij werd uitgeroepen tot twirler 
van de toekomst. Deze talentvolle twirler heeft zich in-
middels met al haar solo-onderdelen weten te plaatsen 
voor de Nederlandse Kampioenschappen.
 
Word jij onzE niEuWE tWirlStEr???
Twirlen is een combinatie van majorette, turnen, ballet 
en diverse dansvormen. Het is een sport die je in solo-, 
duo- en teamverband kunt beoefenen en altijd wordt 
uitgevoerd op muziek. Een hele gevarieerde en leuke 
sport dus! Meisjes en jongens vanaf 4 jaar die het ook 
leuk vinden om te gaan twirlen, kunnen altijd eens een 
training mee komen doen. De trainingen van de oplei-
dingsgroepen vinden plaats op maandagavond van 18.00 
tot 19.00 uur in de gymzaal van de praktijkschool, Gene-
raal Snijderstraat 51 in Helmond (tegenover Winkelcen-
trum Straakven). In deze opleidingsgroepen leer je van 
de deskundige leiding de basis van het twirlen, ballet en 
turnen.
The Young Sensation is een Helmondse vereniging die 
al sinds 1996 met veel succes de twirlsport beoefent. 
Inmiddels heeft de vereniging al 45 Nederlandse Kam-
pioenstitels op diverse onderdelen op haar naam staan. 
Dit jaar is tevens met veel succes deelgenomen aan de 
Europese Kampioenschappen.
Lijkt twirlen jou dus een onwijs leuke sport en heb je zin 
om lid te worden van een gezellige en succesvolle ver-
eniging, kom dan eens een keer vrijblijvend met ons mee 
twirlen of kom eens kijken naar onze twirlwedstrijd! 
Meer informatie is verkrijgbaar bij Sandra Geurts, tel.: 
521447 of Marij Valkenburg, tel. 541337. Of neem een 
kijkje op onze website www.theyoungsensation.nl.

Evenals vorig jaar organiseert hockeyclub Mierlo in de-
cember een schoolhockeytoernooi voor de kinderen uit 
de groepen 5/6 en 7/8.  Wij waren vorig jaar zeer ver-
heugd dat ons initiatief om een schoolhockey-toernooi 
te organiseren door de basisscholen zeer enthousiast 
werd ontvangen en dat ook van deze scholen vele teams 
deelnamen aan dit toernooi.
HC Mierlo was in het afgelopen schooljaar een van de 
drie verenigingen die het KIDS-project (Kinderen In De 
Sport) binnen de gemeente Geldrop-Mierlo gestalte 
heeft gegeven, waardoor ook binnen de gymlessen aan-
dacht was voor de hockeysport. 
Ook de scholen in Brandevoort willen we graag uitno-
digen kennis te maken met hockey. Het toernooi is voor 
alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8, of ze nu al kunnen 
hockeyen of niet.  We onderscheiden bij de indeling twee 
categorieën: Groep 5/6 of groep 7/8. De teams mogen 
worden samengesteld uit zowel jongens als meisjes en 
de teamgrootte is minimaal 6 kinderen.

traininGEn:
Op vrijdag 7 december en vrijdag 14 december zijn er 
van 16.30 uur tot 17.30 voor alle deelnemende teams uit 
de groepen 5/6 trainingen. Van 17.30 uur tot 18.30 uur 
zijn er trainingen voor alle deelnemende teams van de 
groepen 7/8. Op de trainingen en bij de wedstrijd kun-
nen kinderen die geen lid zijn van de hockeyclub gebruik 
maken van een hockeystick die door de club beschikbaar 
wordt gesteld.

toErnooi:
Zaterdag 15 december is het dan zover! Het tweede 
HC Mierlo schoolhockeytoernooi. Het toernooi begint 
’s morgens al om 10.00 uur.  Hoe laat het is afgelopen is 
afhankelijk van het aantal deelnemende teams, maar we 
denken ongeveer om twee uur.

inSchrijvEn:
Kinderen die willen meedoen kunnen zich op donder-
dagmiddag 15 november op school inschrijven.
Wij hopen dat ook kinderen van uw school mee zul-
len gaan doen aan dit tweede schoolhockeytoernooi dat 
wij als HC Mierlo willen gaan organiseren. Mocht u nog 
vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onder-
getekende.

henry van wanrooy
telefoon 0492 - 661746

e-mail: junioren@hcmierlo.nl
www.hcmierlo.nl

HOCKEYCLUB MIERLO

YOUNG SENSATION ZOEKT ECHTE TWIRLSTERREN!
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Unicef is actief in zo’n 155 ontwikkelingslanden. Met de 
verkoopopbrengst van kaarten en cadeauartikelen helpt 
Unicef kinderen op het gebied van gezondheidszorg, 
voeding, schoon water, onderwijs en beschermt ze te-
gen uitbuiting. De VN-kinderrechtenorganisatie brengt al 
meer dan 50 jaar kaarten en cadeaus uit.
Bent u creatief, enthousiast, sociaal en vindt u het leuk 
om verkoopactiviteiten te organiseren word dan ver-
koopvrijwilliger bij Unicef.
Het Regionaal Comité Unicef Helmond e.o zoekt in de 
wijk Brandevoort  nieuwe vrijwilligers, die willen helpen 
met de verkoop van kaarten en cadeauartikelen vanuit 
huis, met het bemensen van een verkoopkraampje (bijv. 
op de Dickensmarkt), of met het helpen bij een Loop 
voor Unicef. Het Comité telt ruim 50 vrijwilligers, die elk 
op hun eigen wijze een steentje bijdragen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

jeannet de rooij
burgemeester krollaan 70, 5707 be  helmond

tel/fax: 0492-549271, rooij181@planet.nl

Ik ben op zoek naar Brandevoorter TOERfietsers om 
samen in het weekend (zondag) een fietstocht te rijden 
(50 - 100 km). Uiteindelijk doel is wellicht het oprichten 
van een Brandevoorter ToerFietsClub (aan te sluiten bij 
de NTFU).
Ook de aanstaande winterperiode kunnen we doorfiet-
sen (als het weer het toelaat) Heb je interesse, mail me: 
c.horst1@chello.nl

Tijdens een van onze lessen heeft Juffrouw Erica iets van 
Musical Oebele op het bord laten zien. Dit is een musical 
met Joris Lutz en VOF de Kunst. Het is gebaseerd op een 
tv programma uit de jaren 70. Toen dachten wij dat lijkt 
ons wel leuk. En zo zijn we op het idee gekomen om met 
Musical Oebele mee te doen. De auditie’s waren heel 
spannend. We waren heel blij toen we hoorden dat we 
door waren. Het leuke was dat iedereen van De Vende-
lier door was. Zoals Juliette met haar stelten en de turn 
act van Amber en Robin. Wij hadden een optreden met 
een één wieler van Silke en met een gitaar van Laurie 
en Anne-Mae op viool. We gingen meteen heel hard oe-
fenen. We konden niet meer wachten tot het zaterdag 
17 november was. We vonden het heel spannend van 
te voren. We konden helemaal niet meer wachten. We 
mochten eindelijk optreden. Het waren heel veel men-
sen. Het was ook wel eng en vooral spannend. We waren 
blij toen het optreden er opzat. Daarna hebben we veel 
leuke cadeautjes gekregen.

laurie smeets, silke barendse en
anne-mae meulensteen 

Bijgaand wat foto’s van het nieuwe speeltuintje aan de 
Cijnsbeemden waar een trotse hondenbezitter het niet 
kon laten om wat achter te laten.

musical oebele

poep, poep en nog eens poep

ingezonden reactie
unicef zoekt in brandevoort
           mensen die willen helpen
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Spinazie-geitenkaaSlaSagne 

IngredIënten
• 1 groene zure appel 
• 5 lasagnevelletjes 
• 120 gram geitenkaas 
• 200 gram verse spinazie 
• 1 eetlepel suiker 
• 2 eetlepel bloem 
• 40 gram Parmezaanse kaas 
• 1 deciliter melk 
• klontje boter 

BereIdIngswIjze
Kuis de spinazie en stoof kort aan in olijfolie. Maak een witte 
saus met boter, bloem, melk en Parmezaanse kaas. Snijd de 
appeltjes in dobbelsteentjes, stoof ze aan in wat vetstof en 
laat karameliseren onder de suiker. Een ovenschotel bedek-
ken met een laagje witte saus, een lasagnevel, 1/2 van de spi-
nazie en 1/2 van de verkruimelde geitenkaas. Volgende laag 
lasagnevel de gestoofde appeltjes, lasagne vel en 2e helft van 
de spinazie en verkruimelde geitenkaas. Werk af met een 
lasagnevel en resterende witte saus. Bestrooi met Parme-
zaanse kaas. 

De schotel 20 minuten in een voorverwarmde oven op 200 
graden C. en nog 10 minuten onder de hete grill.

RECEPTENPAGINA
Jarenlang heeft Francesca onze courant voorzien van re-
cepten. Vanwege andere prioriteiten en drukke werkzaam-
heden moet Francesca haar recepten pagina overdragen. 
Vanaf dit nummer is de receptenpagina en “interactieve” pagi-
na. Iedere bewoner kan/mag een smakelijk recept inzenden via 
onze website (www.brandevoortercourant.nl, formulieren) en 
dan zal de redactie er iedere maand één uitzoeken. Wie weet 
kunnen we volgende maand uw recept wel eens proberen?

de redactie van de courant
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t We hebben weer een leuke actuele kleurplaat gevon-
den voor jullie en wij hopen dat jullie er weer iets 
moois van maken. Dus leef je uit en lever hem in op 
oud brandevoort 24 vóór 10 december 2007.

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

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

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

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

ook te  downloaden v ia  www.brandevoor tercourant .n l
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a van brandevoort
Dit zijn de uitslagen van 
de kleurwedstrijd waar jul-
lie weer enorm je best op  
hebben gedaan. De winnaars 

van de prijzen zijn:
 

1. Janneke Revenboer 4 jaar 
2. Mabel Saris 6 jaar
3. Leslie van Breugel 11 jaar

De prijzen kunnen jullie
ophalen aan

oud brandevoort  24,
telefoon 849 002

de prijzen worden aangeboden door

dorpsstraat 142 - (centrum) miErlo - tel.: (0492) 66 12 05

1
2 3
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Activiteitenkalender december 2007 en januari 2008

December 
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
07 dec 12Plus Poolen / chillen ´t BrandPunt 20–22.30 S. Geleijns  
09 dec Brand Cour Sluiting aanlevering nr 9 G. Pollemans 524029 
09 dec Dickensgroep Dickensnight 15-20.00 M. it Veld 840841 
14 dec 12Plus Chillen 20.00 S. Geleijns 
21 dec 12Plus Chillen 20.00 S. Geleijns 
28 dec Brand Cour Distributie nr 9 13.00 P. Princen 665781 

Januari 
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
06 jan Brand Cour Sluiting aanlevering nr 1 G. Pollemans 524029 
25 jan Brand Cour Distributie nr 1 13.00 P. Princen 665781 

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

activiteitenkalender 2007-2008
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 wijkraadvergaderingen vanaf 20.00 uur

klankbordgroepvergaderingen vanaf 19.30 uur

    
uiterste inleverdatum kopij brandervoorter courant december nummer

9 december

BEhEEr WijkhuiS ’t BrandPunt
rieny peters 432013

u kunt op een aantal manieren een ruimte in wijkhuis ’t BrandPunt bespreken:
•	beheerder@brandpunt.info

•	via het hierboven genoemd telefoonnummer
één mailtje of belletje en uw verzoek is op het juiste adres!

commiSSiES, vErtEGEnWoordiGErS En hun mailadrESSEn
(meer gegevens via www.brandevoort.nu)

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

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

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

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

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

apotheek brandevoort 37 00 47

ziekenhuis elkerliek helmond 59 55 55

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

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