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Op 13 januari 2007, nu ruim een jaar geleden, is wijkhuis ’t
BrandPunt officieel geopend door commissaris van de Koningin, Mevr. Hanja Maij-Weggen. Bij die gelegenheid hebben
we een Open Huis georganiseerd, waarbij iedereen het wijkhuis uitgebreid kon bewonderen. Tevens kon kennis worden
gemaakt met diverse gebruikers van het wijkhuis. Dat Open
Huis was een enorm succes, waardoor wij hebben besloten
hiervan een jaarlijks evenement te maken.

redactie
alfonne van der vleuten,
marga dobma,
marjan meelker, marlene drouen,
cora brouwer, vacatures per direct
distributie
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familie princen
bij vragen of klachten over bezorging:
distributie@brandevoortercourant.nl
advertenties
werving paul princen
opmaak www.spons.nu
advertenties@brandevoortercourant.nl
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Honderd keer moest de Helmondse brandweer in januari uitrukken. Bij tien uitrukken daarvan was post Brandevoort betrokken. De meest in het oog springende uitruk
vond plaats op 5 januari, aan de Kanaaldijk Zuid Oost in
het centrum van de stad. In een oud fabriekscomplex, dat
ooit een cacaofabriek onderdak bood en heden ten dage
allerlei kleine bedrijfjes herbergt, was op de avond ervoor
een fikse brand uitgebroken.
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vormgeving & opmaak
johan janssen
drukkerij
vanGrinsven drukkers bv Venlo
oplage: 3.000 exemplaren
omvang 68 pagina´s
kopij-adres
giel pollemans, tyssenvoort 5

Deze maand, februari 2008, zal Primera verhuizen van het
noodgebouw naar blok 16 in het centrum van de Veste. Primera
wordt de buurman van Zeeman textielsupers, die evenals als
Eyewish Groeneveld, in januari j.l. zijn deuren heeft geopend. Er
komen uiteraard nog meer winkels maar makelaarskantoor VP
en A dat de panden moet verhuren kon op dit tijdstip nog geen
definitieve andere namen noemen. Zoals eerder aangekondigd
wordt de Plaetse “voetgangersparadijs”.

5706 kk helmond
redactie@brandevoortercourant.nl
het wijkblad op internet
www.brandevoortercourant.nl
brandjes
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Dit jaar werd de boerenbruid van de Houtse-Kluppels opgehaald in haar huis in Brandevoort. In de vroege uurtjes van
zondag 27 januari kwamen de bruiloftsgasten al in Brandevoort aan. Nadat “d’n anhang” van boerenbruidegom Bas van
de Voort een lekker ontbijt hadden gekregen bij hem thuis vertrok de stoet richting Brandevoort om daar de boerenbruid
Renate van de Linden op te gaan halen. Daar sloten zich na het
genot van een drankje en hapje nog vele bruiloftsgasten aan.

41

brandjes@brandevoortercourant.nl

Voor hun zaak vinden ze beiden een goede kwaliteit in advisering en persoonlijke benadering van hun cliënten erg belangrijk. De meeste van hun cliënten moeten gezocht worden in het Midden- en Kleinbedrijf. Zij zien zichzelf dan ook
graag als de financiële rechterhand van MKB ondernemers.
Ze zijn beiden inzetbaar op alle terreinen van hun vak. Januari is de drukste maand in hun bedrijf vanwege de belastingaangiften, BTW opgaven enz.

reacties
info@brandevoortercourant.nl
foto voorpagina
ugur ozdemir
www.fotosbrandevoort.nl
de redactie behoudt zich het recht voor,
de aangeboden kopij, indien nodig, te
corrigeren en/of in te korten. De ingeleverde kopij verplicht de
redactie niet tot plaatsing. Opname van
kopij betekent niet automatisch dat de
redactie het met de strekking ervan
eens is. Ook is het mogelijk dat door
ruimtegebrek niet alle
aangeleverde kopij wordt geplaatst. De
redactie is niet verantwoordelijk voor
teksten en zetfouten
in advertenties.
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“en om het
gemakkelijk te maken
stelt de wijkraad
een uitgebreide
en professionele
vragenlijst beschikbaar”

De nieuwe film over Brandevoort van de gemeente biedt
een mooie inkijk in de ontwikkelingen van de wijk. En het
is terecht dat hiermee de oude film vervangen kan worden. Op onze website, www.brandevoortercourant.nl
kunt u de film rustig bekijken en even stil staan bij de
bijzondere bouw van onze leefomgeving.
En dan is het aardig om te merken dat Brandevoort gewoon meedoet met de lokale gebruiken en midden in
de authentieke gewoonten van weleer zijn plaats heeft.
Het viel immers niet op dat de boerenbruiloft begon in
Brandevoort. De entourage sloot er naadloos op aan. De
bruid voelde zich als een vis in het water en volgens onze
redactie zal volgend jaar de stoet volgkarren 3 keer zo
groot zijn.Wij waarschuwen u hier alvast voor. Uiteraard
kunt u de foto’s van het artikel verderop in de Courant
en uitgebreider op onze site bekijken.
De klankbordgroep heeft aangekondigd om de komende
maanden met jeugd, onderwijs en sport aan de slag te
gaan, althans in ondersteunende zin. Wij hebben de indruk dat dergelijke initiatieven en bestuurlijke voornemens alleen maar goed kunnen slagen als bewoners hierover gaan na- en meedenken. En om het gemakkelijk te
maken stelt de wijkraad een uitgebreide en professionele
vragenlijst beschikbaar om alle ideeën en aanbiedingen
om in de wijk mee te doen een plek te geven. Wij bevelen de vragenlijst bij u aan. In de bijgevoegde enveloppe
bij deze courant vindt u nadere uitleg. n
GP
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Het is niet stil in de wijk. Op allerlei manieren zijn mensen bezig. Maar ondertussen is er ook bezinning. En dat
is ook nodig. Zoals in het verslag van de klankbordgroep
is te lezen, denkt de wijkraad na over de toekomst. De
klankbordgroepleden kondigen plannen aan en vragen
zich af hoe het met de jeugd, met het onderwijs en uiteraard met de sport moet gaan. Dit zijn maar een paar
aspecten van de leefbaarheid, die centraal staan in de gesprekken van de groep.

6 8002 irau rbef

van de klankbordgroep in
In een iets te krappe ruimte zet de klankbordgroep de
lijnen voor 2008 uit. En dat is nodig want er staan allerlei visies en beleidsvoornemens op stapel. Vooral de
wijkraad geeft, bij monde van de voorzitter, Astrid Geers
aan wat zij van plan zijn. De wethouder van Brandevoort,
de heer Frans Stienen, is blij en verrast om op grond
van deze ontboezemingen de wijk meer in de vingers te
krijgen. Voor de sportvoorzieningen is het duidelijk dat
het bestuur van de gemeente de zaak serieus neemt. Het
college is van mening dat er in Brandevoort structureel
wat moet gebeuren. Eind februari zal de wijkraad samen
met de wethouder de omnivereniging voor sport instellen. Dat moet het begin zijn van veel activiteit / sport en
bewegen voor en door iedereen in de wijk. Op welke
wijze de politiek hierop gaat inspringen, blijft nog even
onduidelijk. Het is dus nog even afwachten welk beleid
op korte termijn concreet wordt. Wethouder Boetzkes
van welzijn zal hierin ook regie moeten voeren.
De parkeergarage komt steeds meer onder de aandacht
van de Brandevoorter burger. Maar het is belangrijk dat
dit met de juiste informatie gepaard gaat. Een ruimere
openstelling is mogelijk, maar zal steeds in samenspraak
met de centrale regelkamer moeten gebeuren.
Wat wel jammer is, is dat de ruimte te gemakkelijk door
de burger wordt gebruikt. Onlangs hebben kinderen van
de OBS in de parkeergarage een skateclinic gehad. Deze
ruimte is daar niet geschikt voor. Autobestuurders hebben geen goed overzicht op spelende kinderen en geparkeerde auto’s zijn hierdoor te kwetsbaar. De gemeente
belooft tenslotte de ruimtes beter te onderhouden en
schoon te maken. Geert van der Linden haakt in op deze
ontwikkeling. Hij waarschuwt voor het feit dat de garages niet gebruikt mogen worden door spelende kinderen
en andere zaken dan alleen parkeren.
Daarnaast is er voor de wijk ten aanzien van de veiligheid

een aantal goede ontwikkelingen te vermelden. Door de
aanhouding van 3 inbrekers is het aantal inbraken afgenomen. In totaal zijn er in 2007 23 woninginbraken
geweest. Dit zijn er 2 per maand en in verhouding tot
andere wijken is dit relatief weinig. 20 van de 23 inbraken waren bovendien meer door de bewoners zelf te
voorkomen geweest. Bewoners in Brandevoort zijn op
zich heel nauwkeurig in het beveiligen van de benedenverdieping (compliment van de politie), maar niet van de
1e verdieping. Op de begane grond is door de voordeur
en ramen niet in te breken. Maar boven staan de ramen
soms gewoon open. Dus u bent gewaarschuwd.
Met betrekking tot de probleemjeugd is de politie samen
met andere beroepskrachten bezig om deze in kaart te
brengen. Jeugd van ’t Haagje heeft nog voorrang, maar
andere wijken verdienen ook aandacht. Jongeren kunnen van de ene naar de andere wijk verschuiven. Daarom
is een integrale aanpak nodig. Marja van Leeuwen van
de dienst maatschappelijke ontwikkeling licht toe dat via
positieve actie de groepen jongeren benaderd moeten
worden.Voor de zomervakantie komt de dienst met een
beleidsvoorstel over hoe om te gaan met de jeugd, wat te
doen met hangplekken en wat de gemeente zou moeten
doen aan huisvesting en andere voorzieningen voor de
jeugd. Na de zomer moet het bestuur van de gemeente
de lijn vaststellen en aan de slag gaan. Voor de jongeren
onder de 12 zou het bestaande kader van vrijwilligers
meer ondersteuning moeten hebben. De 11 vrijwilligers
van de 12plus groep moeten gemotiveerd blijven en houvast krijgen voor de juiste begeleiding van de jongeren.
Geert van de Linden geeft ten slotte aan dat de wijk
Brandevoort met een nieuwe wijkbrigadier te maken
krijgt: Rob Mathijsse. Hij is al ingevallen voor Patricia, die
binnenkort haar werk weer voor een deel oppakt.

het informatiecentrum
Parkeren en de glasvezel

Onderwijszaken
Zowel de kinderopvang als de basisscholen kampen met
ruimtegebrek. Dit is al besproken met de directie van
de scholen en de opvang. Daarnaast is het zo dat het
middelbaar onderwijs ook binnenkort de wijk in komt.
Vrijdag 15 februari vond overleg plaats met wethouder
Boetzkes van onderwijs. Op zeer korte termijn moet het
totale plaatje van onderwijs en huisvesting helder zijn.
Een geïntegreerd overleg tussen de betrokken scholen,
de gemeentelijke bestuurders en de wijkraad moet perspectief bieden voor de komende jaren.

De gemeente probeert een optimale afstemming te krijgen tussen glasvezelaanleg, aan te leggen bestrating, en
nog te plannen bestrating. Dit lukt een aantal keren, maar
nog niet overal. De gemeente vindt het jammer dat er
dan af en toe meer overlast is dan nodig. Rond blok 15
en 16 zal de bestrating zo snel mogelijk klaar zijn.
De brug bij het bastion is in een afrondende fase. Het zou
mooi zijn als de aansluitingen van deze overgang met het
fietspad en de onderdoorgang verderop tijdig rond zijn.
Nu is de planning nog niet helemaal vastgesteld. De voorbereidingen van de grondwerkzaamheden in de stukken
voor Brandevoort II zijn gaande. De Veste aan de andere
kant van het station zal het eerst aan de beurt zijn. Daarna de Marke. En het is de bedoeling dat de architectuur
van de andere buurten zich goed kunnen meten met die
van Brandevoort I. Het projectbureau streeft ernaar om
telkens weer nieuwe verrassingen vorm te kunnen geven.
Zij en de BC zullen u op de hoogte houden. Op donderdag 22 mei ziet de klankbordgroep u graag weer in het
’t wijkhuis terug. n
GP
Tijdens het afgelopen Klankbordoverleg met de Gemeente is duidelijk geworden dat de openingstijden van de
parkeergarage onder het MFC (dus ook onder wijkhuis
’t BrandPunt) met onmiddellijke ingang zijn gewijzigd.
Inrijden van 07.00 tot 00.30
Uitrijden van 07.00 tot 0.45
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Parkeren in de wijk blijft een probleem i.v.m. alle bouwwerkzaamheden. Dit probleem staat nog meer onder
druk de komende paar maanden vanwege de aanleg van
de glasvezel. René Deelen van de buurtpreventie groep
geeft aan dat de parkeerplekken door de werkzaamheden af en toe niet meer te vinden zijn. Naast een aantal
andere problemen, is het ook zo dat men de afspraken
over de snelheid van werken niet nakomt. Wethouder
Stienen merkt op dat de kwaliteit van werken belangrijk is, zeker als op andere plaatsen in Helmond dezelfde
handelingen gaan spelen. Hij trekt de volgende conclusies
uit het gemelde:
• Met collega wethouder C. Bethlehem overlast voor de
bewoners zo veel mogelijk beperken
• Veiligheid voor kinderen en andere gebruikers optimaal
verzekeren
• De kwaliteit van de bestrating moet weer hetzelfde
worden als voor de werkzaamheden

Bouwontwikkelingen,verkoop
en wijkontwikkeling

paaseieren zoeken 2008

WAAR EN HOE LAAT?
De Paashaas verwacht jullie om 10.00 uur bij het Antoniusbosje tegenover Basisschool De Vendelier. Jullie krijgen
dan een lekker glaasje drinken en om 10.30 uur gaan we
samen met de Paashaas de eieren zoeken. Wie een zilveren ei vindt krijgt een extra verrassing.
VERDER VERLOOP
• Na het zoeken van de eieren worden deze verzameld
in manden.
• Daarna worden de eieren (snoepzakken) uitgedeeld en
de winnaars van het zilveren ei kunnen hun prijsje van
de Paashaas in ontvangst nemen.
• Einde om ongeveer 11.15 uur.

februari 2008 9

Activiteitencommissie Brandevoort organiseert ook dit
jaar weer op 1e Paasdag 23 maart voor alle kinderen van
Brandevoort t/m groep 2 een eierzoekwedstrijd.

KOSTEN
€1,50 per kind, te voldoen bij inschrijving.
INSCHRIJVEN
Vul onderstaand formulier in en laat deze tegen betaling
van €1,50 (per kind) voorzien van een stempel:
• Woensdag 19 maart tussen 19.00 en 20.00 uur
• Op de Troymanshoeve nr. 15
• Of Wedelsvoort nr. 6
BELANGRIJK VOOR DE OUDERS
Wij begrijpen dat de allerkleinste deelnemers tijdens het
zoeken begeleid moeten worden door een ouder. Met
nadruk wijzen wij erop dat dit jaar maar 1 ouder mee
het bos in kan. De toename van het aantal deelnemers
dwingt ons tot deze maatregel.
Bij slecht weer kunnen de kinderen op 1e Paasdag 23
Maart, op vertoon van het gestempelde formulier, de
paaseieren ophalen van 10.00 tot 11.15 uur in het M.F.C. n

#

#

Inschrijfformulier paaseieren zoeken 1e paasdag 23 maart 2008

Naam: 		

..................................................................................................................................................................................................................................................

Aantal kinderen: ..................................................................................................................................................................................................................................................
Leeftijd(en):

..................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon:

..................................................................................................................................................................................................................................................

wijkhuis ’t brandpunt
zet de deuren open

Op 13 januari 2007, nu ruim een jaar geleden, is wijkhuis
’t BrandPunt officieel geopend door commissaris van
de Koningin, Mevr. Hanja Maij-Weggen. Bij die gelegenheid hebben we een Open Huis georganiseerd, waarbij
iedereen het wijkhuis uitgebreid kon bewonderen. Tevens kon kennis worden gemaakt met diverse gebruikers
van het wijkhuis. Dat Open Huis was een enorm succes, waardoor wij hebben besloten hiervan een jaarlijks
evenement te maken. Op 2 maart 2008 vindt daarom
het tweede jaarlijkse Open Huis plaats in Wijkhuis ’t
BrandPunt. Deze keer is de regie daarvan in handen
van de Stichting Brandevoort in Actie. Tijdens het Open
Huis kunt u uitgebreid door het wijkhuis wandelen en
alle ruimtes op uw gemak bekijken. Maar tegelijk kunt u
een kijkje nemen bij de diverse commissies, clubs, verenigingen en groeperingen die zich presenteren. Vrijwel
alle groeperingen die actief zijn in de wijk, zullen aan het
Open Huis deelnemen.

Tot ziens in wijkhuis ’t BrandPunt op 2 maart 2008 tijdens het Open Huis! n
fons bosman
secretaris sscc ’t brandpunt

dat het
vrijwel onmogelijk is
om alle activiteiten te
organiseren en te draaien
met een kleine kern
van vrijwilligers”
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Tijdens het Open Huis kunt u een formulier invullen,
waarop u kenbaar kunt maken waarnaar uw interesse
uitgaat. Het gaat wat ver dit een echte enquête te noemen. Maar als u even de moeite neemt om in te vullen
wat u belangrijk vindt, geeft dat ons wel een goed beeld
van hetgeen u wilt. Want ons doel is natuurlijk om activiteiten te ontplooien die voor iedereen interessant zijn.
In de wijk wonen heel veel verschillende mensen. Deze
diversiteit leidt ertoe dat er ook heel veel verschillende
interesses zijn. Dat willen wij graag peilen, zodat we voor
iedereen iets kunnen organiseren waaraan hij of zij behoefte heeft. Op het formulier wordt u ook gevraagd aan
te geven of u misschien bereid bent actief te helpen bij
de voorbereiding of uitvoering van een activiteit. U zult
begrijpen dat het vrijwel onmogelijk is om alle activiteiten te organiseren en te draaien met een kleine kern
van vrijwilligers. We hebben daarom behoefte aan mensen die bereid zijn te helpen bij de organisatie daarvan.
Maar we hebben ook behoefte aan mensen die gewoon
een handje helpen bij een activiteit. En er is nog steeds
behoefte aan mensen die ons zo nu en dan willen helpen
om bardiensten in het wijkhuis te draaien.

“u zult begrijpen

bericht van de wijkraad
S P O R T, O N D E R W I J S E N C O M M U N I C A T I E
Wijkraad prioriteiten voor de komende tijd

SPORT-enquête: uw mening telt!
Zoals wethouder Stienen tijdens onze nieuwjaarsreceptie antwoordde op onze oproep: de Brandevoorters
moeten nu via de wijkraad zelf met een voorstel komen
voor de invulling van de sportbehoefte in Brandevoort.
Daar zijn we al volop mee bezig. In de BC heeft u al
meerdere malen kunnen lezen over de vorderingen van
de SV Brandevoort i.o. en ons gezamenlijke initiatief om
tot een omnivereniging te komen. Wij vinden het name-
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Toen we ruim een half jaar geleden als vrijwel volledig
nieuw wijkraadbestuur aan de slag gingen, dachten we,
ambitieus als we zijn, op allerlei belangrijke thema’s wel
even beleid te kunnen gaan maken. Van onderwijs tot
zorg en van sport tot veiligheid en nog veel meer. Al
gauw kom je er dan achter dat de actualiteit zo snel gaat
en de beschikbare vrije tijd gewoonweg niet genoeg is
en je dus je prioriteiten moet stellen. Gezien het feit dat
onze commissies buurtpreventie, spelen en groen en de
verkeercommissie sowieso al boven op vele belangrijke
issues zitten, hebben we besloten onze beschikbare tijd
voor thema’s voornamelijk te richten op onderwijs en
sport. Voor onze Brandevoortse kinderen en opgroeiende jeugd zijn dat immers essentiële zaken die goed
ingevuld moeten zijn.

lijk belangrijk dat Brandevoortse initiatieven voor sport
en ontspanning voldoende ruimte krijgen om zich te
ontplooien. Essentieel is dat er te allen tijde in Brandevoort voldoende ruimte (accommodatie) is voor sport
en ontspanning die aansluit bij de behoefte van de Brandevoorters. Dat zijn er op termijn 18.000 en dan heb je
dus veel behoeften en dus ook veel accommodatie nodig.
De Gemeente Helmond wil nu, gestuurd door de initiatieven vanuit de wijk en de wijkraad, de sportaccommodatie voor Brandevoort gaan plannen. Vandaar dat de
wijkraad het initiatief neemt om onderzoek te doen naar
de wensen van de Brandevoorters.
Om als (uw) wijkraad een gedegen plan te kunnen maken, gebaseerd op de mening van de Brandevoorters en
aansluitend op de samenstelling van de wijk, nu en in de
nabije toekomst, hebben we dus NU uw mening nodig.
We hebben de Gemeente Helmond bereid gevonden
ons te helpen bij de opzet en uitvoering van een gerichte
enquête.
U vindt deze enquête op onze website www.wijkraad.
brandevoort.nu. Bijgesloten bij deze courant ontvangt u
ook de enquête. Naast de uitleg van de enquête treft u
daarbij ook een unieke login met wachtwoord aan. Hiermee kunt u als Brandevoorter de enquête online invullen en ons daarmee helpen een beeld te vormen van de
huidige sportactiviteiten van u en uw gezinsleden en uw
wensen hieromtrent voor de toekomst. Uw gegevens en
mening worden anoniem verwerkt. -->

--> De login dient er louter voor om te zorgen dat uitsluitend de mening van Brandevoort wordt gemeten.
Gezien de vele aandacht in zowel BC als ED over onze
eigen ontwikkelingen op sportgebied, maar vooral ook
over de bestaande Helmondse sportclubs die graag een
Brandevoortse sportaccommodatie in gebruik nemen,
hoeven wij u vast en zeker niet uit te leggen hoe belangrijk het is dat u de enquête invult.
VUL A.U.B. DIRECT DE ENQUÊTE IN OP
WWW.WIJKRAAD.BRANDEVOORT.NU
Wijkraad luidt noodklok voor huisvesting
basisscholen en Buitenschoolse opvang

Nieuwe huisstijl en website wijkraad in ontwikkeling
We zijn verheugd te kunnen melden dat Adriaan van
Kalkeren (Kalkeren.nl) en Sander Janssen (Buro7) zich
bereid hebben verklaard om, op vrijwillige basis, de wijkraad te helpen met de ontwikkeling van een eigen gezicht
(huisstijl+logo) en een nieuwe website. Een duidelijke
boodschap in een eenduidige stijl naar buiten brengen,
is ons doel. Zowel naar u als bewoner, als richting de
partijen waarmee we namens u communiceren zoals o.a.
de Gemeente Helmond en de media.
Tegelijkertijd met de lancering van de SPORT-enquête
gaan we met de nieuwe stijl van start. U zult die vervolgens op steeds meer plaatsen terug zien. Ook onze
website zal de komende maanden steeds meer functionaliteiten bieden. Samen met onze webmaster Patrick
Dooms zullen we de nieuwe site die o.a. van een content
management systeem wordt voorzien, goed up-to-date
houden. U moet weten wat we doen en waar we voor
staan.We zullen de site tevens concreet inzetten om met
u te communiceren. Daarvoor gaan we o.a. webpanels
opstarten en deze 3 à 4 keer per jaar actief benaderen
via de site en nieuwsbrieven om ideeën en meningen
uit te wisselen. We gaan dus voor meer interactiviteit.
Voor het sportpanel kunt u zich reeds aanmelden via de
SPORT-enquête op onze website. Help uzelf en Brandevoort en doe mee! n
franklin van de laar
bestuurslid wijkraad brandevoort

Iedere vrijdagavond komen jongeren van 12 jaar en ouder enthousiast naar de chill avond. Dit is een gezellige
en drukke avond voor de jeugd en de begeleiding. Graag
willen wij dit de komende tijd blijven aanbieden, maar wij
hebben vrijwilligers nodig, die ons komen helpen. Nog
een te kleine groep moet nu de vrijdagavond organiseren en begeleiden. Geef u op bij onze contactpersoon
en help mee met de jongeren een gezellig begin van het
weekend aan te bieden. Contactpersoon van de 12 plus
is: Sandra Geleijns, e-mail: 12plus@brandevoort.org
Zie de website van de 12 plus en ontdek wat demogelijkheden van de 12 plus zijn. n
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Bij het thema onderwijs richten we onze aandacht zowel
op het (komende) voortgezet onderwijs als op het basisonderwijs. Onze snelgroeiende wijk kent snelgroeiende
scholen die dus ook snel aan hun limiet zitten van het
aantal kinderen dat ze kunnen huisvesten. Gesprekken
met de Gemeente hebben ons geleerd dat er een derde
school bijkomt. De start van die school verwachten wij
echter op zijn vroegst op 1 januari 2010. Dat duurt dus
nog even. We zijn vervolgens aan tafel gegaan met de
huidige twee basisscholen (met in totaal drie locaties)
De Vendelier en de Openbare Basisschool Brandevoort.
Tijdens die gesprekken is ons gevoel bevestigd: binnen
de kortste keren is er absoluut te weinig ruimte voor
deze groeiende scholen. Daar komt nog bij dat de Buitenschoolse Opvang al geruime tijd een capaciteitsprobleem heeft. Het tekort aan lokalen is ook afhankelijk van
het wel of niet doorvoeren van de vierde fase klassenverkleining.We hebben dan ook besloten de noodklok te
luiden bij de Gemeente Helmond. Een eventueel huisves-

tingsprobleem moet voorkomen worden! Wij houden u
van de voortgang op de hoogte.

boerenbruiloft
vanuit brandevoort
Boeren bruiloft Houtse-Kluppels groot succes

mariël slegers
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Dit jaar werd de boerenbruid van de Houtse-Kluppels
opgehaald in haar huis in Brandevoort. In de vroege uurtjes van zondag 27 januari kwamen de bruiloftsgasten
al in Brandevoort aan. Nadat “d’n anhang” van boerenbruidegom Bas van de Voort een lekker ontbijt hadden
gekregen bij hem thuis vertrok de stoet richting Brandevoort om daar de boerenbruid Renate van de Linden
op te gaan halen. Daar sloten zich, na het genot van een
drankje en hapje, nog vele bruiloftsgasten aan om gezamenlijk naar de kerk te gaan om de heilige mis bij te wonen. Hofkapel de Bietenrooiers zorgden voor de sfeer en
liep voorop in de stoet. Gevolgd door bruid Renate en
bruidegom Bas die in een prachtig versierde oude boeren
kar zaten. Aansluitend in mooi versierde koetsen kwam
hun “anhang” eerst de vadder (Patrick Schifferling) en de
moeder (Mariël Slegers) van de bruidegom. Daarachter
de vadder (Marnix Adelaars) en de moeder (Miranda
Cornuyt) van de bruid. Last but not least volgden de “getuuge” (Wolter en Tuur). Alle andere gasten volgden de
stoet te voet. Het is nog nooit zo druk geweest: de stoet
telde 140 mensen die het boerenbruidspaar de gehele
dag volgden. Na de mis werd er een bezoek gebracht aan
verzorgingstehuis Alphonsus waar ze de ouderen onder
ons op een gezellig uurtje trakteerden. Vervolgens ging
de hele stoet naar de scouting boerderij in de Koeveldsestraat waar de inwendige mens goed werd verzorgd. Slagerij Biermans was vroeg uit de veren met zijn gezin om
voor alle gasten soep, worst en broodjes te maken, die er
als zoete broodjes ingingen. Omstreeks 13.00 uur werd
de weg naar de Geseldonk ingezet om het officiële deel
van deze dag te beginnen. Na 4 hilarische beletselen en
onderhandelingen werd het onechte huwelijk voltrokken
en kon de receptie beginnen. Honderden felicitaties verder kon het verse boerenbruidspaar het feest met een
dans openen. Hierna werd in een overvolle Geseldonk
nog vele uren doorgefeest. Boerenbruiloft 2008 georganiseerd door de Houtse- Kluppels was een groot succes.
Voor de boerenfamilie een dag om nooit te vergeten. n

appartementencomplex palladium bijna vol

Groei
Over de toestroom van patiënten hebben de dames ook
nu al niet te klagen: “De praktijk loopt goed. We merken
duidelijk dat dit een groeiwijk is, er ligt dan ook veel
potentie voor de toekomst. En de ruimte in het Gezondheidscentrum is daar al op gebaseerd.”
De samenwerking tussen Charlotte en Joselien dateert
van voor de Brandevoortse praktijk: “We hebben onze
samenwerking in feite geprofessionaliseerd in Brandevoort. Toch blijven we feeling houden met Mierlo en
Mierlo-Hout; verwijzers sturen ook patiënten uit die
omgeving door naar onze praktijk.”
Over visie en alternatieve therapieën
Binnen de podotherapie worden op verwijzing van huisarts of specialist patiënten behandeld met klachten aan
voeten en/of bewegingsapparaat die gerelateerd zijn aan
een foutieve stand of functie van de voet. Scheefstand
in voet of bekken en slecht functionerende spieren zijn
daar voorbeelden van. Maar ook voetbehandelingen in
verband met suikerziekte of reuma vallen onder het aandachtsgebied. “Ogenschijnlijk lijkt dit een strikt afgeba-

www.bergopwaarts.nl
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Ambitieuze plannen praktijk Podotherapie
Ze komen uit Eindhoven en Mierlo-Hout en bundelden
hun krachten in een praktijk Podotherapie. Nu staan
ze voor een nieuwe fase: “In mei worden we naar verwachting onderdeel van het Gezondheidscentrum Brandevoort; we hebben daar een royale ruimte gehuurd”,
vertellen Charlotte de Greef en Joselien van Iersel.
Vier jaar geleden startte het tweetal al een praktijk in
Brandevoort; ze vestigden zich tijdelijk in een woonhuiscomplex aan de Ricoutsvoort, samen met meerdere disciplines. Dat tijdelijke karakter duurde uiteindelijk vier
jaar.“We gingen in eerste instantie uit van twee jaar, maar
zoiets duurt altijd langer dan verwacht. Woningbouwvereniging Bergopwaarts is de eigenaar van het pand en wij
huren de ruimte weer van de Stichting Gezondheidscentra Brandevoort.Vanuit het centrum kan meer multidisciplinair worden gewerkt, er zijn kortere lijnen met
de zorgaanbieders die eveneens in het pand gehuisvest
zijn.”

kend gebied, in de praktijk blijkt dat voeten een belangrijke rol vervullen in het algemeen welzijn van de mens.
En ook andersom, voetklachten kunnen een uiting zijn
van een disbalans in het functioneren”, zo weten Charlotte en Joselien. Beide dames gaan hierin nog een stapje
verder:“Door de jaren heen beseften we dat de effectiviteit van onze therapie verbetert naarmate we een meer
holistische aanpak hanteren. Behalve (bio-) mechanische
interventies en klinisch redeneren, maken wij in de praktijk ook steeds meer gebruik van aanvullende of aanverwante therapieën. We zien dit ook als een belangrijke
ontwikkeling in de toekomst.”
Het tweetal staat hierin niet alleen. Met name patiënten
met chronische klachten willen vaker de mogelijkheden
van complementaire, ofwel alternatieve, geneeswijzen
onderzoeken als aanvulling op een bestaande reguliere
behandeling. “Deze complementaire behandelingen willen wij zelf aanbieden of aantrekken van buitenaf. We zijn
opgeleid in o.a. reflexologie, principes van natuurgeneeswijzen en massagetechnieken; bovendien hebben we een
netwerk van bestaande therapeuten opgebouwd waaruit
we kunnen putten indien geïndiceerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan accupunctuur en mesologie.”
De discussie over de functies in het Gezondheidscentrum is nog in volle gang: concretisering van deze plannen zou een functionele verbreding van het disciplinair
aanbod in Brandevoort betekenen. n

keien, keien en nog eens keien

obs plant bomen
begin maart
Op woensdag 5 maart, ’s morgens om 9.15 uur planten
leerlingen van de OBS – school zelf een aantal bomen.
Deze bomen komen te staan in de buurt van de nieuwe overgang van het fietspad naar de Broederwal. Om
preciezer te zijn: in de hoek van de Rubeemden en de
Balsbeemden zullen de bomen hun stek vinden. Graag
nodigen wij u uit om een kijkje te komen nemen.
linda van hoof van de obs
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Dit is het landschap zoals de bewoners in plan Brand
het al een jaar in de achtertuin hebben liggen. Eerst een
paar vrachtauto ladingen met netjes een hek eromheen,
maar inmiddels een gigantische grote berg keien van wel
5 meter hoog zonder hekwerk er omheen. De kinderen
hebben er een grote speelplaats van gemaakt, bivakkeren
boven op de berg en bouwen prachtige bouwwerken van
de keien maar hoe lang moeten wij wachten op ongelukken. Wil de gemeente Helmond graag op het nieuws of
in de krant met als titel “Kind bedolven onder lawine
van keien”. Laat dit a.u.b. niet gebeuren. Deze hoeveelheid keien hoort niet in een woonwijk te liggen op een
niet afgesloten terrein. Als deze keien bestemd zijn voor
Brandevoort II dan moet de gemeente misschien daar
een plaats aanwijzen voor opslag. De bewoners hebben
dan ook geen hinder van laden en lossen om 07.00 uur
in de ochtend. Dus gemeente, denk aan de veiligheid van
onze kinderen en zet er minimaal een hek omheen en,
nog beter, leg de keien daar neer waar ze moeten komen
en niet midden in een woonwijk. n
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fotoclub

brandevoort

houdt haar 3de tentoonstelling
Op 14 maart a.s. opent Wethouder Frans Stienen de 3de
tentoonstelling van de jonge FotoClub Brandevoort.

worden voor deze tentoonstelling, terwijl ook een deel
in het ontvangstgedeelte zal worden getoond.

De club is het laatste jaar stormachtig gegroeid. Dat
komt ook tot uitdrukking in de groei van het aantal tentoongestelde foto’s. In 2007 waren het er 150, terwijl er
nu 210 foto’s getoond zullen worden. Er zullen niveauverschillen te zien zijn. Dit komt omdat de vereniging
een grote instroom van nieuwe leden heeft, die vanzelfsprekend ook willen laten zien, wat zij het laatste jaar
bijgeleerd hebben. De selectiecommissie heeft de foto’s
in enkele hoofdthema’s ingedeeld, zodat u kunt zien vanuit welk gezichtspunt een fotograaf het thema bekijkt in
vergelijking tot zijn of haar clubgenoot.
Evenals vorig jaar zal de grote zaal van wijkhuis ‘t BrandPunt aan de Biezenlaan in Brandevoort geheel gebruikt

De openingstijden zijn:
Vrijdag 14 maart 		
20.00 - 22.00 uur
Zaterdag 15 maart
10.00 - 17.00 uur
Zondag 16 maart
11.00 - 17.00 uur
Toegang is gratis
Net zoals vorig jaar zullen de bezoekers weer kunnen
stemmen welke voor hen de beste foto van 2007 is geweest. n
albert ticheler
0492 - 565621
fotoclub.publiciteit@brandevoort.org
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de politie tot uw dienst
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een fiets komt zelfs de helft al binnen
via internet.
Aangifte op afspraak
Sinds ruim een jaar werken we in onze
regio met ‘Aangifte op afspraak’. De
helft van de burgers die naar het bureau komt, heeft vooraf een afspraak
gemaakt. Mensen die nu nog spontaan
een bureau binnenlopen, komen vooral
aangifte doen van vermissing van een
rijbewijs of identiteitsbewijs. U kunt
altijd aangifte komen doen, ook zonder
afspraak. Houd dan wel rekening met
een wachttijd, vooraf gemaakte afspraken gaan voor.

t
h

Mogelijkheden
U kunt op verschillende manieren aangifte doen:
• Via internet (niet voor alle feiten)
• Op afspraak op een bureau van uw keuze
• Telefonisch, wij bellen u terug (niet
voor alle feiten)
• Zonder afspraak op een bureau van uw
keuze, houd u rekening met een wachttijd
Internetaangiften toegenomen
Steeds meer mensen vinden de weg naar
de politie via het internet. Het aantal
aangiften via internet is sinds oktober 2006 met ruim 30% gestegen. Dit
komt onder meer door de uitbreiding
van het aantal feiten dat via internet
kan worden aangegeven. U kunt naast
eenvoudige diefstallen nu ook aangifte doen van verschillende soorten van
vernieling, zakken- of tassenrollerij
en diefstal uit schuur/box/garage.

Eenderde van de aangiften via internet
Sinds november 2006 is een nieuwe versie van internetaangifte online. Nu
kunnen burgers van veel meer feiten
dan voorheen via het internet aangifte
doen. Van alle aangiften die nu binnenkomen, is eenderde via internet gedaan. Van aangiften voor diefstal van

Telefonisch aangifte doen
Kunt u niet naar het bureau komen, belt
u dan de politie 0900-8844 en vraag
naar de mogelijkheid om telefonisch
aangifte te doen. We maken dan een afspraak met u wanneer we u terugbellen.
U kunt alleen telefonisch aangifte doen
van feiten die ook via internet kunnen
worden verwerkt. We bespreken graag de
mogelijkheden met u.
Bureaus
De Helmondse politie heeft drie politiebureaus waar u terecht kunt. Voor
u is politiebureau Helmond West het
dichtste bij. Het bureau is gelegen
aan de Steenovenweg 40-42 en is alleen
geopend op werkdagen van 09.00-17.00
uur. ‘s Avonds en in de weekenden kunt
u terecht op het bureau van Helmond
Centrum (Kasteel Traverse 101).
Enkele nuttige links
www.politie.nl/Brabant-Zuid-Oost/UwWijk/Gemeente_helmond/
www.nederlandveilig.nl
www.politiekeurmerk.nl
www.veiligheidswijzer.nl
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Doe altijd aangifte!
Aangifte doen is belangrijk, want zonder aangifte kan de politie niet opsporen. Als de politie op de hoogte is
van gepleegde misdrijven kan ze er meer
aan doen. Niet álle aangiftes leiden
tot opsporing. Maar ze geven wel een
beeld van de criminaliteit in Nederland. Zo kan de politie doelgericht en
efficiënt werken. Op die manier worden
criminele activiteiten eerder aangepakt en stijgt de pakkans van daders.
Uw aangifte zorgt mede voor een veiliger Nederland!

Na de Stepekolk, is de glasvezelmol nu ook in de
Schutsboom opgedoken. Onder een elektriciteitsmast
is inmiddels het hoofdverdeelstation (POP-station) gereed gekomen en ingericht. Van daar zullen de hoofdleidingen gelegd worden naar ca. 35 wijkstations, z.g.
handholes, die onder het maaiveld zullen verdwijnen.
Het zijn slagvaste bakken van PTFE (Teflon) waarin de
verschillende verbindingen naar de aanliggende straten
worden gemaakt.Tijdens de aanleg en korte tijd daarna
zullen deze bakken tot aan de bestrating zichtbaar zijn,
i.v.m. mogelijke correcties aan de leidingen. Daarna zal
het bovenste segment verwijderd worden en verdwijnen ze geheel onder de grond. Het POP station ziet er
hightech uit. Het station zit vol met schakelkasten.
Het aanleggen van de leidingen gebeurt heel planmatig. Alleen wanneer er door de gemeente nog bestraat
moet worden, krijgt dat voorrang,
De firma Van den Berg uit Zwammerdam zorgt dat alle
leidingen, de glasvezel en de modems geplaatst worden.
De uitvoerder Jaap Lips en Leo Sonnema houden de
vinger aan de pols en volgen al het werk van nabij vanuit
hun directiekeet aan de Brandevoort. De wanden van
de keet gaan bedekt onder grote kaarten, schaal 1:500,
waarin voor elke straat aangegeven is hoe de aanvoerkabels en waar de huisaansluitingen gemaakt moeten
worden. Op de kaarten is ook aangegeven welke on-

deraannemer in de desbetreffende straat het grondwerk
doet en de leidingen legt. Dit om indien nodig later te
kunnen nagaan wie een steekje heeft laten vallen.
Er moet in totaal 35 km leidingen gelegd worden. Dankzij
het goede weer wordt er tot nu toe ca. 3,5 km leiding
per week gelegd.
Inmiddels is er al begonnen met het inblazen van de glasvezel in de Griendenhoeve. Dit gebeurt met ingenieuze
apparatuur, waarvan onlangs door Van den Berg de modernste uitvoering is aangeschaft. Jurriën de Bruin bedient deze apparatuur, waarbij de glasvezel naar de huisaansluitingen geblazen wordt met een snelheid van ca. 75
meter per minuut. Zijn maat zit bij het huis en geeft per
mobilofoon aan, wanneer de vezel bij het woonhuis uit
de kabel komt. In een speciale container (een soort vat)
zit 12 km 2-aderige glasvezelkabel.
Het proces vraagt een goede motoriek en communicatievaardigheid. In ieder geval slaagden Jurriën en zijn
kompaan er in om de eerste dag al 4 km glasvezel in de
leidingen te blazen.
De volgende keer zal ik wat meer vertellen over de verbindingen met de woonhuizen en de daarbij toegepaste
techniek. In ieder geval: het glasvezelnet komt eraan! n
albert
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De glasvezelkabel rukt op

p o s t bra n d evo o rt
veiligheid en controle

met gevaarlijke stoffen te bestrijden. Een blusvoertuig is als
het ware een “manusje van alles”, de “hulpverleningswagen”
kan eigenlijk alles, behalve brand blussen. Er zit zwaar redgereedschap op voor flinke ongevallen, een kraan, een lier,
spullen voor incidenten met gevaarlijke stoffen, verlichting,
noem maar op. Dit voertuig staat in het centrum gestald en
wordt ingezet door heel de regio.
Ook hebben we twee redvoertuigen, een hoogwerker en
een autoladder. De hoogwerker heeft een maximale werkhoogte van 28 meter. Naast het bestrijden van brand en
redden van personen op hoogte wordt het voertuig ook
regelmatig ingezet ter assistentie van de ambulancedienst,
om patiënten vanaf hogere verdiepingen beneden te krijgen.
In verband met de medische toestand van sommige mensen, of door bijvoorbeeld nauwe trappen, is dit soms noodzakelijk. De autoladder, die dus in Brandevoort staat, kan tot
30 meter hoog reiken en is vooral geschikt voor een snelle
redding bij brand of brandbestrijding vanaf hoogte.
Een aparte tak van sport wordt beoefend met behulp van
de duikbus, het vervoersmiddel van het Helmondse duikteam. Dit team wordt in het gehele oostelijke deel van de
regio, dus ook in Brandevoort, ingezet wanneer personen
of auto’s te water raken. Ook menig dier heeft zijn leven
aan de duikers te danken. De bus is voorzien van een breed
scala aan duikbenodigdheden.
Drie verschillende containers staan klaar om te worden opgepikt door ons containervoertuig, een zogenaamd wissellaadbaksysteem. Twee containers bevatten materialen voor
grote inzetten, zoals bijvoorbeeld instortingen, de derde
container bevat 4000 liter schuimvormend middel, waar we
bij chemische branden een enorm schuimtapijt mee kunnen
vormen. Lang niet alle branden laten zich namelijk blussen
met water!
Naast de opsomming van voertuigen hebben we ook nog
een zestal kleinere voertuigen voor bijvoorbeeld de Officier
van Dienst, boodschappen, preventieopdrachten etcetera.
Op onze site www.brandweerhelmond.nl kunt u onder het
kopje “materieel” meer lezen over onze voertuigen! Tot
volgende maand! n
rené kuyt
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Honderd keer moest de Helmondse brandweer in januari
uitrukken. Bij tien uitrukken daarvan was post Brandevoort betrokken. De meest in het oog springende uitruk
vond plaats op 5 januari, aan de Kanaaldijk Zuid Oost in
het centrum van de stad. In een oud fabriekscomplex, dat
ooit een cacaofabriek onderdak bood en heden ten dage
allerlei kleine bedrijfjes herbergt, was op de avond ervoor
een fikse brand uitgebroken. In eerste instantie heeft post
Brandevoort garant gestaan voor de dekking in heel Helmond, aangezien van de Hoofdpost in het centrum alle
voertuigen waren uitgerukt. Zaterdag rond de middag is
Brandevoort ingezet bij het brandende complex, dat door
zijn constructie en instortingsgevaar zeer moeilijk te blussen was. Rond middernacht, twaalf uur later, waren we
terug in Brandevoort en hebben we de dag afgesloten met
een flinke shoarmaschotel!
Eind januari vond er op de A270 een eenzijdig ongeval
plaats, waarbij de bestuurder van een personenauto, die
uiteindelijk in een weiland was beland, gewond is geraakt.
De man is door de brandweer uit zijn voertuig bevrijd.
De toedracht van het ongeval en de aard van de verwondingen van de man zijn bij ons niet bekend. Het verkeer
op de snelweg heeft enige hinder ondervonden van het
ongeval. De rest van de uitrukken betroffen automatische
brandmeldingen, die in alle gevallen loos waren.
Deze maand zal ik u eens iets meer vertellen over onze
voertuigen, want daar krijgen we tijdens oefeningen en
uitrukken ook nogal eens vragen over.Voor velen van u is
een brandweerwagen rood, blust brand, heeft zwaailichten
en maakt herrie. En dat klopt natuurlijk een heel eind!
In Helmond hebben we circa twintig voertuigen, waarvan
vier op Brandevoort gestald staan (een blusvoertuig, een
autoladder en twee personenwagens). Het meest gebruikte voertuig is het zogenaamde “blusvoertuig”, in vakjargon ook wel “tankautospuit” genoemd. Met aan boord
zo’n 2000 liter water, genoeg voor het bestrijden van een
stevige woningbrand. Op zo’n voertuig, we hebben er
overigens in totaal vier van, zit behalve allerlei brandbestrijdingsmateriaal ook materiaal om bijvoorbeeld mensen uit een autowrak te bevrijden, of een klein incident

De winnaar van de januari puzzel is: Lenie Kantelberg. Een dikke cadeaubon van € 10,- is de beloning.
Het antwoord was:  4-7-3-8-6-5-9-2-1
De oplossing (de cijfers onder in de balk) van de puzzel kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl,
onderdeel “formulieren”. Op de pagina met de formulieren, vindt u het formulier “puzzel”. Uiterste inleverdatum van de
oplossing is 9 maart via genoemde link op de website.

Puzzel van
februari
februari
puzzel
1

2

3

4

5

9

6

8

10

11

13

7

12

14

15

16

18

21

22

19

20

23

25

24

26

27

28

Horizontaal
1. witte spaanse wijn 5. atletisch 9. extract van lebmaag 10. verduistering
11. beroep 12. golfstick 13. Aziaat 16. beschaafd 17. dunne reep 19. pionier
21. tegenslag 22. plant 25. biologisch scheidingsproces 26. genoegdoening
27. beklagenswaardig 28. overzicht

Verticaal
2. logement 3. serie 4. Griekse letter 5. trammelant 6. trimmen 7. informeren
8. onverzoenlijk 14. extract 15. schitterend slottafereel 18. cash contanten
19. bont 20. waterdier 23. Amerikaanse boerderij 24. kleine baai

Oplossing
1

14

15

6

10

14

15

22
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INRICHTING SPEELPLEK LOUWERSERF
Het beleid van de gemeente Helmond in samenspraak
met de commissie Spelen en Groen is erop gericht
speelvoorzieningen te plaatsen voor de Brandevoorter
jeugd in de leeftijdscategorieën van 0-6 en 6-12 jaar.

nog steeds onvoldoende is. Omdat er nog een speelplek
moet worden ingevuld is nagedacht over een passende
speelvoorziening voor deze leeftijdsgroep op de speelplek aan het Louwerserf.

De keuze van de toestellen wordt bepaald aan de hand
van een masterplan voor Brandevoort waarin de speelplaatsen voor de verschillende deel- en woongebieden
zijn aangegeven. In dit stukje gaat het over het deelgebied
(buiten) Schutsboom. Feitelijk is Schutsboom al ingericht
met uitzondering van de speelplek Louwerserf.

Het voorstel is nu om een kabelbaantje (afbeelding) voor
een vlak terrein op te stellen.
Op de afbeelding is te zien dat het om een open houten
paalconstructie gaat. Door de vorm en materiaalkeuze
zal het geluidsniveau minimaal zijn.

De ontwikkeling van speelvoorzieningen in Schutsboom
zijn in het masterplan naar leeftijdscategorie vastgesteld.
Voor de speelplek Louwerserf is dat 6-12 jaar.
Nu Schutsboom al enige tijd bewoond wordt komt het
gemis aan voorzieningen voor de leeftijdscategorie 6-12
jaar naar voren. Een groep kinderen heeft verzocht een
speeltoestel te plaatsen dat bij hun leeftijd past. Voor
een stukje hebben wij daar aan tegemoet kunnen komen door een mandschommel te plaatsen bij de speelplek aan de Moerdonksvoort. Wij realiseren ons dat dit

De bewoners van Louwerserf en directe omgeving zijn
18 maart welkom op de voorlichtingsavond die om 19.30
uur in ’t BrandPunt wordt gehouden over de voorgestelde inrichting van het speelplekje Louwerserf. Het
gaat om de kinderen dus die zijn uiteraard ook van harte
uitgenodigd.
De commissie Spelen en Groen denkt hiermee een passende en leuke oplossing te hebben gevonden voor de
kinderen van 6 tot 12 jaar. n
dave lorjé
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spelen en groen

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: frank stegers

brandevoort

zou komen, waarmee hij doelt op het feit dat er meer is dan
bomen en gras. Hij wil meer variëteit in het groen zien. Ook
verkeersdrempels op de Besselhoeve zouden op zijn plaats
zijn. De als zodanig bedoelde stempels en punaises die er nu
liggen zijn niet afdoende. Er wordt te hard gereden!
De redactie is uiteraard ook altijd benieuwd naar de mening
over de Brandevoorter Courant. Frank geeft aan dat hij het
een mooi en chique blad vindt, met een goede uitstraling.
Er staat heel veel informatie in over Brandevoort. Bij hem
thuis leest iedereen het blad van voor tot achter. Zijn zoon
Jens brengt trouwens de Brandevoorter Courant rond in
de wijk Stepekolk! n
dank je wel frank!
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Frank Stegers is 44 jaar en woont op Hamerhoeve 15. Hier
woont hij samen met zijn vrouw Esther, en hun kinderen
Jens van 14 en Jesper van 12. 4 Jaar geleden zijn ze in Brandevoort komen wonen. Frank had een klant in Brandevoort
(Schutsboom) en maakte zo kennis met de wijk. Hij heeft
toen op een zondagmiddag zijn vrouw meegenomen en
ook zij was meteen verliefd. Ze hebben meteen hun koopoptie op een huis in Meerhoven geannuleerd! Bij de eerste kennismaking met Brandevoort vielen Frank en Esther
voor de witte huisjes met rode daken op de eerste bouwlaag in Stepekolk. Uiteindelijk hebben ze daar dan ook hun
huis aan de Hamerhoeve gekocht. Ze bewonen hier een
hoekhuis in een rij van 3.
Op de benedenverdieping hebben ze een woonkamer
met een open keuken, een bijkeuken en een garage. Op de
tweede etage bevinden zich vervolgens 3 slaapkamers en
een badkamer en daarboven nog een grote zolder. Een gedeelte van de garage is door Frank vakkundig verbouwd tot
werkkamer waar hij zijn ontwerpen maakt. In het andere
gedeelte van de garage staan 7 fietsen. Frank is namelijk
ook een fervent fietsfanaat. Het huis heeft ook een tuin, die
door Frank zelf ontworpen en aangelegd is. De tuin is 100
vierkante meter. Graag had hij een grotere tuin gehad, maar
hij heeft de tuin nu zo ontworpen en ingericht dat deze optisch groter lijkt. Frank is in het dagelijks leven hovenier en
tuinontwerper. Hij werkt 3 dagen per week in loondienst
bij een hoveniersbedrijf in Eindhoven en alle overige dagen
van de week is hij werkzaam in zijn eigen Tuinontwerpbureau. Hij ontwerpt tuinen variërend van 50 tot 50000 vierkante meter. Daarnaast doet hij geregeld (niet onverdienstelijk) mee aan ontwerpwedstrijden, geeft hij lezingen over
beplantingstechnieken en schrijft hij ook nog weleens wat.
Kortom: de tuin is zijn lust en zijn leven!
De familie Stegers heeft het goed naar de zin in Brandevoort. Er is voldoende ruimte, er wonen veel leuke mensen, het heeft een ideale ligging en er is veel natuur in de
directe omgeving. Er zijn natuurlijk ook wat minpuntjes te
benoemen. De mensen wonen dicht op elkaar en de grond
is baggergrond wat slecht is en ook slecht water doorlaat.
Frank persoonlijk heeft nog een minpuntje namelijk dat de
straatrand te hoog is opgeleverd, waardoor hij en zijn buren
de gezamenlijke oprit niet konden afwateren en ze dus zelf
maar een extra kolk hebben gemaakt.
Hij zou graag wel nog zien dat er meer groen in de wijk

een kijkje thuis in

winkels
brandevoor t deel VII
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Deze maand, februari 2008, zal Primera verhuizen van
het noodgebouw naar blok 16 in het centrum van de
Veste. Primera wordt de buurman van Zeeman textielsupers, die evenals als Eyewish Groeneveld, in januari j.l. zijn
deuren heeft geopend.
Er komen uiteraard nog meer winkels maar makelaarskantoor VP en A dat de panden moet verhuren kon op
dit tijdstip nog geen definitieve andere namen noemen.
Zoals eerder aangekondigd wordt de Plaetse “voetgangersparadijs”. Behalve voor voetgangers wordt de
Plaetse toegankelijk voor fietsers en vrachtwagens die
de winkels moeten bevoorraden.
Dit bevoorraden wordt echter beperkt tot bepaalde
uren van de dag, het is niet de bedoeling dat de bevoorradingsauto’s de hele dag af en aan kunnen rijden. Het
gebied rondom de winkels, toegankelijk voor de drie
bovengenoemde categorieën weggebruikers wordt winkelerf genoemd volgens de heer Van der Geest van de
Gemeente Helmond.
Door de regenval van de laatste tijd, gecombineerd met
de lage temperatuur waardoor het water nauwelijks
verdampt, zijn er her en der waterplassen annex modderpoelen ontstaan. Om winkels en station beter bereikbaar te maken worden plaatselijk rijplaten neergelegd.
De laatste weken is de laatste hand gelegd aan de bestrating bij het Palladium. Het is voor voetgangers en fietsers weer wat beter te doen om naar hun vertrouwde
tijdelijke winkels te gaan. De nieuwe winkels zullen pas
later in dit jaar goed bereikbaar zijn en open voor de
Brandevoorters.
De bouw van blok 15 vordert gestaag, op het “dak” van
de parkeergarage zijn nu zo goed als twee verdiepingen
gerealiseerd, eerst het geraamte van betonblokken en
in een volgend stadium pas het metselwerk. We zijn benieuwd hoe dat metselwerk er nu weer uit zal zien, want
door de talloze variaties in Brandevoort is dat iedere
keer weer een verrassing.
Omstreeks de volgende jaarwisseling moeten de panden
van blok 15 worden opgeleverd.
Omstreeks maart a.s. moet het Palladium opgeleverd zijn
en worden de panden bij het station woonrijp gemaakt.
De volgende blokken die gerealiseerd zullen worden zijn
de blokken 6 en 7. Blok 7 komt ongeveer op de plaats
van de huidige noodwinkels, blok 6 op het perceel van
het huidige parkeerterrein tegenover het informatiecentrum. In die nieuwe blokken komen beneden ook winkels. Belangstellenden kunnen zich in laten schrijven bij:
Makelaarskantoor VP en A Makelaardij BV te Oosterhout
telefoon 0162 - 447799
e-mail: makelaardij@vpagroep.nl n
wim dobma

open huis op zondag 2 maart in
wijkhuis ‘t brandpunt
Op zondag 2 maart organiseert Stichting Brandevoort in
Actie van 11.00 uur - 17.00 uur een Open Huis in wijkhuis ‘t BrandPunt. Hier zullen de groeperingen die actief
zijn in Brandevoort zich presenteren aan de bewoners
en omwonenden van Brandevoort. Via deze weg willen
wij jullie alvast een impressie geven van wat er 2 maart
valt te beleven in wijkhuis ‘t BrandPunt.

een fotostudio waar je je kunt laten fotograferen. Daarnaast zullen er demonstraties worden gegeven op het
gebied van macrofotografie en digitale beeldbewerking.
Jeugdruimte
12Plus is de hele dag aanwezig; dus kom langs in dit gezellige jeugdhonk.

Ontmoetingsruimte
Grote Zaal Schutsboom
Hier treft u de biljarters van Brandevoort aan, vanzelfsprekend in de buurt van het biljart. Ook Scouting Brandevoort zal zich presenteren in de ontmoetingsruimte.
Op het binnenplein zullen zij het zogenaamde pionieren
demonstreren. De bar is bemand, dus hier kunt u terecht
voor drinken.

Budovereniging De Hechte Band verzorgt doorlopende
demonstraties en ‘workshops’ judo, ju jitsu, aikido en tai
bo. Twirlvereniging Imagination zal een aantal spetterende twirloptredens verzorgen. SV Brandevoort heeft een
aantal leuke activiteiten rondom voetbal. Indien je hieraan mee wilt doen; neem dan sportschoenen mee, op
sokken mag ook. Turnvereniging HT35 zal demonstreren
hoe leuk een turnles kan zijn.

podium
Crea-ruimte
De groepering Crea Doe zal in haar eigen ruimte interessante demonstraties verzorgen en creaties tonen
waaronder beelden. 12Plus zal hier een demonstatie airbrush geven.
Vergaderruimte De Marke
13.30 uur een korte introductieles in Aandacht / Mindfulness. 15.00 uur een korte introductieles van de bewegingsmethode Feldenkrais.
Beide lessen worden verzorgd door Els van Roosmalen.

13.30 uur - optreden van Koor Kobra met het volgende
repertoire: True Colors, You’ve Got a Friend in Me, The
girl from Ipanema,Too much heaven, Fly me to the moon,
Bohemian Rhapsody, How deep is your love.
11.30 uur, 13.00 uur en 15.00 uur - Dé Dé Danceballet
treedt op met diverse groepen kinderen.
Ook dansschool Friends zal optredens verzorgen.

Cursusruimte Lieverdonk

Bij binnenkomst krijgt u informatie over waar u een
groepering kunt vinden en waar en wanneer de demonstraties plaats vinden. Ook zullen wij duidelijk bewegwijzeren zodat u niets hoeft te missen. Meer informatie
over het Open Huis en wijkhuis ’t BrandPunt kunt u vinden op www.brandpunt.info n

Deze ruimte wordt door de Fotoclub omgetoverd tot

Tot ziens op 2 maart!
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Sportzaal

Hier treft u een bonte verzameling van groeperingen afgewisseld met demonstraties op het podium. Zo kunt
u kennis maken met de mensen van de wijkraad en de
bij haar aangesloten groeperingen waaronder de verkeerscommissie, buurtpreventie en de Brandevoorter
Courant. Verder treft u stands aan van de groeperingen Kunstkwartier, Katholieke Bond Ouderen, Peuterspeelzalen Jip & Janneke en Ot & Sien, Bravo!, Kobra,
Fietstocht, Pasen, Life Flow Pilates, sportschool Dekkers, Brandevoorterdag, Stichting Brandevoort in Actie,
Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort, De
Zorgboog gezondheidsservice, Kenniscentrum ouderen
SWOH - ouderengymnastiek, Halloween, Sinterklaas, Dé
Dé Danceballet en dansschool Friends.Tevens zal Bridgeclub ’t BrandPunt demonstraties bridge geven.

de

luciaparochie
Informatie vanuit de parochie
St. Lucia/Westelijk Helmond
voor de wijken: St. Anna, Brandevoort, Helmond
West, Mierlo-Hout, Suytkade
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

PROGRAMMA GOEDE WEEK EN PASEN 2008
St. Luciakerk, Hoofdstraat 159:
Zaterdag 15 maart, 19.00 uur Palmpaasviering
Zondag 16 maart, 10.15 uur Palmpaasviering*
Witte Donderdag 20 maart, 19.00 uur Eucharistieviering*
Goede Vrijdag 21 maart, 15.00 uur Gezinsviering*
Paaszaterdag 22 maart, 19.00 uur Paaswake*
Paaszondag 23 maart, 10.15 uur Hoogmis van
Pasen*
Paasmaandag 24 maart, 10.15 uur Hoogmis
*voor kinderen
j.v.d. laar, pastoor/deken

Protestantse Gemeente te Helmond
Bethlehemkerk - ‘t Trefpunt
Sperwerstraat 2 - hoek Valkstraat, 5702 PJ Helmond
e-mail adres: info@bethlehemkerk-helmond.nl
Website: www.bethlehemkerk-helmond.nl
Ledenadministratie: Kerkelijk Bureau,
Sperwerstraat 2, 5702 PJ  Helmond telefoon 0492 - 539470
Predikant voor o.a. de wijk Brandevoort is:
Ds. P.  Verschoor tel. 0495 - 594709
Contactpersoon voor de wijk is Mevr. Jacqueline Noort, tel 667080
Er is geen vast spreekuur, maar per telefoon of per e-mail is een afspraak te maken.
Erediensten: Iedere zondagmorgen om 10 uur (zie website of het kerkblad “Perspektief”)
Er is een oppasdienst voor kinderen van 0 tot 5 jaar, en voor de wat oudere kinderen is er een Kindernevendienst.
Op de 1e en 3e zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst.
Op vrijdag 11 april wordt in de ruimte naast de Bethlehemkerk een filmavond gehouden voor de jeugd. Je bent van
harte welkom. Neem gerust een vriend of vriendin mee!
De werkgroep ZWOE zamelt gebruikte brillen in voor de in Brazilië werkzame Helmondse pater Toon Gruijters. Brillen
kunnen op werkdagen van 10.00 – 12.30 u / 13.00 – 15.30 uur worden ingeleverd bij het Patiënten voorlichtingsbureau
in het Elkerliek ziekenhuis en in de doos die in de oude hal van de Bethlehemkerk staat.
Jacqueline Noort, contactpersoon
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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

carnavalsoptocht
basisschool de vendelier
ari in Mierlo-Hout. Terwijl de mannen er voor zorgden
dat de wagen op de startplaats zou staan om 12.00 uur,
waren de dames op de locatie Schutsboom volop bezig de kinderen te schminken. Het weer liet ons lelijk in
de steek, het sneeuwde en later ging dat over in regen
niet het weer wat we besteld hadden. Gelukkig waren de
weergoden ons echter goedgezind en scheen ‘s middags
een heerlijk winters zonnetje waarmee de toon voor de
optocht werd gezet. Om 13.00 uur verzamelden wij ons
bij de Jorisschool in Mierlo-Hout: zij zijn ieder jaar zo
gastvrij om ons te ontvangen in hun gymzaal, waar de
laatste puntjes op de i werden gezet. De robotpakken
konden aan en op naar de startplaats… het feest kon
beginnen.
Rond de klok van 13.30 uur begon de optocht te trekken
door de straten van Mierlo-Hout. Het was een gezellige drukte langs de kant met als hoogtepunt natuurlijk
de Hoofdstraat, bij Frituur Adellaars stonden ze al weer
klaar met hun schalen frikadellen voor alle deelnemers
van de optocht (erg lekker!!!).
Na de ontbinding van de optocht zijn wij weer naar de
Jorisschool gegaan. Daar hebben alle kinderen en ouders
die mee liepen een onderscheiding gekregen van Prins
Paul d’n urste en voor de kinderen was er ook nog wat
lekkers. Met een hele groep ouders en kinderen zijn we
daarna naar de Geseldonk gegaan waar de prijsuitreiking zou plaats vinden. Rond de klok van 17.00 uur was
het zover, we rekende nergens op want we hadden immers vorig jaar al gewonnen maar de winnaar van de
wisselbeker voor scholen is geworden “De Vendelier“.
Een gejuich klonk door de zaal, yes, yes, yes, we hebben
het weer geflikt. De beker krijgt een mooi plaatsje op
school en op een mooie zomerdag is er weer voor heel
de school ijs van de Houtse Kluppels.
Wat een super einde na al die maanden klussen, het
harde werken door iedereen is beloond en mooier kan
het niet. n
Bedankt iedereen, en tot volgend jaar !!!!
namens de werkgroep carnavalsoptocht
nancy vrenken
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Carnaval viel dit jaar erg vroeg, reden genoeg om dus
op tijd met de voorbereidingen te beginnen. De eerste
vergadering stond gepland voor eind oktober, na de inschrijvingen, zodat we ook meteen aan de slag konden
gaan. Ook al was het pas oktober, carnaval leeft op De
Vendelier want we hadden meteen een hoop inschrijvingen (120 in totaal). Na de verkiezing van de Prins in
Mierlo-Hout wisten we wat het thema van de optocht
dit jaar zou zijn, “Ut lupt gesmért“.
Het brainstormen kon beginnen en het idee was al snel
geboren wat wij met de school zouden gaan uitbeelden.
Onder de leus “jong gedaan is oud geleerd“ “ook in de
toekomst loopt de carnaval op Brandevoort gesmeerd“
deed De Vendelier voor de vierde keer mee met de optocht van Mierlo - Hout.
De kinderen werden verkleed als robot raad van elf, robot dansmarietjes en een robot muziekkapel. En er zou
ook een futuristische prinsenwagen gebouwd worden
met een echte robot Prins daarop. Er was echter nog
een probleem, een ruimte om te klussen…? Voorgaande
jaren werkte we vanuit school en een schuur vlak bij de
school, maar beide waren nu bezet helaas.We legden ons
probleem voor bij het comité van de optocht MierloHout en zij beloofden hun best voor ons te doen, nu
maar afwachten. De voorbereidingen waren al in volle
gang toen wij half November een berichtje kregen van
de Kluppels dat Will Rooijakkers van Partytentenservice
Rooijakkers een van zijn opslagloodsen ter beschikking
stelde om te bouwen, nou daar waren wij natuurlijk als
de kippen bij. Binnen 2 weken waren wij aan het timmeren en zagen in een schitterende loods aan de Eendenpoel in Mierlo.Voor de kerst was de basis voor de wagen
al klaar, na de kerst kon de afwerking beginnen en het
maken van de pakken voor de kinderen.
Met hulp van een aantal enthousiaste ouders (dat zijn
wij natuurlijk ook) zijn we 2 avonden in de week gaan
klussen en af en toe nog een paar uurtjes op zaterdag.
Plakken, snijden, verven en nog meer plakken en verven
de avonden vlogen voorbij, tijd voor koffie was er amper
want er moest door gewerkt worden. Na vele avonden
in de loods doorgebracht te hebben waren we er dan
ook helemaal klaar voor, de optocht op zaterdag 2 febru-

kbo mierlo-hout
Wat behelst de KBO totaal? Het is niet een clubje oude mensen die bij elkaar gaan zitten tutten zoals soms wordt gedacht.
Nee, het betreft een actieve groep senioren die erbij horen.
Als KBO betreft het de grootste senioren organisatie in
Nederland. De KBO werkt ook samen met andere senioren organisaties op allerlei niveaus. De Unie-KBO deze
is landelijk, welke is onderverdeeld in regio´s, kringen en
afdelingen. Dit samen telt ongeveer 325.000 leden landelijk, waarvan KBO-Brabant ruim 120.000 leden heeft
+/-40%. De afdeling Mierlo-Hout/Brandevoort heeft momenteel 550 leden.

sv brandevoor t
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Eindelijk is het zover: SV Brandevoort zal gaan starten
op de voetbalvelden aan de Kaldersedijk.We willen sport
en plezier bieden voor jong en oud en zullen daarom
starten in alle leeftijdsgroepen, zowel de jeugdvoetbal als seniorenvoetbal. Wil jij deel uit maken van deze
nieuwe vereniging SV Brandevoort als speler of vrijwilliger dan kun jij je inschrijven als lid, dit gaat via onze site
www.svbrandevoort.nl.
De eerste activiteit die SV Brandevoort organiseert is
op 1 juni: het 1e WIJKVOETBALTOERNOOI. Dit
toernooi is voor jong en oud, jongens en meiden van 6
tot 65 jaar. Kinderen delen wij in teams in, die bestaan
uit jongens en meiden van ongeveer dezelfde leeftijd en
uit dezelfde buurt (bv. Schutsboom, Brand, Stepekolk
en Veste). Voor volwassenen geldt hetzelfde. Het enige
wat JEZELF hoeft te doen, is zoveel mogelijk vrienden
of vriendinnen bij elkaar te zoeken en je aan melden.
Hoe? Het inschrijfformulier kun je digitaal invullen op
de site van de voetbalclub www.svbrandevoort.nl of kan
worden ingeleverd op Brand 19 of Oud Brandevoort 28.
Gebruik hiervoor dan het hieronder afgedrukte inschrijfformulier. Let op! E-mailadres invullen omdat wij per email communiceren.
Voor informatie over aanvang e.d. raadpleeg onze site.Inschrijven tot 1 mei 2008 maar let op! Er is plaats voor 10
jeugdteams en 5 seniorenteams, dus wees er snel bij. n

Kerntaken zijn o.a. het opkomen voor de collectieve en
individuele belangen van alle senioren, en in het bijzonder
van de leden. Gestalte geven aan hun volwaardige participatie in de samenleving, waarbij het streven naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en onderlinge saamhorigheid de
belangrijkste elementen vormen. Het aanbieden van een
breed scala van activiteiten, waarbij ingespeeld wordt op
de verbreding naar andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld jongere ouderen en allochtonen.
Doelgroep zijn alle senioren vanaf 50 jaar, ongeacht hun
achtergrond, ervaring en opleiding. Jonge senioren die
nog actief zijn in de samenleving. Vitale senioren, meer
of minder maatschappelijk actief, en oudere senioren die
bijvoorbeeld contacten willen met leeftijdgenoten.
De samenleving wordt steeds complexer, met allerlei regelingen die steeds ingewikkelder worden. De KBO kan
daarin een rol vervullen met o.a. daartoe opgeleide ouderenadviseurs. Mensen die u naar het juiste loket kunnen verwijzen. Hulp bij het invullen van bv. belasting formulieren. Er is voor Mierlo-Hout/Brandevoort een groep
ledenzorg gestart. De ledenzorggroep is er voor zieken
en/of mensen die zich eenzaam voelen, en behoefte aan
een bezoekje of gesprek. Er worden diverse activiteiten
ontplooit, er is een fietsclub, een gymclub en een wandelclub en sinds kort jeu de boules. Verder worden er dagtochten per bus georganiseerd. Zijn er etentjes/dinertjes
voor een schappelijke prijs in een restaurant.
In september is ons jaarfeest, en in december hebben
we een gezamenlijke Kerstviering in een grote zaal de
Geseldonk. 15% kortingsregelingen bij diverse zaken en
winkels. Het blad Nestor, uitgegeven door het landelijk
orgaan, wordt bij de leden thuis bezorgd.
Voor meer informatie of lidmaatschap €19,50 p.p. per
jaar kunt u zich aanmelden bij:
Secretariaat		
Dhr. J. Janssen		
Branderijmolen 8		
5706 DS Helmond
0492 555680
heljan@chello.nl		

Brandevoort
Louis Vrolings
Middellaan 8
5708 ZE Helmond (de Veste)
0492 662914
vrollo@hetnet.nl

Wij zijn als KBO ook op de open dag in het MFC aanwezig.
regé van duijnhoven
contactpersoon van sv brandevoort

louis vrolings

#

#

Inschrijfformulier Wijkvoetbaltoernooi Brandevoort
Naam: 		
Adres:		
Telefoon:
E-mail:		
Leeftijd:		
Wijk:		
		
		
		

..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Schutsboom
O
Brand		
O
Stepekolk
O
De Veste		
O

buurtpreventie en uitbreiding
buurten ook behoefte is aan buurtpreventieprojecten.
Vooral bij station Brandevoort (blokken 4 en 5) is er volop werk aan de winkel voor buurtpreventie. Maar ook in
het nieuwe deel van “De Hoeven Zuid” of in plan Brand
is de start van een project zeker gewenst. Daarom zal
de commissie Buurtpreventie zich dit jaar gaan richten
op de uitbreiding van het aantal projecten. U zult hier de
komende tijd zeker meer over horen, zien of lezen.
Op 2 maart is het “open huis” van MFC “‘t BrandPunt”.
De commissie Buurtpreventie zal daar met een stand
aanwezig zijn en wij kunnen u dan verder informeren
over wat buurtpreventie wel en niet doet en waarom het
belangrijk is ook in uw buurt een buurtpreventieproject
gaat “draaien”.
Bewoners die nu al meer informatie wensen of nu al hun
medewerking willen geven kunnen contact opnemen
met R. Deelen telefoonnummer: 667757 of via de site
van de commissie Buurtpreventie.
Wilt u als buurt ook een buurtpreventieproject om de
veiligheid en leefbaarheid in uw buurt te vergroten, kijk
eens op onze site die u kunt vinden op: www.brandevoort.nu en kijk dan bij Buurtpreventie. Er is binnen
Brandevoort van alles gaande, u kunt denken aan gebrekkige verlichting, verzakte bestrating, vernieling, woninginbraken, diefstal enz. enz..
Dus beste bewoners kijk eens op de site wat buurtpreventie voor u kan betekenen en schroom niet contact
met ons op te nemen. U hoeft bij het opzetten van een
nieuw project niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden,
dat wiel hebben we al en we zullen u met raad en daad
ter zijde staan. n
commissie buurtpreventie brandevoort

brandjes
De Brandevoorter Courant is op zoek naar Rick
van de Laar. Hij heeft in december 2007 een prijs gewonnen met de kleurwedstrijd en deze nog niet opgehaald. Dit kan hij alsnog doen op Oud Brandevoort
24.
Wij zoeken een lieve oppas voor onze 3 kinderen. Op
maandag 15 - 17.30 uur, om de week op donderdag 15 17.30 uur en 1 keer per 4 weken op vrijdag 12-17.30 uur.
Bel dan even om kennis te maken. Bas & Wilma Dekkers,
telefoon 0492 - 848933
Heeft u kleding, die gerepareerd moet worden, dan
bent u daarvoor bij mij aan het juiste adres. Voor het

aanzetten van knopen tot het maken van een compleet
nieuwe garderobe kunt u mij bellen 06 - 44988698 of
mailen kleding@pspages.nl
Wij zoeken hulp in de huishouding voor 2 of 3
uur per week of per twee weken. Graag iemand die niet
rookt. Telefoon 0492 - 666265
Ben u op zoek naar hulp in de huishouding, of een
oppas, of misschien een combinatie daarvan? Zoek dan
niet verder! Ik ben een jonge, spontane en betrouwbare
meid van 23 jaar die opzoek is naar dit soort werk. Heeft
u interesse, of kent u iemand, laat het mij dan even weten.
Bianca Rooyakkers quinty1984@hotmail.com
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Brandevoort groeit en zal de komende jaren blijven
groeien. Er worden volop woningen gebouwd en opgeleverd maar ook het aantal voorzieningen stijgt, denk hierbij aan het MFC, het station, het winkelcentrum, aanleg
van glasvezel, enz.
Brandevoort wordt een nieuw Brabants dorp zoals enige
tijd op de reclameborden heeft gestaan. Een dorp kent
vele buurten en deze buurten hebben elk hun eigen kenmerken. Zo is het ook in Brandevoort. Je ziet dat de
buurten die al enkele jaren bestaan een heel andere uitstraling hebben dan de buurten die pas zijn opgeleverd
of die pas1 of 2 jaar bestaan. Toch zijn er in alle buurten
zaken die moeten worden aangepakt. Soms krijgen de
bewoners dit zelf voor elkaar en soms wenden de bewoners zich tot een van de instanties (woningbouwvereniging, gemeente). Maar er zijn ook zaken die een andere
aanpak nodig hebben. In Brandevoort zijn ook diverse
commissies actief die zich tot doel hebben gesteld de
leefbaarheid binnen Brandevoort te vergroten.
De commissie Buurtpreventie Brandevoort is er daar
een van. Deze commissie stelt zich tot doel te werken
aan de veiligheid en leefbaarheid in Brandevoort. Binnen
de commissie “draaien” op dit moment 2 buurtpreventieprojecten, een project in buurt “De Erven” en een in
buurt “De Hoeven”. In deze buurten hebben de buurtpreventieprojecten zich al bewezen en doen dat nog
steeds. De commissie heeft ook gezien dat er in jongere

ingezonden berichten
LAAT UW KINDEREN NIET SPELEN IN DE PUBLIEKE
PARKEERGARAGE AAN DE HERENLAAN IN DE VESTE
(achter en onder het MFC)

namens bewoners van blok 9
marga dobma

Wat had Suzanne gelijk met haar klacht tegen de hondenbezitters, in de BC van januari j.l.
Ik als hondenbezitter loop met plaatsvervangende
schaamte door de wijk. Niet een, en dan ook niet een
stoepje, is gevrijwaard van hondepoep. Ik voel dat mensen ook mij daar op aankijken want ik loop daar tenslotte ook met mijn hond. Terwijl ik het altijd netjes opruim,
ook als ik langs de Eco zone loop. Dat is als beschaafde
mensen onder elkaar niet meer dan normaal.Vervolgens
kan ik op de stoep voor ons appartement ook nog andermans hondepoep opruimen.
Bij Albert Heijn, maar vast ook bij andere supermarkten, verkopen ze sanitair zakjes op een rolletje (liggen in
het schap bij de pedaalemmerzakken). Stevig en flexibel
€ 0,79 dus voor de kosten hoef je ‘t niet te laten.
Je zorgt ervoor dat je er een paar in je jaszak hebt zitten
zodat je niet makkelijk misgrijpt. Als je het zakje openmaakt stop je beide handen erin, legt het zakje om de
drol, pakt hem op en draait het zakje zodanig dat de viezigheid erin verdwijnt.Als dit je te moeilijk lijkt doe ik het
met liefde en plezier eens voor, bij genoeg aanmeldingen
maken we er een workshop van. Maar houd alstublieft
op met net doen of het heel normaal is dat je POEP op
andermans stoep achterlaat. n
jet uijen
herselsestraat 45

Zomaar ergens willekeurig bij een voordeur
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De situatie is als volgt. In de parkeergarage aan de Herenlaan is er, jammer genoeg, veel overlast van kinderen.
De kinderen spelen in en rondom de garage. Ondanks
een regelmatig verzoek aan de spelende kinderen daar
niet te blijven spelen doen ze dat toch. Het is ook erg
jammer dat wij, bewoners van blok 9 en mede-eigenaars
van de parkeergarage, dan ook nog een grote mond kunnen krijgen.
Wat voor de jeugd natuurlijk voor veel verwarring heeft
gezorgd is het uitje van de openbare basisschool. De
school had namelijk een leuke skateclinic georganiseerd
een tijdje geleden. Bij de gemeente was daarvoor een
aanvraag ingediend om onder de markthal dit evenement
te houden. Hiervoor was er een goedkeuring. Niemand
had er echter voor gezorgd dat er op die bewuste dag
allerlei auto’s, die regelmatig onder de markthal geparkeerd staan, verwijderd waren. De schoolleiding had
toen het lumineuze idee om het evenement dan maar
in de bewuste parkeergarage (de publieke parkeergarage
achter/onder het MFC) te houden.
Dit heeft de bewuste kinderen natuurlijk op het verkeerde been gezet omdat het nu lijkt alsof het maar
normaal is om daar te skeeleren. Wat de schoolleiding
hierbij heeft verzuimd is dit te melden aan zowel de gemeente als de bewoners (en dus ook mede-eigenaars
van de parkeergarage) van blok 9. Was dit namelijk wel
gemeld dan was er natuurlijk geen wedstrijdje in de parkeergarage gehouden!!
Kinderen zien echter geen gevaar terwijl hier sprake is
van een zeer gevaarlijke situatie. Daarom langs deze weg
de vraag aan alle ouders:
Leg uw kinderen a.u.b. uit dat het heel gevaarlijk is om te
spelen in een parkeergarage en zeker in deze. Want auto’s rijden af en aan en deuren/hekken slaan dicht en het
uitzicht is vaak erg slecht doordat men in een behoorlijk
tempo de helling op en af rijdt. Want de politie zal maar
aan uw deur staan met de vreselijke mededeling dat uw
kind is aangereden!
Het zal voor ons als bewoners en mede-eigenaars van
de parkeergarage veel rust brengen als ouders wat meer
op hun kinderen letten en ze verbieden om op die plek
te spelen! n

Beste hondenbezitters

de geschiedenis van
vdw administratie & belastingadvies
leert dat toeval niet bestaat

Bart de Waal

Geboren in Eindhoven in 1967. Hij ging naar de kleuterschool in Geldrop en naar de lagere school in Nuenen
waar hij met het gezin in 1973 naartoe  verhuisde. Vervolgens ging hij in Eindhoven naar het EPL (Protestants
Lyceum). Toen hij zijn vakkenpakket moest kiezen op het
lyceum was voor hem eigenlijk de meest logische weg
die van economie met Duits en Engels. Na het behalen
van zijn diploma ging hij een jaar naar de Verenigde Staten naar de High School. Hierna heeft hij nog even overwogen daar een carrière op te bouwen. Maar door zijn
vroege inzicht in cijfers en dus in geld, besloot hij dat hij
in de US veel duurder uit zou zijn om verder te studeren.
Toen stond de dollar namelijk nog erg hoog. Hij kwam
terug naar Nederland en deed de MEAO in 1 jaar.

Geboren in 1968 te Waalre. De kleuterschool, lagere
school en middelbare school doorliep hij in Eindhoven
waar hij achtereenvolgens de HAVO en MEAO (deze
opleiding voltooide hij in 1 jr.) deed en vervolgens ging
hij naar de HEAO in Den Bosch. Omdat het voor hem
eigenlijk al vanaf jonge leeftijd vanzelfsprekend was dat
hij de financiële wereld in zou gaan, omdat hij altijd al iets
had met cijfers, ging hij vervolgens naar de Universiteit
Tilburg. Daar voltooide hij met succes zijn doctoraalstudie bedrijfseconomie waarna hij ook nog het postdoctoraal accountancy met goed gevolg afrondde. Sinds
januari 2008 mag hij ook de titel CP belastingadviseur
achter zijn naam zetten.

Pas ongeveer een jaar geleden kwamen de beide mannen erachter dat zij op de MEAO bij elkaar in de klas gezeten hebben.
Hierna ging Erwin werken bij de Belastingdienst in Eindhoven waar hij ongeveer 1,5 jaar bleef. Daarna ging hij
werken bij Joanknegt & Van Zelst Accountants en kwam
terecht op de fiscale afdeling.

Bart heeft na zijn scholing ongeveer 10 jaar in loondienst
gewerkt o.a. in Eindhoven, Breda en Eersel in de accountancy. Hierna ging Bart werken bij Joanknegt & Van Zelst
Accountants, afdeling accouncy.

Zo worden ze collega’s al werkten ze dan op verschillende afdelingen.
Erwin woont in Eindhoven en nadat hij Sandra heeft leren kennen gaan zij hier samenwonen.

Bart woont achtereenvolgens in Waalre,Eindhoven en weer
in Waalre. Momenteel (sinds 2,5 jaar) is hij alleenstaand.

Sandra en Erwin gaan eens kijken in Brandevoort en vinden het hier zo leuk dat ze hier wel willen gaan wonen.
Na inschrijving in 2000 krijgen ze, vlugger dan verwacht,
een koopwoning en in 2001 vindt de verhuizing naar de
Loovoort in Schutsboom plaats

Op een gegeven moment rijdt hij met de auto door Brandevoort.Vindt het er erg leuk wat betreft architectuur en sfeer
en besluit zich te laten inschrijven voor het kopen van een
woning. Hij wordt vlot uitgeloot en verhuist naar een twee
onder 1 kap woning aan de Grienderhoeve in Brandevoort.

In 2003 besluit Erwin voor zichzelf te gaan beginnen vanuit hun woning in Brandevoort.

In 2004 besluit Bart voor zichzelf te gaan beginnen vanuit
zijn woning in Brandevoort.

Nadat alles goed geregeld is trouwen ze in 2007.

Sandra, vrouw van Erwin, komt Bart verschillende keren tegen
bij de C1000 in Mierlo-Hout en in de AH van Brandevoort.
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Erwin van Daalen

Dan komen Bart en Erwin elkaar, na 5 jaar, toevalligerwijze tegen in de supermarkt in de Veste .Zo komen ze er achter dat
ze beiden een administratie- en belastingadvieskantoor hebben in Brandevoort. Ze besluiten samen verder te gaan onder
de naam: VDW Aministratie & Belastingadvies.
Ze vestigen zich vanaf juli 2006 aan de Ambachtsweg 75 te Mierlo

ding van Brandevoort, vinden zij. Het enige minpunt van
de wijk is volgens hen de hoogspanningsmasten, die, uit
esthetisch oogpunt, beter onder de grond zouden kunnen verdwijnen.
Wij wensen hen beiden, Brabanders in hart en nieren,
alle goeds voor de toekomst zowel privé als zakelijk en
hopen dat al hun wensen uit zullen komen. Waarbij we
ervan overtuigd zijn dat veel cliënten hun nieuwe pand
aan de Herselsestraat voor een vakkundig advies zullen
weten te vinden. Bedankt heren voor de hartelijke ontvangst en het interview! n
MD

W W W . B R A N D E VO O R T. B I Z

home-start vrijwilliger: iets voor u?
We waren eind januari te zien op gemeente-TV: HomeStart ondersteunt gezinnen met jonge kinderen, waar
het door omstandigheden even niet zo lekker loopt. Een
luisterend oor en wat praktische hulp betekent vaak al
héél voor ouders. Je kunt het vergelijken met de hulp
van een zorgzame buurvrouw, maar die is tegenwoordig
vaak druk aan het werk. Home-Start vrijwilligers komen
met veel plezier één ochtend of middag per week in een
gezin. Daarnaast krijgen ze zelf professionele begeleiding
van een coördinator, die ook een voorbereidingscursus

Ervaren GASTOUDER beschikbaar in Brandevoort!
De gastouders van Dé Gastoudercentrale Nederland bieden professionele kleinschalige kinderopvang bij de gastouder of bij u thuis!
Op het moment hebben wij beschikbaar: een ervaren gastouder in
Brandevoort, ma-, di-, do- beschikbaar voor kinderen onder de 4 jaar.
verschillende gastouders die in uw eigen huis opvang kunnen bieden

Wilt u meer informatie?
Gelieve contact op te nemen met onze Servicedesk
telefoon: 045 - 5615340
of mail naar infogoo@kinderopvanghumanitas.nl

verzorgt. We vragen voor dit vrijwilligerswerk ervaring
met kinderen (eigen kinderen of via werk) en een paar
uurtjes van uw tijd. U krijgt er veel voldoening en leuke
collega’s voor terug! Heeft u wat minder tijd vrij dan is er
ook de mogelijkheid om eens per 3 weken een gastvrouw
te worden bij een inloopochtend voor jonge ouders.
Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten over HomeStart kom dan naar onze informatie-ochtend op donderdag 6 maart van 9.30 - 11.30 uur. Enkele vrijwilligers zijn
aanwezig om hun ervaringen als Home-Start vrijwilliger
te vertellen. Kom gerust zonder verplichtingen even kijken en luisteren, u bent van harte welkom!! Deze ochtend vindt plaats op Azalealaan 2, 1e verdieping.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op internet:
www.home-start.nl
liesbeth van merrienboer en joland widdershoven
coördinatoren humanitas home-start
homestarthelmond@humanitaszuid.nl
azalealaan 2, helmond
0492-537323 / 06-22766317
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Voor hun zaak vinden ze beiden een goede kwaliteit in advisering en persoonlijke benadering van hun cliënten erg
belangrijk. De meeste van hun cliënten moeten gezocht
worden in het Midden- en Kleinbedrijf. Zij zien zichzelf
dan ook graag als de financiële rechterhand van MKB
ondernemers. Ze zijn beiden inzetbaar op alle terreinen
van hun vak. Januari is de drukste maand in hun bedrijf
vanwege de belastingaangiften, BTW opgaven enz.
Hun wens voor de toekomst is lekker kleinschalig bezig te kunnen blijven om op deze manier persoonlijke
aandacht aan hun cliënten te kunnen blijven geven. Op
1 maart a.s. verhuizen ze naar hun nieuwe kantoor aan
de Herselsestraat 30. Een mooi nieuw “grachtenpand” in
de straat recht tegenover het station in De Veste.
Het bevalt zowel hen beiden als ook de echtgenote van
Erwin prima in Brandevoort. Bart is actief lid van BRAVO
(Ondernemers Vereniging Brandevoort) waarin hij ook
een bestuursfunctie bekleedt. Eerst die van voorzitter
maar op dit moment is hij penningmeester. Zij zouden
het fijn vinden als er een autovrije-zone kwam in de
Veste. Bovendien lijkt het hen prima als er wat meer
horeca gelegenheden zouden komen. En ook nog wat
meer andere voorzieningen zouden geen overbodige
luxe zijn zeker in verband met de toekomstige uitbrei-

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

ingezonden stukken
SNUFFELMARKT DOOR SPE(E)L-O-THEEK “UKKIE”

Er is een nieuwe film gemaakt over Brandevoort - het
dorp in de stad - die wordt ingeleid door een gesprekje
met wethouder Stedelijke Ontwikkeling Stienen. Wethouder Stienen spreekt over de complete omgeving
waarin men kan wonen, leven en werken en die nu voor
de helft voltooid is; de eerste 3000 woningen zijn af. In
2017/18 zal Brandevoort voltooid zijn en zo’n 18.000
inwoners tellen.
Er valt in de door Renate Schutte gepresenteerde film
volop te genieten van sfeerbeelden van de wijk en misschien ‘spot’ u nog wel een bekend gezicht. n

Mierlo - De jaarlijkse snuffelmarkt die door Spe(e)l-otheek “ Ukkie” wordt georganiseerd, wordt gehouden
op zaterdag 5 april a.s. van 10.00 uur tot 13.00 uur in
Zaal Den Heuvel te Mierlo. De tafelverhuur bedraagt €
7,50 per tafel, de afmeting van de tafel is 120 x 0.70 m.
Reserveren van tafels is mogelijk via Elly Althuizen, tel.
nr. 0492-664322. Het is de bedoeling dat u zelf achter de
tafel gaat staan en uw “waren” gaat verkopen. Dit mogen
nieuwe, 2e handse en/of zelfgemaakte artikelen zijn. Dus
heeft u nog iets in de garage staan of op zolder en u wilt
het verkopen, dan is dit de manier. Huur 1 of meer tafels
en stal op 5 april a.s. uw waren uit, wellicht vindt het op
deze manier wel een nieuwe eigenaar.

De Vendelier weet wat ze eet!
Maandag 11 februari is basisschool De Vendelier gestart
met het schoolproject “weet wat je eet”. Gedurende een
periode van zes weken zullen alle leerlingen werken aan
dit thema, waar voeding centraal staat. Gestart werd er
met een gezamenlijk ontbijt in de klas (zie hiervoor bijgaande foto). Vervolgens zal voeding de komende weken
gedefinieerd worden met o.a. (on)gezond, biologisch, internationaal, lokaal en worden er verschillende gastlessen verzorgd door mensen die hier beroepsmatig mee te
maken hebben. Ook bezoekjes aan lokale producenten
van (streek)producten staan natuurlijk op de agenda. Het
project zal 14 maart worden afgesloten met een markt
op het schoolplein waar de kinderen hun zelfgemaakte
waar zullen verkopen. Wilt u dan ook een kijkje komen
nemen, u bent dan van harte welkom op onze locatie
Schutsboom!

SKATECLINIC
Maandag 21 januari vond er een skateclinic plaats voor
de groepen 5 t/m 8 van de OBS Brandevoort. Alle leerlingen van juffrouw Manon hebben hierover een verhaaltje geschreven. Helaas is het niet mogelijk om al deze
verhaaltjes te plaatsen, we hebben er een paar uitgekozen. Wat wel leuk is om te weten is dat er deze ochtend
door ons gefilmd is, dus wilt u met eigen ogen zien hoe
het er deze ochtend aan toe ging dan verwijs ik u naar
onze website www.brandevoortercourant.nl. Kijk dan bij
Kidz en dan 12+.
De redactie van deze courant wijst er in dit verband op
dat de politie en de klankbordgroep van mening zijn dat
het niet de bedoeling is om in de parkeergarage te spelen. De bijzondere omstandigheden van deze dag verklaren echter deze uitzondering.
AV
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NIEUWE FILM BRANDEVOORT

persberichten
Distributiestation glasvezel geplaatst
De grondwerkzaamheden zijn in volle gang. Zelfs in de
Buitens van de wijk Brandevoort lopen en rijden gravers
en machines druk rond.
Voor de distributie van alle data via de glasvezel is er een
verdeelstation nodig. In een apart verdeelstation komen
alle kabels bij elkaar. De film laat zien hoe het distributie
station van Brandevoort is gebouwd.
Binnenkort zullen de werknemers de glasvezel dan door
de buizen blazen. In het artikel van de glasmol leest u
hierover meer. Zie de film op de site van de BC. n
Trekker met aanhanger blokkeert Brandevoortse Dreef

Na een succesvolle voorstelling vorig jaar speelt de
Houtse Toneelgroep uit Mierlo-Hout dit jaar wederom
een kindervoorstelling in ’t BrandPunt in Brandevoort.
Op zondag 30 maart aanstaande spelen zij de vrolijke familievoorstelling: ‘Mag ik mee naar de maan?’ geschreven
door de bekende kinderboekenschrijver Jacques Vriens.
Sarah is van huis weggelopen omdat ze van haar zeurende ouders nooit een nachtzoen krijgt en altijd voor
straf op haar kamer moet zitten. Onderweg komt ze
Floeweur Florissant tegen, hij is een wonderdokter die
naar de maan wil verhuizen. Sarah wil graag met hem
mee, maar Floeweur wil helemaal alléén naar de maan.
Zullen ze toch nog samen naar de maan gaan en weten
ze te ontsnappen aan de boze patiënten, vader, moeder
en de juffrouw?
Mag ik mee naar de maan wordt gespeeld op:
Zondag 30 maart in wijkhuis ’t BrandPunt
Aanvang: 14.00 uur (zaal open 13.30 uur), Entree: € 3,50
Mocht u op 30 maart niet kunnen? Wij spelen voorafgaand aan de voorstelling in wijkhuis ’t BrandPunt ook
nog op:
Zondag 9 maart in De Geseldonk (Mierlo-Hout), aanvang 14.00 uur.
Zondag 16 maart in De Fonkel (Binnenstad), aanvang
14.00 uur.
Hoe komt u aan kaarten:
Voorverkoop:
vanaf 18 februari bij: De Geseldonk, De Fonkel en wijkhuis ‘t BrandPunt
Reserveren:
via onze website www.houtsetoneelgroep.nl
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Een uur of langer is de Brandevoortse Dreef op zaterdagmiddag afgesloten geweest voor alle verkeer. Een vervoersfirma uit de regio heeft zijn aanhangwagen veel te
zwaar beladen. Dit is funest voor de achterbanden, waarvan er een nog al ver is afgesleten. Gelukkig kon een reservevrachtwagen snel op de plek des onheils komen en
de zware lading overnemen. Daarna is de aanhangwagen
snel verwijderd. Jammer dat de tractor en vrachtwagen
veel prille lentebloemen hebben vernield. Waarschijnlijk
zal de boosdoener zelf het grasperk met verse nieuwe
bloemen herstellen. Dat publiceren wij dan weer uiteraard! Zie de foto’s op de site van de BC. n

De Houtse Toneelgroep speelt:
Mag ik mee naar de maan?

f

KARBONADES MET PREI UIT DE OVEN

ingredienten
• 4 karbonades
• 1 rode ui
• 3 flinke tenen knoflook
• 500 gram prei
• 1 bakje kastanjechampignons
• ongeveer 25 zwarte olijven
• voorgekookte krieltjes (hoeveelheid is persoonlijk)
• 5 takjes rozemarijn
• ½ bosje peterselie
• glas witte wijn of water
• kookroom
• boter, peper en zout
bereidingswijze
Snijd de ui in halve ringen (niet te dun) en fruit hem
met de grof gehakte knoflook in wat boter. Fruit de
in ringen gesneden (gebruik ook het zachte groen uit
het hart) en gewassen prei een minuutje mee. Doe de
groenten in een ovenschaal. Snijd de champignons grof
en doe deze bij het uien-preimengsel.Voeg er de takjes
rozemarijn, de olijven en krieltjes aan toe. Vergeet niet
het mengsel op smaak te brengen. Bak de met peper
en zout bestrooide karbonades even bruin in de boter.
Leg deze op de groenten. Hak de peterselie grof en
strooi die eroverheen. Blus de koekenpan met de wijn
(of water) en voeg er een scheutje kookroom aan toe.
Giet het vocht in de ovenschaal. Dek de schaal af met
aluminiumfolie (met de glimmende kant naar binnen).
Laat alles zo’n veertig minuten garen in een voorverwarmde oven (200° C).
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Omdat prei in de omgeving van Brandevoort wordt
verbouwd (het is soms zelfs te ruiken!) deze maand
een recept waar deze groente een hoofdrol in speelt.
De oude Sumeriërs verbouwden deze groente al, en
naar verluidt at keizer Nero het vaak omdat hij dacht
dat het goed was voor zijn stem. Of dat resultaat heeft
gehad, vermeldt de historie niet, maar wat zou het: prei
is vooral erg lekker.

kinderpagina van brandevoort

46 8002 irau rbef

voornaam:................................................
achternaam:............................................
adres:........................................................

We hebben weer een leuke actuele kleurplaat gevonden 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 9 maart 2008.

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

o o k t e d o w n l o a d e n v i a w w w. b r a n d e v o o r t e rc o u r a n t . n l

1.
Renée te Dorsthorst 6 jaar
2.
Maud van de Hoeven 8 jaar
3. Simone ten Westeneind 2 jaar
De prijzen kunnen jullie
ophalen aan
oud brandevoort 24,
telefoon 849 002

de prijzen worden aangeboden door

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

de kleurwedstrijd
uitslagenpagina van brandevoort

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

activiteitenkalender 2008

Activiteitenkalender
maart 2008
Maart
Datum Organisatie
Activiteit
Maart
9 mrt
Brand Courant Activiteit
Sluiting aanlevering nr 3
Datum Organisatie
mrt Brand
Fotoclub
3e Br. Tentoonstelling
914
mrt
Courant Sluiting
aanlevering nr 3
e
23mrt
mrt Fotoclub
Paascommis. 3Paaseieren
14
Br. Tentoonstelling
28mrt
mrt Paascommis.
Brand Courant Paaseieren
Distributie nr 3
23
28
Courant Distributie
nr 3mag ik mee?
30mrt
mrt Brand
H. Toneelgr.
Kindertoneel:
30 mrt

H. Toneelgr.

Kindertoneel: mag ik mee?

Tijd
Tijd

20.00
10.00
20.00
13.00
10.00
13.00
14.00
14.00

Contactpersoon
G. Pollemans
524029
Contactpersoon
A.Pollemans
Ticheler
565621
G.
524029
Martens
A.C.Ticheler
565621
Princen
665781
C.P.Martens
P.H.Princen
665781
Toneelgr.
539094
H. Toneelgr.

539094

April

66 8002 irau rbef

April
Datum Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
Datum Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
06 april Brand Courant Sluiting aanlevering nr 4
G. Pollemans
524029
06 april Brand Courant Sluiting aanlevering nr 4
G. Pollemans
524029
16 april Wijkraad
Wijkraadvergadering
20.00 R. v Grootel 0654617337
16 april Wijkraad
Wijkraadvergadering
20.00 R. v Grootel 0654617337
24april
april Brand
BrandCourant
Courant Distributie
Distributienrnr44
13.00 P.P.Princen
Princen
665781
24
13.00
665781
Bron::Brandevoorterkalender,
Brandevoorterkalender,Startpagina
Startpaginawww.brandevoort.nu.
www.brandevoort.nu.Wijzigingen
Wijzigingenvoorbehouden.
voorbehouden.
Bron
wijkraadvergaderingen vanaf 20.00 uur
16 april
klankbordgroepvergaderingen vanaf 19.30 uur

22 mei
uiterste inleverdatum kopij brandevoorter courant maart nummer
9 maart
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
verkeerscommissie
’t BrandPunt
commissie buurtpreventie
commissie 12+
commissie dickens
commissie speelvoorz./groen
commissie webmasters
commissie concerten
brandevoort in actie
brandevoorter dag
vereniging bravo!
scouting brandevoort
fotoclub brandevoort
startpagina brandevoort

astrid geers
erik kouijzer
fons bosman
rené deelen
sandra geleijns
jet de laat
dave lorjé
herbert von reth
rieny peters
maarten beks
jan drouen
mattie weijnen
jeroen bierens
albert ticheler
herbert von reth

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

belangrijke wijkinformatie

Activiteitenkalender maart 2008

112
51 39 71

GG&GD
politie, buurtbrigadier patricia van dijk
stadswacht

58 48 88
0900 - 8844
845970

GEMEENTE stadswinkel				
informatiecentrum brandevoort				
wijkopzichter (dienst SOB)
graffitimeldpunt
STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas
water
WELZIJN BRANDEVOORT
spoedeisende huisartsenzorg
huisartsen - dr. kaiser en dr.veldhuizen
bellen: tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
gezondheidscentrum brandevoort, ricoutsvoort 21 – 23
www.brandevoort.huisartsen.nl

58 77 77
66 78 78
58 76 90
50 72 98
0800 - 9009
59 48 94
0900 - 8861
55 33 59

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

31 99 51

apotheek brandevoort

37 00 47

ziekenhuis elkerliek helmond

59 55 55

praktijk voor mondhygiëne - l. schouten
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
de vendelier, schutsboom 67, stepekolk - oost 53 
peuterspeelzaal ot & sien, moerdonksvoort 1
peuterspeelzaal jip & janneke, koolstraat 3
kinderopvang vestein, koolstraat 3
kinderopvang ’t trommeltje, Iekendon ksevoort 49
dik trom kinderopvang 0-4 jarige, moerdonksvoort 1
dik trom buitenschoolse opvang “de rebellenclub”, moerdonksvoort 1
gastouderburo SPRING
gastouderburo FLEX

66 78 57
52 04 34
06 - 50 86 38 03
06 - 30 08 17 07
43 24 30
52 11 18
33 51 92
33 51 92
59 52 57
84 65 90
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belangrijke telefoonnummers

ALARMNUMMER
dierenambulance/dierenbescherming

