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“… 2007 is natuurlijk ook het startjaar geweest voor het 
wijkhuis ’t BrandPunt. Zeer vele activiteiten vinden hier 
plaats. Ik noem er een paar: vergaderingen van allerlei com-
missies, danscursussen, crea- en knutselcursussen, concerten, 
bridge-avonden, biljartmiddagen en avonden, bijeenkomsten 
van onze inmiddels welbekende fotoclub, ons brandevoorter 
koor, Cobra……diverse bijeenkomsten voor onze jeugd in 
hun eigen 12+ ruimte….kortom te veel om op te noemen. 

Graag wil ik beginnen met de organisatie een compliment 
te maken. Het was een fantastische eerste zwetsavond. De 
stemming zat er al meteen goed in, de obers zorgden er 
voor dat de drank rijkelijk vloeide en gastvrouw Anita praat-
te de avond heel professioneel aan elkaar.  
Om 19.15 uur ging de zaal open en binnen 15 minuten zat 
de zaal al halfvol. Om klokslag 20.00 uur opende Anita de 
avond met de aankondiging van Dè Velt Op.

De glasmol gaat onverdroten voort in Brandevoort.Straat 
na straat wordt afgewerkt. Verschillende ploegen zijn te-
gelijkertijd aan het werk. De Stepekolk wordt als eerste 
voorzien van de leidingen. Maar op verschillende plaatsen 
in Brandevoort waar voor het eerst bestrating wordt ge-
legd, worden er direct de glasvezelbuizen gelegd, zodat er 
zo min mogelijk de bestrating weer opgebroken moet wor-
den.

Terwijl ik naar de vorderingen kijk van het glasvezelnet, zie ik 
een man een riooldeksel schoonspuiten.
Desgevraagd vertelt hij, dat hij anders de deksel niet los kan 
krijgen. Het is toch nog stevig werken voordat de putdeksel 
er af is geschoven. De “rioolist” laat mij zien, dat het bouw-
zand het riool bijna  helemaal heeft verstopt. Hij sluit een 
grote zuigbuis op zijn tankwagen aan. Vervolgens gebruikt hij 
een krachtige waterstraat om het zand los te spoelen.

Op zondag 22 juni wordt er tijdens de Brandevoorterdag 
een braderie georganiseerd. Hierbij willen wij graag onder-
nemers en creatievelingen uit de gehele regio uitnodigen 
om deel te nemen aan de braderie. Hoe meer verschei-
denheid hoe beter. Wel vragen wij alle deelnemers om iets 
toe te voegen aan hun stand zodat de braderie een toege-
voegde waarde krijgt. 
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redactioneel 

 “In de ban van carnaval” is de titel op het voorblad van 
deze courant. Ook al wonen er veel niet - Brabanders in de 
wijk, carnaval heeft toch weten door te dringen tot diep in 
het binnenste van het wijkcentrum. Net als in de rest van 
de stad en de provincie, zijn er dit weekend en de volgende 
dagen uitzinnige feesten. Als we het programma zien van de 
activiteiten, dan lijkt er in de wijk al een uitbundige traditie 
geworteld te zijn voor carnaval. Het kan ook zijn dat het 
wijkcentrum zo´n grote aantrekkingskracht heeft, dat er al-
leen maar gerenommeerde muziekgroepen en feestgroe-
pen hun intrek mogen nemen in wijkhuis ’t BrandPunt. De 
redactie denkt niet verder na en stort zich in het feestge-
woel en komt herboren terug als de lente zich aandient.
Op de nieuwjaarsreceptie heeft de voorzitter de grote lij-
nen uitgezet voor het komend jaar. Dat loog er niet om. 
Ondanks de bemoeienis van de groep Brandevoort in Actie, 
zal de wijkraad een eigen stempel op de wijk kunnen druk-
ken. En dat zal er de komende tijd wel van moeten komen, 
want de spaden gaan nu zeker de grond in voor 2008 met 
de Marken als eerste prominente wijk aan de andere kant 
van het spoor. Hoe we dit goed moeten gaan bereiken, is 
ondanks alle voorzieningen nog niet helemaal uitgekris-
talliseerd. Een onderdoorgang met een aantal winkels of 
bewoners onder in de onderdoorgang zou ideaal zijn en 
zo kunnen er tonnen geld aan vernieling en verspilling be-
spaard blijven. De discussie rondom de sportclub in de wijk 
blijft een hot item. Op zaterdag 5 januari schrijft het ED dat 
de voetbalclub HVV graag met  Brandevoort en Helmond 

Sport in zee wil gaan om een sterke voetbalclub op te rich-
ten. Alle partijen zouden van elkaar kunnen leren en elkaar 
kunnen ondersteunen.  Hier ligt een interessante uitdaging 
voor de mensen van de Brandevoortse sportvereniging in 
oprichting. Het bericht in het ED van vrijdag 11 januari doet 
er nog een schep bovenop door wethouder Boetzkes voor 
te houden een stadsbrede discussie te voeren om de voet-
balorganisatie een keer goed op poten te zetten. En dat zou 
dan komen door de wens in Brandevoort om een eigen 
sportvereniging op te richten …?
En zoals we hebben gehoord op de nieuwjaarsreceptie van 
13 januari (zie blz 7-9), zal wethouder Stienen zelf de regie 
in handen nemen om de sport en het onderwijs in Brande-
voort in goede banen te leiden de komen jaren.
De bouwwerkzaamheden rond de winkels en de ecozone 
bij het station vorderen gestaag. Eind februari moet het wa-
ter  tot aan de trappen van het station heen en weer klot-
sen, beweert het projectbureau Brandevoort. Tijd voor een 
echt openingsfeest nadert. In mei zou het station officieel 
geopend kunnen worden en wij hebben ons laten vertel-
len dat de sokkel voor het station dan eindelijk zijn zinloze 
status verliest.
Een paar winkeliers hebben ondertussen hun etalages ge-
vuld. De redactie heeft het sterke vermoeden dat dat niet 
lang onopgemerkt zal blijven. Waarschijnlijk zullen de win-
keliers zelf nog een creatieve manier vinden om hun be-
staan wereldkundig te maken. n

GP



Astrid Geers geeft in haar nieuwjaarstoe-
spraak aan dat de wijk goed floreert en dat 
zij de potentie heeft om uit te groeien tot 
een levendige en leefbare wijk.
Wij citeren een paar elementen uit haar toe-
spraak.

“… 2007 is natuurlijk ook het startjaar geweest voor het 
wijkhuis ’t BrandPunt. Zeer vele activiteiten vinden hier plaats. 
Ik noem er een paar: vergaderingen van allerlei commissies, 
danscursussen, crea- en knutselcursussen, concerten, bridge-
avonden, biljartmiddagen en avonden, bijeenkomsten van 
onze inmiddels welbekende fotoclub, ons brandevoorter koor, 
Cobra……diverse bijeenkomsten voor onze jeugd in hun ei-
gen 12+ ruimte….kortom te veel om op te noemen. Een ding 
is zeer zeker: dit wijkhuis is een grote aanwinst voor onze wijk 
dat voorziet in een grote behoefte!
Kortom voor zo een jonge wijk, wordt er enorm veel geor-
ganiseerd! Dat is echt indrukwekkend! Vele activiteiten heb-
ben het afgelopen jaar plaatsgevonden onder de vlag van de 
wijkraad Brandevoort. Wellicht heeft u via de Brandevoorter 
Courant of via wijkraad en klankbordgroepvergadering de 
discussie gevolgd rondom de kerntaak van de wijkraad.
De feitelijke kerntaak van wijkraden in zijn algemeenheid en 
dus ook van ónze wijkraad is het vervullen van de brugfunctie 
tussen de bewoners en de gemeente ten aanzien van allerlei 
zaken. Hierbij kunt u denken aan zaken als inrichting van 
de wijk, veiligheid rondom verkeer, buurtpreventie, sport- en 
spelvoorzieningen e.d.

Met ingang van 2008 zal de wijkraad zich ook op deze kern-

taak gaan richten. Betekent dat dan dat de aansturing van 
alle zojuist genoemde activiteiten in het water valt…..zeker 
niet, integendeel. Met ingang van eind 2007 heeft een nieuwe 
stichting het daglicht gezien……de Stichting Brandevoort in 
Actie. Deze stichting zal niet alleen vele bestaande activitei-
ten gaan coördineren, maar zal daarnaast ook vele nieuwe 
activiteiten in en om ’t BrandPunt gaan organiseren. Diegenen 
die het geluk hebben gehad een kaartje te kunnen bemach-
tigen (ik was er daar één van) hebben daar gisterenavond al 
van kunnen genieten: de Brandevoorter kletsavond staat op 
de kaart! 
De nieuwe stichting heeft vele goede plannen en ideeën. Wij 
wensen hen daarbij veel succes. Het bestuur van de wijkraad 
Brandevoort heeft er alle vertrouwen in dat samen met deze 
nieuwe stichting onze wijk nog bruisender wordt!”

Vervolgens gaat Astrid in op het komend jaar.

“ … En dan naar 2008….wat staat ons allemaal te wachten. 
Natuurlijk nog veel meer huizen, we zijn inmiddels iets over 
de helft…. Het nieuwe gezondheidscentrum zal dit jaar haar 
intrek nemen in het Palladium…
De eerste winkels gaan over naar hun definitieve plek….
Het nieuwe station zal feestelijk worden geopend…..
Alle activiteiten die in 2007 hebben plaatsgevonden zullen 
hopelijk ook in 2008 worden georganiseerd…..”. 

Aan het eind van de overwegingen komt Astrid bij twee 
punten van de wijk, die de wethouder van de wijk uitda-
gen om even in te grijpen in de loop van de nieuwjaars-
receptie.  _>

nieuwjaarsreceptie
    in 2008
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EErST DE 2 PuNTEN VAN ASTrID:

…“Ik begin met onderwijs: onze wijk heeft inmiddels twee 
basisscholen. Beide scholen hebben fysiek hun grenzen al be-
reikt. De perikelen rondom het gebruik van de noodlokalen 
zullen niemand zijn ontgaan. De plannen voor een derde ba-
sisschool zijn er. De wijkraad maakt zich echter grote zorgen 
over de voortgang van deze plannen. De cruciale vraag is 
of de geplande basisschoolvoorziening voldoende tegemoet 
komt aan de behoefte van onze wijk. Iedereen weet immers 
hoe druk de ooievaar het heeft in Brandevoort! We zijn over 
dit onderwerp in gesprek met de gemeente.
Ook de voortgang van het voortgezet onderwijs baart ons 
grote zorgen. Na een aantal publicaties dat het Carolus Bor-
remeus College naar Brandevoort zou komen, is het akelig 
stil. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat in 2008 gestart 
zou worden met de bouw. De stand van zaken nu is volstrekt 
onbekend. De hoeveelheid kinderen in Brandevoort die de 
leeftijd bereiken om naar het voortgezet onderwijs over te 
gaan, groeit met de dag. Besluitvorming over en start van de 
bouw moet naar onze mening absolute prioriteit krijgen. Wij 
roepen de wethouder van onderwijs op om op korte termijn 
de plannen bekend te maken.
En dan sport….voetbalclubs (Mierlo-Hout, HVV, PVV, Dijkse 
Boys) politieke partijen, wethouders, ze duikelen over elkaar 
heen om te praten over ONZE wijk. We weten dat onze wijk 
vaak in de belangstelling staat, maar…..met deze discussie 
over voetballen in Brandevoort is het bestuur van de wijkraad 
niet blij, integendeel!! Wij zijn boos en ontstemd! Het kan 
niet zo zijn dat een wijk met 15.000 inwoners ZELF niets 
te zeggen heeft over welke sporten er kunnen plaatsvinden 
en onder welke condities. Iedereen (gemeente, voetbalclubs, 
politieke partijen, gemeenteraad) is op de hoogte van het feit 
dat er een aantal enthousiaste mensen in de wijk is opge-

staan met het idee om een voetbalclub in Brandevoort op te 
richten. Dit initiatief is door de wethouder van sport tijdens 
de laatste klankbordgroepvergadering van november 2007 
zelfs omarmd! 
Het is onbegrijpelijk en onacceptabel dat zoals in het Eind-
hovens Dagblad van vrijdag 11 januari j.l. stond, en ik citeer: 
‘Boetzkes heeft daarom de Helmondse Raad voor de Sport 
gevraagd met de Helmondse amateurclubs om de tafel te 
gaan zitten. De eerste bijeenkomst over de sporttoekomst 
van Brandevoort vindt in de loop van volgende week plaats. 
‘ Einde citaat.
Deze werkwijze is NIET acceptabel en dat zullen wij ook 
nadrukkelijk communiceren naar alle betrokken partijen. Wij 
willen meedenken en meepraten over mogelijke samenwer-
king en over de condities waaronder! Graag nodigen wij de 
wethouder van sport uit om zijn woord gestand te doen en 
om met ons en onze Brandevoorter voetbalclub in oprichting 
in gesprek te gaan. DAT WAS DE AFSPRAAK!”

De andere stukken van de toespraak kunt u op de web-
site van de courant horen. 

Wethouder Stienen reageert meteen op deze uitspra-
ken en valt de voorzitter van de wijkraad, Astrid, bij. Hij 
geeft met veel nadruk aan dat zowel het onderwijs als de 
sport goed voor de wijk geregeld moeten worden. Ten 
aanzien van de sport geeft hij daarom expliciet aan dat 
hij zelf de regie zal gaan voeren. Hij wil voorkomen dat 
andere belanghebbenden op de verkeerde manier met 
de mogelijkheden in Brandevoort omgaan. Lees over 
deze uitspraken bijgevoegd krantenbericht en beluister 
de woorden integraal op onze website. n

GP

u kunt op onze bc-site de video van de nieuwjaarstoespraak zelf zien: www.brandevoortercourant.nl
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Mierloseweg 86 Helmond . Telefoon (0492) 535066

Elke dag vinden vele gebruikers hun weg naar ons wijk-
huis en het aantal gebruikers groeit gestaag. Er worden 
veel oude activiteiten voortgezet en heel veel nieuwe 
activiteiten zijn nu opgestart of zullen binnenkort wor-
den opgestart. De oprichting van de nieuwe stichting 
Brandevoort in Actie draagt daar in belangrijke mate 
aan bij. Elders in dit blad kunt u in het artikel van die 
stichting lezen welke evenementen op korte termijn 
zijn gepland. Vooral de carnavalsactiviteiten zullen veel 
Brandevoorters naar het wijkhuis lokken! Maar daar-
naast organiseren diverse groeperingen ook heel veel 
in ons wijkhuis. Buiten de reguliere activiteiten als Cre-
aDoe, biljart, bridge, dans, Pilates, jazzballet, yoga etc. etc 
zijn er ook diverse grotere evenementen gepland. Na 
de nieuwjaarsborrels van de diverse clubs en verenigin-
gen start het carnavalsgedruis. Gitaarschool van Os or-
ganiseert de jaarlijkse voorspeelmiddag en de Fotoclub 
Brandevoort zal in maart haar jaarlijkse tentoonstelling 
presenteren; een echte aanrader! Ook de inmiddels 
traditionele voorstelling van de Houtse Toneelgroep zal 
weer plaatsvinden alsmede een spetterend concert van 
de TNT-harmonie in mei. Ook denken we aan thema-
feesten (60’s en 70’s), kindermiddagen en activiteiten 
met een sportief element. Daarnaast in het voorjaar 
nog diverse dansvoorstellingen en in juni natuurlijk de 
Brandevoorter Dag. u ziet; een gevarieerd  program-
ma. Kijk regelmatig op de website www.brandpunt.info 
voor het actuele overzicht. 

Op 2 maart 2008 vindt het tweede jaarlijkse Open 
Huis plaats in wijkhuis ’t BrandPunt. De regie daarvan 
is in handen van de stichting Brandevoort in Actie. Alle 
groeperingen die actief zijn in de wijk worden uitge-
nodigd aan het Open Huis deel te nemen om zich 
te presenteren aan de wijk. Maar als per ongeluk uw 
groepering niet wordt benaderd, neemt u dan met ons 
contact op. We willen niemand vergeten en iedereen 
de kans bieden zich te presenteren. Tevens krijgen alle 
wijkbewoners de kans het prachtige wijkhuis helemaal 
te bewonderen en met eigen ogen te zien welke vele 
mogelijkheden wijkhuis ’t BrandPunt biedt. 
Het Open Huis is vooral bedoeld voor alle niet-com-

wijkhuis ’t brandpunt
       bruist van energie en activiteiten

merciële groeperingen in de wijk. Maar we  willen na-
tuurlijk de vele ondernemers en winkeliers in Brande-
voort niet vergeten! Daarom is het de bedoeling om, in 
samenwerking met Bravo!, in de loop van 2008 de Bran-
devoorter Ondernemersbeurs te organiseren. Tijdens 
die beurs kunnen ondernemers en winkeliers uit de wijk 
of zij die de wijk bedienen, zich presenteren. Let op de 
aankondigingen in uw Brandevoorter Courant! 

Daarnaast bestaat gedurende het gehele jaar de moge-
lijkheid om uw onderneming te presenteren in wijkhuis 
’t BrandPunt. Dat kan door, tegen geringe vergoeding, ge-
bruik te maken van de mogelijkheid te adverteren op het 
grote LCD-scherm in de centrale ontmoetingsruimte in 
’t BrandPunt. Als u hierin interesse heeft, neem dan con-
tact op met ondergetekende via secretaris@brandpunt.
info n

fons bosman
secretaris sscc ’t brandpunt
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AAnkondiGinG BrAderie tijdens 
BrAndeVoorterdAG 2008

Op zondag 22 juni wordt er tijdens de Brandevoorter-
dag een braderie georganiseerd. Hierbij willen wij graag 
ondernemers en creatievelingen uit de gehele regio uit-
nodigen om deel te nemen aan de braderie. Hoe meer 
verscheidenheid hoe beter. Wel vragen wij alle deelne-
mers om iets toe te voegen aan hun stand zodat de 
braderie een toegevoegde waarde krijgt. 

OM ENKELE VOOrBEELDEN TE GEVEN:
Een schoonheidsspecialiste die een metamorfose of huid- 
analyse geeft, een kapper die laat zien hoe je hairexten-
sions inzet, een drankenhandel die wijn laat proeven, 
een bloemist die bloemstukken of corsages maakt, een 
modezaak die modeshows geeft, een theeschenkerij die 
verschillende soorten thee laat proeven, een portret-
schilder, glas in lood, modelboten bouwen, vogelhuisjes 
timmeren, etc. ... We laten de creativiteit aan de onder-
nemers over.
Voor diegenen die zich willen opgeven kan dat via e-mail 
adres: braderie@brandevoorterdag.nl
onder vermelding van naam - adres - telefoonnummer - 
toepassing kraam en manier van demonstreren. u krijgt 
een bevestiging van uw aanmelding en een rekeningnum-
mer waar u het geld voor de kraam naar over kunt ma-
ken. Een kraam is ongeveer 4 meter lang en kost € 35,-. 
uiteraard mag u altijd meerdere kramen huren. Iedere 
kraam is voorzien van een dakzeil indien het weer te-
gen mocht zitten. Mocht u in plaats van een kraam een 
grondplaats nodig hebben, daar een kraam niet functio-
neel genoeg is, dan kan dat in overleg voor dezelfde prijs. 
Let wel, u heeft pas een kraam als u heeft betaald.
De braderie vindt plaats vanaf 11.00 uur tot en met 
17.00 uur in de straten rondom de markthal. uiteraard 
dient u wel ruim op tijd aanwezig (ruim voor 11.00 uur) 
te zijn, zodat wij de kramen soepel kunnen toewijzen en 
u tijd heeft om deze in te richten. n

Namens de commissie Brandevoorterdag 2008

martien bogers
braderie@brandevoorterdag.nl

brandevoorter
            dag

      kindervakantieweek
   in brandevoort!?

Op ’t Hout wordt al sinds jaar en dag met succes een 
kindervakantieweek georganiseerd. De laatste jaren heb-
ben hier ook kinderen uit Brandevoort aan deelgeno-
men. Omdat het aantal basisschoolkinderen in Brande-
voort toeneemt en de kindervakantieweek op ’t Hout er 
eigenlijk geen kinderen meer bij kan hebben wordt het 
misschien tijd om eens te onderzoeken of een kinderva-
kantieweek in Brandevoort mogelijk is.

Ben je geïnteresseerd om samen met ons te kijken of 
een dergelijk evenement ook in Brandevoort haalbaar is, 
kom dan op 14 februari naar wijkhuis ’t BrandPunt voor 
een bijeenkomst vanaf 20.00 uur. Agendapunten voor 
deze bijeenkomst zijn onder andere:
- Werven van kader en vrijwilligers
- Mogelijke opzet van een kindervakantieweek
- Mogelijke samenwerking met andere groeperingen
- Financiën
 
Vind je het een goed idee, laat het ons dan weten door 
een e-mail te sturen naar: pr@brandevoortinactie.nl of 
voorzitter@brandevoortinactie.nl 
Graag in de e-mail het volgende vermelden: 
naam, adres, telefoonnummer en of je wel/niet komt op 
14 februari. (Laat even weten of je verhinderd bent dan 
sturen we je de notulen en de datum van de volgende 
bijeenkomst). n

Met vriendelijke groeten,
namens stichting Brandevoort in Actie,

jan drouen en roelof jan bouwknegt
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C A R N A V A L
Eerst even iets rechtzetten: de carnavalsver-
eniging Het Barrierke kan helaas niet komen 
op zaterdagavond 02-02-2008. Zij hebben een 
te druk programma in hun eigen residentie.

Zaterdag, 2-2-2008 carnaval, vanaf 20.00 uur
 
Muzikale klanken worden verzorgd door de bekende dj’s 
Peerke en chris uit deurne, bekend van vele optredens 
in de regio.
en als klap op de vuurpijl en slagroom op het toetje heb-
ben wij omstreeks 21.00 uur een optreden van coije-
n-ojjem uit Helmond. deze cabaretachtige groep maakt 
op bekende melodieën een echte Helmondse humo-
ristische tekst. voor, tijdens en na het carnaval worden 
zij veel gevraagd voor een optreden. de groep is be-
kend in Brabant, gelderland, limburg en Zuid Holland.  
Geen toegang onder de zestien jaar.
Omstreeks 23.00 komt Blaaskapel another One uit eind-
hoven nog binnen om hun muzikale talenten te tonen 
aan de aanwezige Brandevoorters en andere buitenlui.

entree  € 5,00
voorverkoop wijkhuis ’t BrandPunt, Biezenlaan 27
  Primera, de Plaetse 988.
   
Maandag 4-2-2008 van 14.00 uur tOt 17.00 uur

KINDERCARNAVAL
de welbekende dj’s Peerke en chris van discotheek fiës-
ta draaien muziek voor de kinderen van de basisschool, 
ouders, opa’s en oma’s zodat iedereen zich kan verma-
ken, en een dansje wagen met je partner of de polonaise 
inzetten. de wereldberoemde clown lila, zij komt bij ons 
om de kinderen te vermaken met allerlei figuren die zij 
maakt van ballonnen.

entree:  volwassenen gratis
 Kinderen € 2,50 (incl. twee frisdrank en  
   een traktatie)

dinsdag 5-2-2008 van 14.00 uur tOt 17.00 uur
    
KINDERCARNAVAL
de beroemde dj ricky van discotheek l.a. Music and 
ligHts gaat er samen met clown Babsie vandaag een 
superfeest van maken. gezellige muziek van de dj en een 
clown die de vrolijkste babbel van heel de wereld heeft 
en leuke figuren van ballonnen kan maken. 
Ook krijgen we zeer hoog bezoek van zijne hoogheid 
jeugdprins Briekske van de Kiezelkeikes met zijn raad 
van elf, de dansgarde en Prins Briek xxxv, met zijn gevolg 
van de Keiebijters uit Helmond.

Toegangsprijs is hetzelfde als van 4-2-2008,
de voorverkoopadressen zijn hetzelfde als van 2-2-2008

de buurtpreventie bericht ons er al over: inbraken in de 
buurt komen te veel voor. net voor de sluiting van de 
kopijdatum, bereikt ons een aantal erg nuttige tips van de 
politie zelf. deze willen wij u niet onthouden. de hele brief 
staat op onze site (www.brandevoortercourant.nl) en bij 
voldoende ruimte in onze volgende uitgave van februari.

HoE BREKEN ZE IN?

Inbraak via de brievenbus van de voordeur 
Wanneer de grendels, die aan boven- en onderzijde van 
de voordeur zijn aangebracht, niet worden gebruikt, kan 
door de brievenbus de deurgreep of deurkruk naar be-
neden worden bewogen, waardoor de voordeur open-
gaat. doe de deur dus altijd op slot bij afwezigheid.

Inbraak door het openbreken van een draairaam op de 
begane grond 
inbraak door het openbreken van een draairaam op 
de 1e verdieping, gelegen boven een aanbouw, dan wel 
inklimmen via een openstaand badkamerraam. sluit ra-
men bij afwezigheid en overweeg welk raam u tijdens de 
nachtrust (gedeeltelijk) open laat staan.

Tijdstippen
Kort voor of tijdens de weekenden. Of tijdens de carna-
valsdagen en krokusvakantie.
Meestal in de loop van de vroege avonduren en gedu-
rende de nacht.  

Dus…
aan alle inwoners vragen wij om in de buurt vooral goed 
rond te kijken waarbij wij vooral geïnteresseerd zijn in: 
- rijden of staan er auto’s bij u in de buurt die er niet 
 thuis horen, 
- wie loopt of fietst er rond en hoort niet thuis in de 
 wijk, 
- wie heeft aandacht voor de woning van uw buren, 
 terwijl u weet dat zij niet thuis zijn.

deze meldingen kunt u, liefst meteen, doorgeven via het 
nummer 0900 - 8844.
de meldkamer geeft de melding meteen door aan de po-
litiemensen die op dat moment in de wijk aan het werk 
zijn. 

wim leenders
afdelingschef helmond - west

                de politie
   past ook op uw spullen
          met carnaval



Adriaans Bouwgroep is van alle markten thuis. Naast 

ontwikkeling en woningbouw zijn wij al bijna 80 jaar 

actief op het gebied van utiliteitsbouw, zorg en renovatie.

Kennismaken? 

Kijk op www.adriaansbouwgroep.nl,

of bel (0492) 523 759.

Adriaans Bouwgroep.

Als bouwer én ontwikkelaar sinds het allereerste begin 

betrokken bij Brandevoort. Deze wijk illustreert bij uit-

stek onze specialismen: Het ontwikkelen en realiseren 

van grootschalige woningbouw, zonder tekort te doen 

aan individuele woonwensen van consumenten.

bezoekadres Europaweg 146, 5707 CL Helmond

postadres Postbus 1001, 5700 BA Helmond

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

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

AAB.3283.08.002 Adv A4 Adriaans Brandevoort NW.indd   1 07-01-2008   08:39:24

30 April

ZEGT HET VOORT ZEGT HET VOORT  KONINGINNEDAG IN BRANDEVOORT
 
 
Brandevoort kan dit jaar weer rekenen op een echt oranjefeest. In het BrandPunt en op het schoolplein van 
de Openbare Basisschool zijn diverse activiteiten.
Vanaf 11.00 kun je je fiets versieren bij de hoofdingang van de school. Tegen een kleine vergoeding kunt u 
alles wat hier voor nodig is kopen. Uiteindelijk zal er om 12.30 uur een tochtje door De Veste gemaakt 
worden. De mooiste fietsen worden beloond met een prijs.
Om 11.00 uur start ook de kindervrijmarkt op het schoolplein. Kinderen mogen hun kleedje meenemen en 
hun koopwaar uitstallen. Dit zal tot 16.00 uur duren.
Voor de artiesten onder ons is er vanaf 13.15 uur een open podium. Hiervoor kun je je inschrijven bij de 
basisscholen en het wijkcentrum. Ook hier zal de beste artiest beloond worden met een mooie prijs.
Dan zijn we nog op zoek naar de mooiste Willem-Alexander en Maxima. Om 14.30 uur zal hiervan de 
prijsuitreiking zijn en mogen alle Willem-Alexanders en Maxima's zich verzamelen.
Verder zullen we met de kinderen nog een ballon oplaten. We zijn benieuwd hoe ver de ballonnen zullen 
komen.
 
Dan nog een oproep aan alle bewoners in De Veste. Voor de uitstraling en het feestgevoel willen wij vragen 
om allemaal uw vlag u

Het Brandevoorter Oranje Comité

it te hangen. Alvast bedankt.
 
Zijn er nog mensen die ons die dag met een of meerdere activiteiten willen helpen?
Meld je dan nu aan. Dit kan bij Claudette Weijnen telefoon 0492-552992 of 
claudetteleenders@hotmail.com.
 
Wij hopen op een mooie dag en hebben er zin in. Dus we hopen jullie allemaal te zien op deze feestelijke 
dag.
 

BESTE WIjKBEWONErS

Zoals gewoonlijk wordt er ieder jaar een koninginnedag 
in en rondom wijkhuis ’t BrandPunt georganiseerd. Dit 
jaar zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers die op de 
dag zelf een paar uurtjes mee willen helpen. Wij hebben 
minimaal 15 papa’s - mama’s en/of opa’s - oma’s nodig 
om die dag zo soepel en veilig mogelijk te laten verlopen. 
Denk bijvoorbeeld aan fietsen versieren en het gebruike-
lijke rondje door een paar straten.
Koninginnedag valt dit jaar precies in de 2 weken school-
vakantie. Graag willen wij uiterlijk 10 februari weten of 

voor koninginnedag 2008
       dringend vrijwilligers gezocht!

we vrijwilligers genoeg hebben. Is dit niet het geval, dan 
kan helaas het koninginnedagfeest niet doorgaan.

Heeft u interesse om met een gezellig team deze dag 
goed neer te zetten, of wilt u misschien een handje mee-
helpen in de organisatie?
Mail dan naar: wm.oranjefeest@brandevoort.org

graag tot ziens
oranjecomité brandevoort
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BEWONErS rEAGErEN SuPEr ENTHOuSIAST!

Wat waren de eerste reacties? Barry Sanders en Giel 
Govers, beiden verhuurmakelaar van Bergopwaarts@
BOW, kijken elkaar lachend aan. “Super, super enthou-
siast”, zegt Barry dan. “De eerste bewoners zaten met 
de kerst al in hun gloednieuwe appartement, helemaal 
ingericht en genietend van de kerstsfeer. Ze vinden het 
fantastisch in het Palladium.”
Het Palladium is bijna klaar. Het appartementencomplex, 
dat midden in De Veste ligt, valt aan de buitenzijde na-
tuurlijk op door de prachtige stijlkenmerken en detail-
leringen die door de architecten rob Krier en Christoph 
Kohl in het gebouw zijn verwerkt. “Maar de bewoners 
zijn nóg veel enthousiaster over de appartementen”, 
stelt Giel Govers. “Vooral de diversiteit in woonvormen 
spreekt de mensen aan. Elk appartement is weer anders, 
elk appartement biedt weer andere inrichtingsmogelijk-
heden. Veelgehoord is ook de opmerking dat de appar-
tementen zo ruim zijn. De hoge deuren, de raampartijen, 
de afwerking en het fraaie uitzicht, eigenlijk krijgen we 
alleen maar positieve geluiden te horen.”

KOOP OF Huur

De woningen die beschikbaar waren in het sociale huur-
segment zijn ondertussen nagenoeg allemaal verhuurd. 
Giel Govers verwacht dat ook de laatste appartementen 
in de commerciële sector binnen enkele maanden ver-
geven zijn. Bij deze appartementen kunnen belangstel-
lenden overigens zelf de keuze maken of ze over gaan tot 
koop of huur. Giel: “Tot nu toe merken we dat de meeste 
mensen huren. Deze mensen hebben over het algemeen 
hun eigen huis verkocht en die willen nu hun financiële 
ruimte benutten voor andere dingen. Die kiezen voor 
een luxere inrichting of gaan lekker wat vaker op vakan-
tie. Voor hen is huur dus een uitstekende optie.”

SFEEr

De verhuurmakelaars omschrijven de sfeer in het Palla-
dium als bijzonder prettig. De centrale ligging en de aan-
wezigheid van een gezondheidscentrum zorgen voor een 

gemêleerde bewonersgroep. Een groep die al snel kan 
genieten van de fraaie binnentuin die momenteel wordt 
aangelegd. “Als straks de bestrating klaar is en het weer 
een beetje meewerkt, willen we snel beginnen met het 
aanbrengen van de beplanting”, aldus Barry. Ook kunnen 
de eerste bewoners ondertussen gebruik maken van het 
geautomatiseerde parkeersysteem. “Een redelijk uniek 
systeem dat ervoor zorgt dat er nauwelijks auto’s in de 
binnentuin staan.”

NAZOrG

Nu de eerste bewoners hun intrek in het Palladium heb-
ben genomen, blijft verhuurder Bergopwaarts@BOW 
alert op eventuele gebreken. “Natuurlijk”, zegt Barry. 
Ook na de oplevering blijven we onze nazorg verlenen. 
Problemen als klemmende kastjes en kleine lekkages kom 
je in de eerste tijd vaak tegen. Die moeten natuurlijk zo 
snel mogelijk opgelost worden.” De huismeester die elke 
ochtend in het Palladium aanwezig is, speelt daarbij een 
cruciale rol. “Zijn aanwezigheid is écht een meerwaarde 
voor de bewoners”, aldus Barry.  n

www.bergopwaarts.nl

appartementencomplex palladium bijna vol

Giel Govers (links) en Barry Sanders (rechts), verhuurmakelaars Bergopwaarts@BOW
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Het nieuwe jaar is nog maar net aangebroken maar voor 
Brandevoort is het jaar niet goed begonnen. Sinds 1 janu-
ari zijn er al 6 woninginbraken geweest. 

De inbraken hebben plaatsgevonden op het Peelmanserf, 
Spoormakerserf, Den Hoge Hurk  en Kastmolen. De in-
braken vonden plaats tussen 16.00 en 20.00 uur. Door 
het inslaan van een ruit bij het draai/klepraam bij de keu-
ken of door een openstaand raampje te forceren wist 
men zich toegang tot de woning te verschaffen. Meege-
nomen zaken zijn: geld, sieraden, GSM’s en laptops.

EEN AANTAL PuNTEN ZIjN MErKWAArDIG
Het tijdstip: 
rond dit tijdstip zijn er vaak kinderen thuis of komen de 
bewoners thuis, toch vonden de inbraken toen plaats. 
Inslaan van een ruit: 
Dit geeft meestal al een heleboel lawaai en dat vinden 
inbrekers niet fijn.
Verlichting:
Ook is er verlichting vernield in een van de brandgangen 
bij de woningen, inbrekers houden niet van licht.

De volgende vragen komen dan ook op: Zijn de inbre-
kers al eerder in de buurt geweest om poolshoogte te 
nemen en hebben ze toen ook de omgeving verkend? 
Of: Zijn de inbrekers al zo brutaal geworden dat ze ma-
ling hebben aan licht en geluid?

Beste bewoners, hier volgen enkele tips om de kans op 
deze inbraken te verkleinen.
•	 Houd	ramen	en	deuren	gesloten	(dus	op	slot	met	sleu- 
 tel) als u niet thuis bent
•	 Sluit	ook	als	u	een	achterom	heeft	de	poort	met	een	 
 sleutel af
•	 Laat	geen	waardevolle	spullen	in	het	zicht	liggen	(maak	 
 van uw woning geen etalage)
•	 Zorg	dat	er	geen	spullen	buiten	staan	die	als	klimmid- 
 del dienst kunnen doen
•	 Laat	de	buitenlamp	branden	als	het	donker	is	(evt	be- 
 wegingsmelder of schemerschakelaar)

Een inbreker heeft een hekel aan 3 dingen en dat zijn:
•	 Lang	 de	 tijd	 nodig	 hebben	 (inbrekers	 hebben	 altijd	 
 haast)
•	 Lawaai,	 als	 anderen	 ze	horen	bestaat	 de	 kans	dat	 ze	 
 betrapt worden
•	 Licht,	als	anderen	ze	zien	bestaat	de	kans	dat	ze	be- 
 trapt worden

Ziet u vreemde zaken bij de buren of bij u in de omge-
ving, neem dan onmiddellijk contact op met de politie.
Dus beste bewoners: Let op, volg de tips op en verklein 
de kans op inbraak in uw woning. n

commissie buurtpreventie brandevoort

      buurtpreventie
inbraken in brandevoort enkele weetjes

over brandevoort
vanuit het projectbureau

HOOGSPANNINGSLEIDING

De hoogspanningsleidingen bij de Voort zullen pas in 
2009 verplaatst worden. Hoe lang dit werk precies in 
beslag gaat nemen is nog niet bekend. uiteraard volgen 
hierover nog mededelingen. Maar voor 2008 is het zo 
dat er aan de hoogspanningsleidingen nog niets wordt 
gedaan. 

DE ECOGrACHT BIj HET STATION

Men is al weer volop bezig met de aanleg van de gracht. 
Voor eind februari moet het water stromen in de gracht 
bij het station. Niet lang daarna moeten de resterende 
werkzaamheden rondom het station klaar zijn. Eindelijk 
zal dan duidelijk zijn wat er op de sokkel komt te staan 
bij de ingang van het station, een klok. Ondertussen krij-
gen de winkels en bijbehorende woningen meer vorm. 
En dat  komt goed uit. In de maand mei vindt voor win-
kels, woningen en station een officiële opening plaats. Van 
deze festiviteiten ontvangt u tijdig meer nieuws. n



fotoclub
           brandevoort

Vanzelfsprekend is de komende 3de tentoonstelling het 
onderwerp van de komende clubavonden. De expose-
rende leden komen nog een keer bij elkaar om de se-
lectie van de keuzecommissie te zien en te bespreken. 
Immers de tentoonstelling is een doorsnede van het 
kunnen van alle leden. Ook zullen ze nog 1 of meerdere 
avonden bezig zijn hun foto’s in passe-partouts te mon-
teren. Een passe-partout verhoogt de kijkwaarde van de 
opname.
De tentoonstellingscommissie is druk bezig met de 
voorbereidingen om de totale presentatie optimaal te 
realiseren. De tentoonstelling wordt vrijdagavond 14 
maart geopend en u bent die avond, maar ook zaterdag 
15 en zondag 16 maart van harte welkom. Ook dit jaar 
kunnen de bezoekers hun stem uitbrengen op de in hun 
ogen beste foto van de tentoonstelling.

Intussen gaan de gewone activiteiten van de club ver-
der. De werkgroepen Architectuur, Natuur en Portret/
Modelfotografie hebben hun eigen programma. Zij or-
ganiseren z.g. workshops om de onderlinge kennis te 
vergroten. Meestal betreft het hier onderdelen van 
de digitale doka, zoals  het omzetten in zwart/wit, het 
rechtzetten van schuine horizonten, het retoucheren 

van portretopnamen e.d. Ook werd 9 januari een work-
shop avond gehouden over een nieuw softwareprogram-
ma Lightroom, dat voor de meeste leden interessant is. 
Het is eenvoudiger maar ook deels beperkter dan het 
bekende Photoshop.
roger Kabo en Edwin Oude Wesselink gaven uitleg en 
demonstraties. De in grote getale aanwezige cluble-
den  waren onder de indruk, maar vonden het een zeer 
praktisch software pakket. Ook worden er workshops 
gehouden voor nieuwe leden op het gebied van came-
ratechniek. Bijgaande foto toont enkele leden die bezig 
zijn om de opdracht om een slingerend balletje aan een 
touwtje scherp te stellen en te “bevriezen”, zodat het 
scherp op de foto komt. Door dit soort oefeningen leer 
je snel de mogelijkheden van je meestal nieuwe camera 
kennen.
Op 13 januari werd tijdens de Nieuwjaarsreceptie nog 
een beamerpresentatie verzorgd, met opnamen, die 
Fotoclub Brandevoort in 2007 van de wijkactiviteiten 
maakte. n

albert ticheler
0492 - 565621

fotoclub.publiciteit@brandevoort.org
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Géén alcohol onder 16
Kinderartsen melden dat jaarlijks 500 
kinderen onder de 16 jaar in het zie-
kenhuis terecht komen vanwege alcohol-
vergiftiging. Inmiddels zijn tachtig 
gevallen bekend van kinderen die dit 
jaar zoveel hadden gedronken dat zij 
in een ziekenhuis moesten worden be-
handeld. ,,Een in alcohol gemarineerd 
brein is voor de puberteit heel schade-
lijk, zelfs al is het maar één keer,’’ 
aldus een specialist.

Onlangs raakte een 12-jarige jongen 
uit Den Bommel buiten westen nadat hij 
in korte tijd een liter alcohol had 
weggewerkt. De alcohol was door een 17 
jarig vriendje gekocht. Helaas staat 
dit incident niet op zich. Jongeren 
drinken op steeds jongere leeftijd 
méér alcohol. Vergeleken met Europese 
leeftijdsgenoten spant onze jeugd de 
kroon. Vooral meisjes drinken steeds 
meer en vaker alcohol. Ook in Zuid-
oost-Brabant neemt het alcoholgebruik 
de laatste jaren toe. 

Aanpak
De schokkende statistiek was voor álle 
21 gemeenten in Zuidoost-Brabant aan-
leiding om samen een vuist te maken te-
gen alcoholgebruik door jeugd. In het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 
(SRE) maken alle gemeenten zowel mede-
werkers als geld vrij voor het project 
‘Laat je niet flessen!’ Ook de poli-
tie en de Voedsel en Waren Autoriteit 
(voorheen Keuringsdienst van waren) 
doen mee.

de politie tot uw dienst

xberichtentelexberichtentelexbe-

richtentelexberichtentelexberichtente-

Zuipketen
De aanpak richt zich vooral op de di-
recte omgeving van jongeren. Want, wie 
of wat maken het mogelijk dat de jeugd 
aan alcohol komt? Ouders, vrienden, 
drank op schoolfeestjes, de sportkan-
tine en natuurlijk de kroeg. Voorko-
men moet worden dat kinderen al kunnen 
drinken. Maar ook het aanbod van al-
cohol in de supermarkt speelt een rol. 
Bovendien buigen gemeenten, politie en 
VWA zich over strenger optreden tegen 
‘zuipketen’ op het platteland. Deze 
geïmproviseerde kroegen hebben geen 
alcoholvergunning en de (brand)veilig-
heid laat vaak te wensen over.
 
Meer controle
De politie en de Voedsel en Waren Au-
toriteit voeren samen controles uit op 
de leeftijdsgrenzen voor alcoholver-
koop. Het blijkt namelijk dat in 90% 
van alle gevallen jongeren onder de 16 
jaar moeiteloos alcohol kunnen kopen. 
De controle wordt nu strenger en daar-
door de kans kleiner dat jeugd onder 
de 16 jaar aan alcohol kan komen. Elke 
maand worden horeca en andere verkoop-
punten in drie willekeurige gemeenten 
verrast met controles. 
Meer weten over ‘Laat je niet flessen!’? 
Kijk op www.sre.nl/alcoholenjongeren. 
Meer info over alcoholgebruik onder jon-
geren op www.alcoholinfo.nl. De politie 
heeft in 2007 een magazine over Jeugd 
uitgegeven. Dit blad is te bestellen 
via: dit@brabant-zo.politie.nl of lees 
de artikelen online via www.politie.nl/
brabant-zuid-oost.

De buurtbrigadier voor Brandevoort, Patricia van Dijk heeft, na een behoorlijk zware blessure, inmiddels haar werk 
weer hervat. Ze is met ingang van 1 januari weer voor 4 uur per week aan de slag. Het zal alleen nog wel enige tijd 
duren voor zij weer volledig aan het werk kan. Patricia: succes met je herstel!



De glasmol gaat onverdroten voort in Brandevoort.
Straat na straat wordt afgewerkt. Verschillende ploegen 
zijn tegelijkertijd aan het werk. De Stepekolk wordt als 
eerste voorzien van de leidingen. Maar op verschillende 
plaatsen in Brandevoort waar voor het eerst bestrating 
wordt gelegd, worden er direct de glasvezelbuizen ge-
legd, zodat er zo min mogelijk de bestrating weer opge-
broken moet worden.
Onsbrabantnet denkt tot april nodig te hebben om alle 
loze leidingen te leggen. Daarna worden de glasvezels 
door de leidingen geblazen en de huisaansluitingen ge-
maakt. De bewoners krijgen enkele weken daarvoor 
schriftelijke informatie. Nadat de glasvezel en de modem 
in het huis zijn gemonteerd duurt het ca. 4 werkdagen 
voordat van de diensten gebruik kan worden gemaakt.

Als je het z.g. installatiepakket hebt besteld is de aanslui-
ting ca. 10 werkdagen na aansluiting beschikbaar.
Onsbrabantnet raadt aan om de abonnementen van de 
huidige provider pas op te zeggen als het modem in huis 
is gemonteerd. Wel is het raadzaam om nu al na te gaan 
hoe je kunt opzeggen en welke termijn daarvoor geldt.
Alleen wanneer je een telefoonaansluiting met nummer-
behoud hebt besteld, verzorgt onsbrabantnet de opzeg-
procedure.
De huidige tijdsplanning is dus, dat vanaf april de glasve-
zelaansluitingen naar de huizen worden gemaakt en dat 
het gehele project door de aannemer in juni wordt opge-
leverd. Mocht de winter nog roet in het eten gooien, dan 
wordt de opleverdatum eventueel verschoven. n

albert
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op de site van de bc zijn meer foto’s te zien van het aanleggen van de kabels
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Oudejaarsdag 2007-2008 heeft alle records uit het ver-
leden van de Helmondse brandweer zo ongeveer wel 
verbroken. Maar liefst veertig keer moest er uitgerukt 
worden voor allerhande branden, brandjes en hulpverle-
ningen. Ook post Brandevoort kreeg die dag zes meldin-
gen te verwerken, waaronder een brand in een school 
aan de Maanvisstraat die behoorlijke schade aanrichtte.

De rest van de maand december was op uitrukgebied 
rustig, op de woningbrand na die aan het begin van de 
maand een zolder van een huis verwoestte, zoals u in de 
vorige uitgave van de BC al kon lezen. Aan de Odulfus-
straat in Mierlo Hout waren wederom tot twee maal 
toe kleine buitenbranden te blussen.

Graag wil ik onze site www.brandweerhelmond.nl eens 
extra onder uw aandacht brengen; De site, de officiële 
site van ons korps, is in 1999 opgezet en trok sindsdien 
al ruim 600.000 bezoekers. Ondergetekende houdt de 
site nagenoeg dagelijks bij en u kunt er dan ook nage-
noeg al het nieuws over ons korps op lezen.

Behalve uitrukoverzichten en verslagen vindt u bijvoor-
beeld ook informatie over brandpreventie, kleurplaten 
voor kinderen, uitleg over onze organisatie en een pa-
gina die uitleg geeft over het vrijwillig(st)er worden bij 
onze brandweer (jawel!)

Dus heeft u eens een verloren uurtje, surf dan eens naar 
onze site!
Brandweer Helmond, in het bijzonder post Brandevoort, 
wenst u een gezond en veilig 2008! n

rené kuyt

post brandevoort
          veiligheid en controle

                 “maar liefst
    veertig keer
  moest er uitgerukt
             worden
voor allerhande branden,       
    brandjes en
       hulpverleningen”



      januari 2008   31

Op de decemberpuzzel heeft een groot aantal bewoners gereageerd: meer dan 25 inzendingen. Na een serieuze selec-
tie is Lya repko de gelukkige prijswinnaar geworden. Een dikke cadeaubon van € 10,- is de beloning. 
De oplossing (de cijfers in de blauwe balk) van de puzzel kunt u insturen via onze website www.brandevoortercou-
rant.nl, onderdeel “formulieren”. Op de pagina met de formulieren, vindt u het formulier “puzzel”. uiterste inleverda-
tum van de oplossing is 10 februari via genoemde link op de website.

januari puzzel

Sudokupuzzel voor januari 2008 
 

9     5       8   
      9     1 3 7 
    7   4   2 5   
6   8             
  7   8   5     1 
  2   4 1 3 7     
            4   6 
7 5 6   8         
          7       

 

Terwijl ik naar de vorderingen kijk van het glasvezelnet, 
zie ik een man een riooldeksel schoonspuiten.
Desgevraagd vertelt hij, dat hij anders de deksel niet los 
kan krijgen. Het is toch nog stevig werken voordat de 
putdeksel er af is geschoven. De “rioolist” laat mij zien, 
dat het bouwzand het riool bijna  helemaal heeft ver-
stopt. Hij sluit een grote zuigbuis op zijn tankwagen aan. 
Vervolgens gebruikt hij een krachtige waterstraat om het 
zand los te spoelen, dat dan vervolgens in de tankwagen 
wordt gezogen. Op zijn programma staan alle riolerings- 
en hemelwaterafvoerputten in Brandevoort. Hij heeft er 
dus zijn handen aan vol.
Toch goed, dat niet alleen de sloten, maar ook de onder-
grondse afvoeren open gehouden worden. n

albert

wat doet hij daar?

Een sudoku oplossen is leuk! u kunt het overal doen waar u maar even tijd heeft. En let op! Want voor u het weet 
wordt wachten weer leuk. Het is niet erg meer om de trein te missen als u een paar sudoku's onder handbereik 
heeft... 
Een sudoku bestaat uit een vel met 9x9 hokjes.
•	In	elke	rij	moet	er	een	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8	en	een	9	worden	ingevuld.	
•	In	elke	kolom	moet	er	een	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8	en	een	9	worden	ingevuld.	
•	In	elk	vlak	moet	er	een	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8	en	een	9	worden	ingevuld.	

Verder is het handig om te weten dat een puzzel altijd maar 1 oplossing heeft. Dus als alle velden gevuld zijn en er in 
elke rij, kolom en vlak een 1 t/m 9 is ingevuld, is deze goed ingevuld. 
Dat is het! Meer regels zijn er niet.  Succes!



een kijkje thuis in
  brandevoort

Vraagt u het zich ook weleens af? Wie is toch dat gezin 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? Meldt u dan 
aan op onze website www.brandevoortercourant.nl 

deze mAAnd: josé VAn den eijnden - 
VAn den Born.

josé van den Eijnden-van den Born is 61 jaar en woont 
aan de Plaetse 5. Hier woont ze samen met haar man 
Hans, 63 jaar. Hun kinderen zijn het huis uit. Voorheen 
woonden ze in Heerhugowaard maar van oorsprong 
komen ze uit Helmond. Ze wilden heel graag terug 
naar Brabant en waren op zoek naar een andere 
woning. Een makelaar heeft hen destijds gewezen op 
Brandevoort. Daardoor werden ze nieuwsgierig. 

Sindsdien wonen ze in een appartement in de Veste. 
Ze hebben een grote woonkamer, balkon, twee grote 
slaapkamers, badkamer, berging en een grote garage 
wat erg uniek is in de Veste. josé mist geen tuin want 
ze hebben een groot balkon. 
josé en haar man werken beiden niet, Hans heeft als 
hoofd van een opleidingscentrum in Mierlo gewerkt 
en josé heeft in de verpleging gewerkt. josé en haar 
man hebben twee kinderen. Een dochter, Nicole en 
een zoon, Pieter. Beide kinderen zijn getrouwd. Nicole 
is getrouwd met Marcel en ze hebben een zoon van 4 
jaar. Pieter is getrouwd met Wilma en ze hebben drie 
kinderen, waarvan een tweeling van 19 maanden (zoon 
en dochter) en een zoon van 4 jaar. josé en haar man 
hebben het goed naar hun zin in Brandevoort. Ze heb-
ben eigenlijk alles bij de hand, zoals winkels, een sta-
tion, multifunctioneel centrum en straks ook een zorg-
centrum. Ze kunnen eigenlijk geen negatieve punten 
bedenken, behalve dan misschien overlast van de bouw 
en het parkeren maar dat duurt niet lang meer. Verder 
zou er misschien wat meer groen in de wijk kunnen 
komen. Hans maakt iedere week de singel schoon van-
wege het zwerfvuil dat erin gegooid wordt.

josé en haar man komen regelmatig voor hun plezier 
in het multifunctioneel centrum, ze zijn ook naar de 
zwetsavond op 12 januari geweest. Verder volgt Hans 
er een fotocursus. josé en haar man kennen uiteraard 
de Brandevoorter Courant. Ze kijken er iedere maand 
weer naar uit. Ze vinden de vormgeving goed en er 
staat veel informatie in over Brandevoort. Verder vin-
den ze het goed dat er ook aan de kleintjes gedacht 
wordt. n

dank je wel josé!
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Het gezegde: als er één schaap over de dam is, volgen er 
meer, is van toepassing op het winkelcentrum Brande-
voort. Het eerste schaap is in dit geval Eyewish Groe-
neveld die op 2 januari j.l. zijn deur(en) heeft geopend 
hetgeen op 5 januari nog eens feestelijk is overgedaan. 
De volgende schapen zijn o.a. textielsuper Zeeman en 
Primera. Zeeman is bij uitkomst van deze BC inmiddels 
geopend, Primera hoopt op 22 februari a.s. over te gaan 
van het noodgebouw waar men nu nog zit naar het nieu-
we pand in blok 16.
De plaatsvervanger van de bedrijfsleider van Gall & Gall 
vertelde dat hij van een eventuele overgang nog niet op de 
hoogte was. Aangezien Gall & Gall is gelieerd aan Albert 
Heijn verwachtte hij samen met Albert Heijn het volgend 
jaar, dus in 2009, te verhuizen naar blok 15 waar momen-
teel volop wordt gebouwd. Een beetje verwarrend want 
blok 16 wordt eerder opgeleverd dan blok 15. 
De getalsmatige opeenvolging valt niet samen met de 
chronologische volgorde. Maar dat zagen we ook al o.a. 
bij de woonblokken in De Veste. De Freestyle kapsalon 
komt ook in blok 15 en gaat dus ook volgend jaar over.
Het TNT postagentschap komt onder dak bij Primera. 
Zoals de meeste Brandevoorters wel weten was het 
postagentschap eerst gevestigd in Drogisterij Brande-
voort. Drogisterij Brandevoort zou dan ook oorspron-
kelijk in het Palladium onder dak komen maar moest 
afhaken i.v.m. de hoge kosten. Er diende daarom een 
nieuwe locatie gevonden te worden voor het postagent-
schap en dat wordt dus Primera die, zoals gezegd, eind 
februari in blok 16 gehuisvest wordt.
Behalve de parkeergarage, is van blok 15 de begane grond 
in aanbouw,op ongeveer de helft van het oppervlak van 
de parkeergarage is een betonnen staketsel gerealiseerd. 
Wie langs het gebouw loopt moet op een gegeven ogen-
blik door de modder. De zware voertuigen, betonmolens, 
vrachtwagens met bouwmaterialen en mobiele kranen 
rijden de bovengrond aan gort, de voren en sleuven 
worden tijdens regenbuien gevuld met water en ziedaar, 
modderballet. Even naar de winkels in het noodgebouw, 
maar wel laarzen aan! De Brandevoorters moeten nog 
maar even door de zure appel heen bijten. 
Er zijn nog steeds klachten over het station, over het 
vandalisme dat daar gepleegd wordt. De heer van der 
Geest, van de gemeente Helmond, hoopte dat door 
de eventuele sociale controle van de bewoners van de 
nieuwe panden tegenover het station, dit vandalisme zou 
afnemen. jammer genoeg is dat (nog) niet het geval! 
Bij het station is een sokkel geplaatst, op deze sokkel zal 
een stationsklok worden gezet; een geschenk van Com-
pagnie Brandevoort. Potentiële  treinreizigers dienen 
deze klok in de gaten te houden, dan missen ze de trein 
niet. Hopelijk houden de bewoners van het stationsplein 
de klok ook enigszins in de gaten zodat hij niet direct ten 
prooi valt aan vandalisme. n

wim dobma
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winkels
     brandevoor t deel VI
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ook naar de Keiebijters om te strijden voor de zilveren 
narrenkap. Dus een onverwachte pauze, waardoor men 
gezellig met zijn/haar buurman kon kletsen.
Na de pauze kwam de kletser Berry Knapen alias Pier 
de Sopper als huisschilder die met zijn kreet ”hoppen 
hoppen hoppen valt hier nog wat te soppen” de zaal zeer 
wist te boeien. Wist u dat hij 11 januari Brabants Kam-
pioen is geworden, hij kreeg zowel de publieksprijs als 
de juryprijs. Daarna kwam En Naw Wai, drie prachtige 
dames die zelf al ondervonden hadden dat jumpen op 
hun leeftijd niet echt soepeltjes meer gaat. Hun muzikale 
begeleider kwam dan ook meteen aanzetten met “zuur-
stofmaskers”. Tevens hadden zij een leuk liedje over het 
Sonja Bakkeren, hoe kan het ook anders tegenwoordig. 
Omdat de volgende amusementsgroep verlaat was, dien-
de de volgende pauze zich al weer snel aan .
En toen kwam het laatste amusement van de avond: 
Spoit Elluf (al jaren bekenden op het carnavalspodium). 
Het thema man/vrouw stond centraal en door hun hi-
larische act waar veelvuldig “haai” (Lia) en “hum” (Erik) 
voorbij kwam kregen zij zelf de slappe lach en dus ook 
de lachers op hun hand.
De hele avond werd muzikaal begeleid door de band 
Blacknote uit Mierlo die van alle markten thuis was en 
er na afloop nog een feest van maakte waarbij de voetjes 
van de vloer gingen en er zelfs een polonaise ontstond. 
Blacknote ook jullie bedankt voor de fantastische bijdra-
ge aan de eerste Brandevoorter zwetsavond. 
Vrijwilligers van de commissie carnaval: ga zo door en 
wat mij betreft zeker tot volgend jaar op de tweede 
Brandevoortse zwetsavond!!! n

AV

eerste brandevoortse zwetsavond groot succes
Graag wil ik beginnen met de organisatie een compliment 
te maken. Het was een fantastische eerste zwetsavond. 
De stemming zat er al meteen goed in, de obers zorgden 
er voor dat de drank rijkelijk vloeide en gastvrouw Anita 
praatte de avond heel professioneel aan elkaar.  
Om 19.15 uur ging de zaal open en binnen 15 minu-
ten zat de zaal al halfvol. Om klokslag 20.00 uur opende 
Anita de avond met de aankondiging van Dè Velt Op, 2 
mannen en 4 vrouwen die het publiek iedere keer weer 
inpakken met leuke liedjes en veel interactie met het pu-
bliek. Pietje heeft bij menigeen op de slip gezeten. Daarna 
volgde de eerste kletser rob Scheepers uit Helmond, hij 
ging op vakantie naar een camping in Ommel, slechts 12 
kilometer van huis af en belde bij aankomst meteen zijn 
buurman om te laten weten dat hij goed was aangeko-
men. 
Speciaal voor de zwetsavonden heeft Stefan v.d. reek be-
langeloos een ton gemaakt in Brandevoortse stijl zodat 
de kletsers zich hier meteen thuis zouden voelen. Ook 
pauzes werden er ingelast wat voor de rokers erg aan-
genaam was, zij moesten hier namelijk voor naar buiten 
want ook ‘t BrandPunt is geheel rookvrij en zo hoefden 
zij dus niets te missen.
Na de pauze kwam de Noot uit Vlierden die het voor 
elkaar kreeg dat de hele zaal “staand en met de kont-
jes achteruit” paardje ging rijden. Hierna zou de kletser 
Mathie van Hoof komen maar dit optreden werd helaas 
afgelast ivm tijdgebrek, hij moest namelijk deze avond 
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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;
27 januari 10.15 uur Luciakerk Hoogmis met 
aanwezigheid van de Boerenbruiloft.
3 februari 10.15 uur Luciakerk Carnavalsmis: 
Heb je even voor mij?

INFOrMATIEAVOND!
Waarover? De Eerste H. Communie!
Waar? In de Luciakerk!
Wanneer? Dinsdag 12 februari om 20.00 uur.
tot hoelang? Ongeveer 21.00 uur.
Wie mag komen? Ouders van de kinderen uit 
groep 4.
Geachte ouders, hierbij nodigen wij u uit voor een 
INFOrMATIEAVOND over de EErSTE COMMu-
NIE. Deze avond wordt gehouden op dinsdag 12 
februari om 20.00 uur in onze St. Luciakerk.
De avond wordt gevuld met informatie, zang en 
praktische hints. Het gaat tot ongeveer 21.00 uur 
duren.
BIj BINNENKOMST KuNT u: 
De onkosten van de voorbereiding en de viering 
van de communie voldoen. Deze bedragen e 25,- 
dit is inclusief 5 foto’s, portret-, communie-, groeps-
foto, 2 actiemomenten.
Graag gepast geld meebrengen! Wij rekenen op uw 
komst! Tot ziens in de kerk!

Infoavond Huwelijk: dinsdag 19 februari 20.00 uur 
pastorie, Hoofdstraat 157.

j.v.d. laar, pastoor/deken

luciaparochie 
de 

Gezocht: Praktijkruimte
Voor de maandag en de woensdag
Logopediepraktijk Brandevoort
C.Lichtendahl
Mobiel: 06-54355769
Email: callicht1@hotmail.com

Gezocht: Praktijkruimte
Voor de maandag en de woensdag

Logopediepraktijk Brandevoort

C.Lichtendahl

Mobiel: 06 - 54355769

Email: callicht1@hotmail.com

Net zwanger?
    Jouw geluk kun je delen.

In het begin van je zwangerschap zit in jouw urine het bijzondere 
hormoon hCG. Alleen daarmee kunnen we andere vrouwen helpen 

een kind te krijgen.Meld je aan of bel voor meer informatie
gratis 0800 - 022 80 70 (ma. t/m do. 08.00 tot 20.00 uur 

vrij. van 08.00 tot 19.00 uur) of je informatrice:

Sandra Rondeel, tel. 0492 - 51 49 11
Je vindt Moeders voor Moeders ook op Internet: 

www.moedersvoormoeders.nl
Moeders voor Moeders is onderdeel van NV Organon
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Beste groepering, tijdens de klankbordbijeenkomst van 
28 november 2007 is aangekondigd dat Stichting Bran-
devoort in Actie (BIA) op zondag 2 maart 2008 een 
Open Huis organiseert in wijkhuis ’t BrandPunt. Gezien 
het succes van het vorige Open Huis kiezen wij voor 
dezelfde opzet.
Wij zouden het erg leuk vinden als jullie groepering zich 
tijdens het Open Huis van 2 maart 2008 presenteert. 
Die dag staat wijkhuis ’t BrandPunt en Sportzaal Bran-
devoort geheel tot onze beschikking.

Met deze brief willen wij jullie graag enthousiast maken 
voor deelname. Tevens willen wij jullie informeren over 
de opzet van de dag.

DOELGrOEP
Alle bewoners van Brandevoort en andere geintereseer-
den.

OPZET
Groeperingen presenteren zich in de diverse ruimtes 
van  wijkhuis ’t BrandPunt. BIA zorgt voor de coördina-
tie van de activiteiten die door de diverse groeperingen 
worden georganiseerd. Daarbij zal getracht worden om 
iedereen tot zijn recht te laten komen.

COMMuNICATIE VAN EN NAAr DE GrOEPErINGEN
BIA leidt de dag in goede banen. Hiervoor is het belang-
rijk dat er goed gecommuniceerd wordt met de deelne-
mende groeperingen. Wij zullen richting 2 maart 2008 
regelmatig met jullie communiceren via de e-mail. Ook 
zal er tijdens het groeperingenoverleg van woensdag 13 
februari 2008 (vanaf 20.00 uur) uitvoerig worden inge-
gaan op het Open Huis.

COMMuNICATIE NAAr DE DOELGrOEPEN
De dag kan natuurlijk alleen succesvol zijn als er veel 
bezoekers komen! Daarom zal  BIA via diverse kanalen 
mensen uitnodigen voor het Open Huis en hier bekend-
heid aan geven. In de Brandevoorter Courant hebben 

stichting brandevoort                 in actie
we al melding gemaakt van het Open Huis en ook in 
Weekblad De Loop is de dag reeds aangekondigd .

DEELNAME/VrAGEN
Mochten jullie deelnemen aan het Open Huis, dan wil-
len we graag jullie wensen weten aan de hand van de 
volgende vragen:
1. Wat is de naam van jullie groepering?
2. Met welke activiteit(en) willen jullie meedoen aan het  
   Open Huis?
3. Welke voorzieningen hebben jullie nodig voor jullie  
   activiteiten? (elektriciteit, geluidsinstallatie, tafels, stoe- 
   len, podium, etc.)
4. Hebben jullie voorkeur qua ruimte?
5. Wie is jullie aanspreekpunt voor het Open Huis? (naam,  
   adres, telefoon, email)

Graag voor 21 januari 2008 reageren naar emailadres 
pr@brandevoortinactie.nl

met vriendelijke groeten,
namens de stichting brandevoort in actie 

roelof jan bouwknegt
e-mail: pr@brandevoortinactie.nl

telefoon: 06-21800799
neerwal 76, 5708 za  helmond

www.brandevoortinactie.nl
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OMNIVErENIGING SV BrANDEVOOrT

“In Brandevoort moet ruimte zijn voor een voetbalclub”, 
luidt de uitspraak van wethouder Boetzkes van welzijn en 
sport in gemeente Helmond. In dit artikel in het ED van 3 
december 2007 beweert wethouder Boetzkens hetzelf-
de als wat hij in de klankbordgroepvergadering van 28 
november 2007 tegen de wijkraad en de bestuursleden 
van SV Brandevoort uitgesproken heeft. Boetzkens zal 
zijn medewerking verlenen aan initiatieven voor het op-
richten van een omnivereniging waarvan de voetbalclub 
een mogelijk concrete uitwerking is. 

sv brandevoor t

In de discussie is nu aan de orde dat er in Helmond te 
veel en te veel kleine voetbalclubs bestaan. Dit is echter 
een structureel probleem, dat los gezien moet worden 
van de oprichting van een club in Brandevoort, die een 
groot en een multifunctioneel karakter zal hebben.
De initiatiefnemers van de bredere sportbeweging of 
sportvereniging in Brandevoort hebben de bedoeling om 
sportieve activiteiten dicht en intensief bij de burger zelf 
in de woonomgeving te brengen. Dit idee of uitgangspunt  
wordt gedeeld door  de lokale partijpolitiek en  bestuur-
ders,  zoals de wethouder en gemeenteraad.
Op dit moment oriënteren andere voetbalclubs zich op 
Brandevoort. Het eerste belang van deze clubs is het 
kunnen uitbreiden van hun voetbalmogelijkheden. rKSV 
Mierlo-Hout is een voetbalclub, die gebonden is aan de 
Beemd, waar de groene long van Mierlo-Hout moet blij-
ven. Door de groei van het aantal leden echter moeten 
zij meer speelruimte hebben. Maar deze speelruimte is 
niet in Brandevoort te vinden, omdat er bijvoorbeeld 
door de hoogspanningsmasten in Brandevoort te weinig  
ruimte is. Wethouder Stienen is daarom van mening dat 
rKSV Mierlo-Hout op de Beemd blijft maar naar nieuwe 
ruimte zal moeten zoeken.
Ook HVV is in eerste instantie alleen geïnteresseerd om 
te voetballen en zal tegen dezelfde problemen aanlopen 
in Brandevoort. Ook zij zullen niet voldoende ruimte in 
Brandevoort kunnen vinden.

SV Brandevoort wil samen met de wijkraad van Brande-
voort een omnivereniging oprichten. Het is de bedoe-
ling dat naast voetballen tal van andere sporten aan bod 
komen. Binnenkort zal de stichting Brandevoort in Actie 
een vragenlijst verspreiden in de wijk om te achterhalen 
wat u allemaal wilt. Ook al denkt u dat het u niets aan-
gaat dan moet u misschien eens denken aan de tijd dat 
uw kinderen misschien wel een sport willen gaan uitoe-
fenen en hiervoor naar de ons omringende sportclubs 
kunnen gaan. Door aan de vragenlijst mee te doen en 
precies op te geven wat uw voorkeur heeft, kunt u mede 
bepalen hoe onze wijk er op dit aspect moet gaan uit-
zien. De oprichting van diverse sportmogelijkheden ligt 
dus in onze eigen handen. Wij hopen dat er een grote 
belangstelling is voor de mogelijkheden die de wijk kan 
bieden. Want sporten is goed voor de samenhang van de 
mensen in de wijk. n

regé van duijnhoven
contactpersoon van sv brandevoort
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Wij zoeken een leuke/lieve oppas voor onze kinde-
ren (meisje van 4 jaar en een jongetje van 2 jaar), om af 
en toe een avond of een keer in het weekend op te pas-
sen. Ben 14 jaar of ouder bel dan: 06 - 30 96 32 43

te koop: Houten slee € 15,-  / Senseo € 15,- / Car-
navalspak duivelin maat 10-11 jaar € 7,50 /  Gebon-
den Donald Duck boeken 60-ger jaren € 5,- per stuk. 
Telefoon 0492 - 66 57 81

brandjes

Fannie Heesakkers - van Ansem van deze praktijk in 
Brandevoort werkt mee aan nieuw tv-programma van 
BNN: “Baby te huur”

Veel jongvolwassenen denken vrij eenvoudig over vol-
wassen worden, een huishouden draaien en kinderen 
krijgen. BNN heeft dit verwerkt in een nieuw program-
ma. Vier zeer uiteenlopende koppels in de leeftijd van 18 
tot 23 jaar ervaren hoe het kan zijn om kinderen te krij-
gen en de opvoeding te combineren met het huishou-
den en een baan… In enkele weken tijd krijgen ze eerst 
een baby, dan een peuter, basisschoolkind en vervolgens 
een puber te logeren. Met alle gevolgen van dien…
Tijdens de opnameperiode van zo’n programma is het 
van belang dat de zorg voor de kinderen die bij deze 
“ouders” logeren, verantwoord verloopt en dat de nog 
onervaren koppels professioneel worden ondersteund. 
Om dit te waarborgen ben ik samen met vier collega’s 
door BNN gevraagd om, met name achter de scher-
men, -als zogenaamde “nanny”- een bijdrage te leveren. 
Gedurende een aaneengesloten periode van twee we-
ken, was ik vierentwintig uur per dag voor het koppel 
beschikbaar en aanwezig in de directe nabijheid van het 
kind. 
Het was een heel bijzondere ervaring om bij de tot-
standkoming van dit tv-programma betrokken te zijn 
en te mogen meedenken met het concept. Voordat zo’n 
programma wordt uitgezonden gaat er een enorme 
hoeveelheid werk aan vooraf. Allereerst is er een redac-
tie gevormd die op zoek gegaan is naar jonge koppels 
en uiteraard naar ouders die hun kinderen wilden laten 
meewerken. Om te zorgen voor een juiste “match” en 
vooral om de emotionele veiligheid van de kinderen te 
waarborgen heeft er een uitgebreide screening plaatsge-
vonden. Als orthopedagoog/gezondheidszorgpsycholoog 
ben ik intensief betrokken geweest bij de screening van 
de kinderen. Zo speelden de volgende aspecten een rol: 
lijkt er sprake van voldoende basisveiligheid en adequa-

orthopedagogenpraktijk brandevoort
                                      op televisie

te ontwikkeling? Hoe verloopt de interactie tussen het 
kind en zijn ouders? Et cetera. Over het algemeen waren 
er ouders die zelf reeds op jonge leeftijd hun kinderen 
hadden gekregen. Zij werkten mee omdat ze het idee 
hadden dat als ze zelf ooit de gelegenheid hadden gehad 
om “proef te draaien”, mogelijk andere keuzen zouden 
hebben gemaakt. Overigens zijn deze ouders achter de 
schermen intensief betrokken en konden ze vierentwin-
tig uur per dag via de camera hun kind volgen. 

Voorafgaand aan de opnameperiode zijn er in een straat 
in rotterdam vijf huizen gehuurd die door het produc-
tieteam volledig opnieuw zijn behangen, geschilderd en 
compleet ingericht. Hierbij zijn spullen vanuit onder an-
dere het “Big-Brother-huis” gebruikt. In het vijfde huis, 
het “productiehuis”, zijn in de woonkamer systemen 
opgesteld waar de medewerkers dagenlang alle opna-
mes bekeken en registreerden. Het ging hier om een 
gigantische hoeveelheid beeldmateriaal: per huis hingen 
namelijk twee vaste camera’s die continu alle activitei-
ten van het koppel konden vastleggen, er waren acht 
“camjo’s” (camerajournalisten) aanwezig én vaak werd 
er een camerateam met aparte geluidsman ingehuurd 
voor bepaalde shots. De camjo’s waren vierentwintig uur 
per dag stand-by om alle momenten zoveel mogelijk te 
registreren. Vervolgens heeft er maandenlange montage 
plaatsgevonden om te komen tot het programma zoals 
het op televisie te zien is. 

Tijdens de weken dat de koppels in de huizen woonden 
was er achter de schermen voortdurend overleg over 
het proces; hoe regelen we praktisch het dagje naar de 
Dierentuin voor de koppels en “hun” kinderen? Hoe 
zorgen we ervoor dat aan de leerplichtwet en de ar-
beidstijdenwet wordt voldaan? En meer van dit soort 
zaken. Hiernaast werd in het productiehuis op de wand 
een groot overzicht bijgehouden van de koppels en de 
kinderen. Gaandeweg werd in nauw overleg met ons als 
orthopedagogen cq. “nanny’s” besloten dat bepaalde kin-
deren toch beter bij een ander koppel pasten dan aan-
vankelijk was gedacht. Dit omdat de koppels tijdens de 
opnameperiode een ontwikkeling doormaakten en al 
dan niet voldoende draagkracht bleken te hebben om 
kinderen met bepaalde behoeften adequaat op te vangen. 
Het welzijn van de kinderen bleef wat ons betreft dan 
ook voorop staan. 

Zeer interessant om te zien hoe de jonge koppels zich 
redden wanneer ze geconfronteerd worden met het feit 
dat kinderen meer nodig hebben dan alleen een schone 
luier! Hun leven wordt behoorlijk op zijn kop gezet en 
hun uithoudingsvermogen op de proef gesteld… Het 
programma geeft een aardige indruk van hoe je leven 
verandert wanneer je ouders wordt en een gezinsleven 
draaiende moet houden, al is de situatie niet helemaal 
zoals in werkelijkheid.  _> 
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In een wijk zoals Brandevoort wonen volop jonge men-
sen die mogelijk net als deze koppels in een levensfase 
zitten waarin ze ervaren hoe het is om kinderen te krij-
gen. Ook in de realiteit lopen ouders er tegen aan dat 
kinderen toch wel erg veel nodig hebben om zich goed 
te kunnen ontwikkelen. je bent vierentwintig uur per dag 
ouder. Kinderen vragen voortdurend aandacht en stellen 
je in elke nieuwe fase weer voor uitdagingen of proble-
men die veel creatieve oplossingen en vooral veel geduld, 
energie en uithoudingsvermogen vereisen. Dit terwijl 
niet alleen door de jongvolwassenen er soms licht tegen 
verantwoordelijkheden wordt aangekeken. Vaak merk ik 
namelijk dat er een algemene opvatting lijkt te zijn dat 
iedereen kinderen moet kunnen opvoeden en dat je daar 
toch zeker geen (professionele) hulp bij nodig hebt. In de 
huidige veeleisende maatschappij is het echter zeker niet 
allemaal vanzelfsprekend en denkt menigeen “Hadden ze 
er de gebruiksaanwijzing maar bijgeleverd!” Vervelend 
om te constateren dat ouders soms lang met moeilijk-
heden blijven zitten. Ook een aantal ouders in “Baby te 
huur” kunnen regelmatig wel wat hulp gebruiken omdat 
ze voor ingewikkelde situaties komen te staan…

Het tv-programma “Baby te huur” is wekelijks te zien: 
zondag om 21.05 uur bij BNN op 3. n

drs. fannie heesakkers - van ansem

sportclub
van duvel en geweld

bestaat 40 jaar
Op 3 januari 1968 werd de sportclub van Duvel en Ge-
weld opgericht. Het 40 jarig jubileum werd op zaterdag 
5 januari j.l. gevierd tijdens een feestelijke bijeenkomst in 
zaal “De Koning” in Mierlo-Hout.
Hoewel de naam anders doet vermoeden is de Club van 
Duvel en Geweld een vredelievende club mannen, 18 in 
getal, die elke vrijdagavond in de sportzaal van Brande-
voort voetbalt. Daarna volgt de wedstrijdanalyse in wijk-
huis ‘t BrandPunt.
De wortels van de meeste leden liggen in Brandevoort, 
omdat de oorsprong van de sportclub ligt in de toen-
malige Boerenbond Mierlo-Hout. Er worden innige con-
tacten onderhouden met carnavalsvereniging de Houtse 
Kluppels en de Kersenpitten uit Mierlo. Tijdens Carna-
valsmaandag wordt er jaarlijks gevoetbald op sportpark 
de Beemd tegen de sportclub van de K.P.j.
Voorzitter Henri van Asten kon twee leden huldigen die 
40 jaar lid zijn, te weten Adriaan Swinkels en Mies Ver-
hees. Tot voor kort waren zij actief binnen de lijnen en 
nu hebben zij de taak van coach en supporter op zich 
genomen. Zij kregen beiden een “duvels“ beeldje en alle 
leden keerden huiswaarts met een nieuwe trui met duvel 
logo. n

jan roefs
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Voor velen in Brandevoort een bekend beeld, de steigers 
van ATW (v.Asseldonk Bouw- en Timmerbedrijf) tegen 
de gevels van een huis. Een bedrijf, waarin de hoofdper-
soon van dit interview, jacqueline van Asseldonk - de 
jong, ook een rol speelt. 
Zij werd geboren op 07-12-1965 in Heerlen maar al 
heel jong verhuisde ze naar het Brabantse Aarle-rixtel 
en ging naar de basisschool in resp. Son en Breugel en 
St. Oedenrode. 
Eigenlijk leek het haar ideaal om in het leger te gaan maar 
dat ging niet door omdat ze al heel vroeg, ze was pas 16, 
op eigen benen kwam te staan waardoor ze gedwongen 
werd haar eigen inkomen te verdienen en ging ze werken 
als verkoopster in een schoenenzaak. Na een paar an-
dere jobs kwam ze terecht in Eindhoven in de Bijenkorf 
en kreeg daarna de gelegenheid, via een kennis, een eigen 
interieurzaak te beginnen in Neerpelt in België. Het zat 
haar echter niet mee want al kort na de start (3 weken) 
kreeg ze een auto-ongeluk waarbij ze een whiplash op-
liep. Hierdoor moest ze al na een half jaar stoppen met 
haar eigen zaak.
In 1991 leerde ze, tijdens dansen in Valkenswaard haar 
man (gehuwd in 1994) Arie van Asseldonk kennen waar-
mee ze ging samenwonen. Na een half jaar verhuisden ze 
naar Nuenen. Daarna kochten ze samen hun eerste huis 
in Brouwhuis waar in 1996 hun zoon robin en in 1999 
hun dochter Bregje werd geboren. 
Inmiddels werkte jacqueline als productie medewerk-
ster bij de Marsfabrieken in Veghel. Maar ook hier liep 
het uiteindelijk weer mis door gezondheidsklach-
ten. In maart 1998 startte Arie zijn eigen bedrijf ATW 
(van Asseldonk Timmerwerken) een naam die in 2003 
is veranderd in v. Asseldonk Bouw- en Timmerbedrijf. 
jacqueline draaide vanaf de start mee in het bedrijf door 
het doen van de boekhouding.  Toen werden ze, via een 
kennis, op de hoogte gesteld van de nieuwe wijk Brande-
voort. Dit leek hen heel interessant en via een makelaar 
wonnen ze informatie in en na 3x uitloten hadden ze ein-
delijk geluk en werden ingeloot. In 2001 konden ze hun 
nieuwe huis betrekken aan de Iekendonksevoort,  Hier 
ging Arie zelf flink mee aan de slag door aan-te-bouwen.
jacqueline houdt ervan het in huis gezellig te maken. 
Daardoor raakt ze enorm geïnspireerd en bedenkt en 
creëert woondecoraties in landelijke sfeer. Het uitwer-
ken van haar ideeën gebeurde in haar voormalige keuken. 
Deze stond dan ook vol met allerlei oude spulletjes en 

zelfgemaakte decoraties. Daardoor kreeg deze plek al 
gauw door haar omgeving de naam: ‘Saartjes keuken’.
De naam voor haar eigen bedrijf, waarmee ze van start 
ging in 2001, werd dan ook snel gevonden nl.: “Bij Saartje 
Thuis”. Omdat ze het zo’n leuke naam vonden werd 
ook hun hond Saartje genoemd. In haar bedrijf geeft ze 
workshops waarin zij anderen leert hoe zij mooie woon-
decoraties kunnen maken zoals: kransen, deurhangers, 
tafeldecoraties enz.. Tijdens zo’n workshop is het de be-
doeling dat de deelnemers het door hen zelf gemaakte 
object ook mee naar huis kunnen nemen. Toen ze 4 jaar 
aan de Iekendonksevoort woonden kwam er in 2004 een 
kavel beschikbaar om zelf te bouwen. uiteraard was dat 
voor Arie niet zo moeilijk en in augustus 2005 was het 
prachtige huis aan de Antoniusweg 17b klaar. Inclusief 
een mooie ruimte in de kelder in sfeervolle ambiance 
van landelijk wonen voor het geven van workshops.
Klanten waarvoor Arie werkt, vragen steeds vaker inte-
rieuradviezen aan jacqueline bijv. over de te gebruiken 
wandbedekking, kleuren etc. Mensen kunnen zowel de  
verbouwing als de inrichting overlaten aan de combinatie 
van ATW en “Bij Saartje Thuis”. 
De maanden oktober t/m december zijn altijd erg hec-
tisch in haar bedrijf terwijl het voor ATW(6 personen) 
het hele jaar door druk is. Voor de toekomst is het een 
wensdroom van jacqueline nog meer te gaan doen aan 
opleidingen op het gebied van binnenhuisarchitectuur. 
Maar dit kan alleen als ze hiervoor nog voldoende tijd 
kan vrijmaken want ze is ook binnen ATW nog steeds 
twee dagen per week werkzaam. Wat ATW betreft zou 
Arie het liefste, ook in de toekomst, willen blijven wer-
ken met dezelfde ploeg mensen waar hij nu ook mee 
werkt.
Het komende lustrum van het 10-jarig bestaan van ATW 
zal waarschijnlijk een intiem feestje worden en geen 
groot openbaar festijn.
Het wonen in Brandevoort bevalt het hele gezin prima. 
Wat jacqueline betreft zou ze wel willen dat de wijk, al-
thans wat het roddelen betreft, eens wat ‘volwassener’ 
zou mogen worden. “De mensen zouden elkaar wat 
meer in hun waarde moeten laten”, vindt ze. Verder zou 
ze het fantastisch vinden als de verkeersdeelnemers wat 
minder agressief zouden willen rijden. En ze vindt het 
jammer dat, zoals de plannen er nu liggen, in het nieuwe 
winkelcentrum toch weer veel zgn. winkelketens komen 
i.p.v. kleine middenstanders. 
Haar specialiteit is scheppen van sfeer binnen haar eigen 
vier muren, en om die kennis en kunde ook in haar werk 
aan anderen te kunnen uitdragen. Dit laatste is in hun 
eigen huis duidelijk zichtbaar want het is bijzonder sfeer-
vol en knus ingericht. 
We nemen afscheid en ik wens haar, haar man en kinde-
ren namens de BC alle goeds zowel privé als zakelijk. n

md

atw en “bij saartje thuis”
een goed duo

BESPAREN
GELD
OP UW HUIDIGE
PERSONEELSKOSTEN!

Ontdek de voordelen van payroll 
voor u én uw medewerkers. 
Minder administratie én minder 
kosten! Kijk op www.please.nl 
of bel 0800 2357532 en maak nu 
nog een afspraak.
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Het is zondagmiddag 13 januari. Het regent voor de af-
wisseling een keer niet, maar om nou te zeggen dat het 
lekker is om de hele middag buiten te zijn: nee.
Dat geeft ook niet, want er komt een poppenkastvoor-
stelling en een goochelaar in het Multi Funktioneel Cen-
trum. Onze twee kinderen van drie en vier jaar vinden 
het een prima idee om daar naar te gaan kijken.
Als we binnenkomen worden we hartelijk ontvangen 
door leden van de wijkraad. De kinderen krijgen ook 
een hand en limonade. Als ik vertel dat ik liever geen 
champagne drink krijg ik consumptiebonnen om iets an-
ders bij de bar te halen.
In de zaal achter de bar hebben de kinderen de poppen-
kast al gauw ontdekt. Hij is ook prachtig groot en mooi 
versierd en er staat leuke muziek aan. 
Samen met nog een handjevol andere kinderen nemen 
ze plaats op de eerste rij. “De meneer van de poppenkast 
is al bijna klaar”, wordt er gefluisterd. En ja hoor, als we 
stiekem om het hoekje kijken zien we hem bezig achter 
de poppenkast.
Dan gaat het licht uit, de spots aan en komt de meneer 
voor de poppenkast staan. Hij vraagt of er kinderen zijn 
die hem willen helpen om de poppenkast nog mooier te 
versieren. Iris, een meisje van, ik geloof, acht jaar steekt 
haar vinger op. En even later vraagt hij of er ook een 
jongen is die meedoet. Thijmen (drie) steekt enthousiast 
zijn vinger omhoog en roept “itte!”.
Het versieren gaat niet gewoon zoals we dat thuis bij 
verjaardagen gewend zijn. Het gaat met behulp van goo-
cheltrucs. Ook de volwassenen die toekijken vermaken 
zich prima met die drie goochelaars. Doordat de kin-
deren er helemaal bij betrokken worden is het een erg 
leuke voorstelling. 
Dan volgt de pauze. Een paar sprekers blijken al bezig te 
zijn met een toespraak. We halen nog weer drinken en 
bekijken tevens de foto’s die mbv een diaprojector bij de 
biljardtafel gepresenteerd worden.
Er worden lekkere hapjes aangeboden en voor de kinde-
ren gehaktballetjes.
Dan begint de poppenkastvoorstelling. Ook dit vinden 
de kinderen geweldig. Ik praat ondertussen bij de bar 
met wat bekenden en begin me steeds meer te verbazen 
over het geringe aantal mensen wat gekomen is.
We zijn toch een wijk met heel erg veel (kleine) kinde-
ren? Die voorstelling is leuk voor alle kinderen tot een 
jaar of tien. En je krijgt de entree, de hapjes en alle drank-
jes gratis. Wat willen al die ouders hier in Brandevoort 
nou nog meer?
Zouden al die gezinnen op deze zondag nou zo’n druk 
programma hebben? Zou het teveel moeite zijn om he-
lemaal naar het MFC te wandelen met je kids?
Ik snap er niets van. n

marleen revenboer- van oorschot

snap je dat?

            “zouden

     al die gezinnen

   op deze zondag nou

                      zo’n druk

     programma hebben?”



We verkopen geen kartonnen dozen.

We bouwen geen luchtkastelen.

En bij ons is het gras, óók aan 

de andere kant van de heuvels 

gewoon groen.

Verstand van huizen
Gevoel voor mensen 

eindhoven
Kronehoefstraat 64A
5622 AC Eindhoven
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F 040 - 25 66 400

E info@andre-relou.nl

helmond
Kromme Steenweg 7
5707 CA Helmond
T 0492 - 55 99 88
F 0492 - 53 73 17
I www.andre-relou.nl

betrouwbaar en deskundig. een gerenommeerd nvm-kantoor.

specialist in onroerend goed: verkoop, aankoop, nieuwbouw, taxatie en advies.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over onze zorgvuldige en 

persoonlijke werkwijze? Neem gerust contact met ons op.

ingezonden stukken 
TOErFIETSErS VANuIT BrANDEVOOrT

Nogmaals een oproep voor deelnemers aan een Toer-
fiets met andere bewoners uit de wijk. In november heeft 
deze oproep niet veel reacties gehad.
daarom nu nog een keer:
Wie heeft er zin om in het weekend (zondag) een fiets-
tocht te rijden (50 of 100 km). Bij veel enthousiasme 
kunnen we een Toerfietsclub oprichten, die zich kan aan-
sluiten bij de NTFu.
u kunt zich aanmelden bij C. Horst via de volgende mail: 
c.horst1@chello.nl. n

VuurWErK

De feestdagen zijn weer voorbij en het nieuwe jaar is, als 
deze BC bij u op de deurmat valt,  alweer een maand oud. 
Het is in het hele land nogal heftig verlopen met ontzet-
tend veel vuurwerk en erg genoeg, rellen, vernielingen 
en branden. Ook in onze wijk wordt het geknal, rond en 
tijdens de feestdagen, ieder jaar heftiger is onze ervaring. 
Gelukkig, hier geen vernielingen en geen branden. Laten 
we het zo houden! Maar toch wel een incident dat hier 
vermeld wordt om voor het einde van dit jaar vooral de 
jeugd nog eens te kunnen wijzen op de eventuele risico’s 
en/of gevolgen.
Zaterdag 29 december jl. hoorden we, tegen de lande-
lijke voorschriften in, ook hier in de wijk af en toe al 
harde knallen. Want voor jongeren is het erg moeilijk 
te wachten tot oudejaarsavond. Zo werd er ook door 
baldadige jongeren, op die bewuste zaterdagmiddag een 
rotje gegooid in een afgerasterde tuin aan De Brand. 
Waarschijnlijk om de hond, die daar lekker buiten lag 
eens wat te jennen. Door de ontzettende knal ging de 
hond zo uit z’n dak dat hij in paniek over de afrastering 
sprong en helemaal dol is weggehold. Met als gevolg dat 
hij op de Europaweg is aangereden. De hond is na een 
operatie (misschien is zelfs een tweede noodzakelijk) 
maar ternauwernood aan de dood ontsnapt en diegene 
die hem heeft aangereden was ook helemaal ontdaan. 
Om maar niet te spreken van de eigenaren van het dier. 
En dan moeten we toch nog blij zijn dat het nog zo is 
afgelopen; het had nog veel erger kunnen zijn.
Dus eigenaren van huisdieren u bent gewaarschuwd! 
Houdt uw huisdieren al een aantal dagen voor oudejaar 

rEPOrTEr VANuIT DE EIGEN STrAAT OF BuurT!

Wie wil regelmatig vanuit de eigen directe omgeving verslag doen van gebeurtenissen? Maandelijks 

of tweemaandelijks ontvangt de courant dan graag een bericht over wat er gebeurt bij u. uiteraard 

ontvangt u een leuke attentie voor deze inspanning als vrijwilliger.

reactie bij G. Pollemans: 06 413 95 293 of via de mail: redactie@brandevoortercourant.nl

binnenshuis. En voor de jeugd de waarschuwing denk 
eerst eens na voor je wat doet: want dieren pesten is 
echt niet leuk !!
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Hopelijk is iedereen kiplekker het nieuwe jaar in gegaan. De 
katers te boven gekomen, de extra pondjes van de feestda-
gen al bijna weer weggewerkt en allemaal vol goede voor-
nemens voor 2008… 

Kiplekker geldt helaas niet voor de meeste kippen in ons 
land, die zitten zich met z’n miljoenen zes weken lang voor-
geprogrammeerd vol te vreten voor ze door hun poten 
zakken.	Neem	daarom	een	keer	een	kip	of	kipfilet	van	een	
beest dat nog eens de buitenlucht heeft gezien. ’t Is een stuk 
duurder, zeggen veel mensen dan. je kunt je natuurlijk ook 
afvragen hoe het kan dat je voor een paar euro een kilo kip 
kunt kopen. In ieder geval is het ’t proberen waard, en een 
afgekocht schuldgevoel kan misschien geen kwaad in deze 
tijd van het jaar dat we het allemaal anders en beter willen 
gaan doen…

zoete kiP

INGrEDIENTEN
•	2	biologische	kipfilets	van	ongeveer	gelijke	grootte	(plm	 
  180 gram per stuk)
•	125	gram	tutti	frutti
•	2	eetlepels	pijnboompitten
•	5	mandarijnen
•	ongeveer	een	theelepel	harissa	of	sambal	(tenzij	je	van	heel	 
  scherp houdt; leef je uit)
•	crème	fraiche	of	kookroom
•	boter,	peper	en	zout

BErEIDINGSWIjZE
Kleur de pijnboompitten in een droge koekepan. 
Snijd	het	‘flapje’	van	de	binnenkant	van	de	kipfilets	en	sla	
ze vervolgens wat platter en dus groter. Altijd leuk als frus-
tratie-afreageertherapie. Smeer aan de binnenkant van de 
filets	een	dun	laagje	harissa	of	sambal	(let	op:	harissa	is	veel	
scherper dan sambal!).

Snijd	de	tutti	frutti	met	de	‘flapjes’	kip	fijn	in	de	keukenma-
chine. (Zonder keukenmachine kan het ook: twee scherpe 
messen en een beetje geduld.)
Smeer	een	laag	tutti	frutti-mengsel	op	de	grootste	filet,	druk	
er dan een laagje pijnboompitjes in en vervolgens weer en 
laagje	vulling.	Druk	de	tweede	kipfilet	er	stevig	op.	Doe	pe-
per	en	zout	op	de	filets.	Bak	de	filetstapel	aan	beide	kanten	
bruin in wat boter (de grootste kant eerst).

Pers de mandarijnen uit en blus de pan ermee. Laat de kip 
langzaam gaar sudderen met het deksel op de pan. Dik voor 
het opdienen de saus wat in met crème fraiche of kook-
room.

Serveer	de	in	plakken	gesneden	kipfilets	overgoten	met	de	
saus met couscous of rijst en een pittige salade met bijvoor-
beeld rucola erin.
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de kleu
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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. Amber Oude Wesselink 6 jaar 
2. Thijmen Revenboer 3 jaar
3. Fleur Havelaar 7 jaar
 

De prijzen kunnen jullie
ophalen aan

oud brandevoort  24,
telefoon 849 002

de prijzen worden aangeboden door

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

1
2 3
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Activiteitenkalender februari 2008 
 
Februari 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
02 febr Brandvrt in Actie Carnaval 20.00 J. Drouen 538747 
04 febr Brandvrt in Actie Kindercarnaval 14.00 R. Peeters 432013 
05 febr Brandvrt in Actie Kindercarnaval 14-17.00  
10 febr Brand Cour Sluiting aanlevering nr 2  G. Pollemans 524029 
14 febr Brandvrt in Actie Kindervakantiewerk verged. 20.00 J. Drouen 538747 
29 febr Brand Cour Distributie nr 2 13.00  P. Princen 665781 
 
Maart 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
02 mrt Brandvrt in Actie Open huis ’t BrandPunt  R. Peeters 432013 
09 mrt Brand Cour Sluiting aanlevering nr 3  G. Pollemans 524029 
14, 15 en 
16 mrt 

Fotoclub 
Brandevoort 

Tentoonstelling   A. Ticheler 565621 

28 mrt Brand Cour Distributie nr 3 13.00  P. Princen 665781 
30 mrt Htse toneelgr. Kindertoneel: mag ik mee? 14.00 H. Tn. Gr. 539094 

        Bron : Brandevoorterkalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden. 
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 wijkraadvergaderingen vanaf 20.00 uur

klankbordgroepvergaderingen vanaf 19.30 uur
11 februari en 22 mei

    
uiterste inleverdatum kopij brandervoorter courant januari nummer

10 februari

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 dickens jet de laat  dickens@brandevoort.org
commissie speelvoorz./groen  dave lorjé spelengroen@brandevoort.org
commissie webmasters herbert von reth  webmaster@brandevoort.org
commissie concerten rieny peters concerten@brandevoort.org
brandevoort in actie maarten beks secretaris@brandevoortinactie.nl
brandevoorter dag jan drouen voorzitter@brandevoorterdag.nl
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
stadswacht 845970
 
Gemeente stadswinkel    58 77 77
informatiecentrum brandevoort    66 78 78
wijkopzichter (dienst SOB)    58 76 90
graffitimeldpunt    50 72 98

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
remedial teaching – susanne kuijken 33 26 83
 
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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