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De werkgroep natuurfotografie van de Fotoclub Brande-
voort heeft medio mei de unieke gelegenheid gekregen om 
op een zaterdagochtend foto’s te maken bij Dierenrijk Eu-
ropa, voordat de dierentuin open ging. Een aantal leden van 
de werkgroep heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt. 
Het was goed weer om te fotograferen en dit vroege tijdstip 
zorgde voor een extra mooie belichting. Dierenrijk Europa 
ligt op slechts drie kilometer afstand van Brandevoort. 

Het ZonneBrandfestival is een initiatief van de Brandevoor-
ter carnavalsvereniging. Er gebeurt al veel in Brandevoort, 
maar een echt feest is er nog niet. Je bent niet voor niets een 
carnavalsvereniging dus vind je dat daar eens wat aan gedaan 
moet worden. Zo gezegd, zo gedaan. Vooral door gebrek aan 
schrik en kennis werd het project opgepakt en door onge-
breideld enthousiasme is het van de grond gekomen. In een 
paar maanden tijd werd het festival opgezet.

De opening door Jan Roefs (zie de video op 
de website van deze courant) van deze dag 
voorspelt precies wat er later op de dag al-
lemaal staat te gebeuren. De wethouder, die 
de wijk bijna plat loopt vanwege allerlei ge-
beurtenissen deze maand, kan niet nalaten 
aan te geven dat de kracht van de wijk niet 
in de gebouwen alleen zit.

Regelmatig komen onze bezorgers brievenbussen met een 
‘nee - nee’ sticker tegen. Sommige bewoners willen onze 
Courant wel, anderen weer niet. In september ontvangt u 
onderstaande sticker bij de Courant. Het is de bedoeling dat 
u deze opplakt, als u onze Courant toch wilt ontvangen. Met 
ingang van oktober gaan zij deze aankondiging ook uitvoe-
ren: ‘nee - nee’ is geen courant, ‘nee - nee, maar wel de BC’, 
dan krijgt u hem als zodanig ook door de brievenbus.

Het is de organisatie weer gelukt om een mega feest neer 
te zetten in Brandevoort. Voor het vierde jaar gaven de 
weergoden ons dit mooie weer als dank. De opkomst was 
gigantisch: enkele duizenden mensen waren op dit feest af-
gekomen. Naar schatting vonden 4000 mensen hun weg 
naar de braderie die dit jaar voor het eerst als onderdeel 
was toegevoegd. Velen keken ook hoe de teams zich gees-
telijk voorbereidden voordat ze de steiger opliepen.
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Een week na de deceptie van de ondergang van het Ne-
derlands elftal valt deze courant bij u in de bus. De eufo-
rie is bij de meesten waarschijnlijk al weer afgezakt. Toch 
zullen veel bewoners in de wijk het komend weekend nog 
genieten van de finale. Want het bleek dat veel bewoners 
zwaar en fanatiek sportief minded zijn. De avonden in 
de voorrondes van het voetballen zijn druk bezocht en 
tal van bewoners hebben veel medebewoners ontdekt, 
die hetzelfde warme hart voor sport hebben als zij zelf. 
Dat biedt perspectieven voor initiatieven om sport en 
beweging de wijk in te krijgen. Enkele actieve bewoners 
doen nieuwe pogingen om dat alsnog te bereiken. U zult 
hiervan de komende tijd nog meer horen.
Het samen zien en beleven van de sportieve prestaties 
van bijvoorbeeld het Nederlandse elftal, geeft de Bran-
devoorter het gevoel dat we leven in een wijk met een 
bont en uitbundig leven. Het is immers een actieve maand 
geweest. De organisaties is het goed gelukt om voor alle 
onderdelen geweldig veel mensen het huis uit te krijgen 
en te laten genieten van de originele en aantrekkelijke 
kanten van de wijk. Zowel het voetbaltoernooi, het fier-
ljeppen, maar vooral de Brandevoorterdag troffen het 
bijzonder met het weer, maar ook met een uitmuntende 
organisatie en originele activiteiten. 
De opkomst bij de activiteiten belooft veel goeds. Het 
kan voor Brandevoort betekenen dat zij een wijk wordt, 
die, naast een unieke woonomgeving ook een bijzonder 
sociale participatiegraad heeft.
Hierop moet de visie van de gemeente op de voorzienin-
gen en de randvoorwaarden voor de jeugd en de oudere 
mensen uit de buurt volledig inspelen. De wethouder van 
de wijk, Frank Stienen, heeft immers in de laatste klank-
bordgroep een brede visie en concrete aanpak beloofd. 

Maar dat moeten we eerst nog zien. Bij de groep ‘Bran-
devoort in Actie’ is er alvast een werkgroep gevormd, die 
zich de leefbaarheid van de wijk in het geheel aantrekt. 
Omgang met de jongeren en vooruitwerken op ontwik-
kelingen die mogelijk problemen zouden kunnen ople-
veren wil zij aanpakken. De doelgroepen ‘jongeren’ en 
‘ouderen’ heeft deze groep als speerpunten gekozen. Ge-
interesseerden en bewoners, die echt aan de toekomst 
willen werken, kunnen zich bij Fons Bosman opgeven. 
Voordat deze werkgroep echt plannen en acties uitzet, 
moeten wij en iedere bewoner uit de wijk eerst zelf in-
spiratie opdoen en even afstand nemen van de hectiek 
van alledag. Het is immers noodzakelijk om origineel te 
kunnen reageren op de dieperliggende problematiek van 
de jeugd en ouderen onder ons. Want zij hebben zowel 
een ander dagpatroon als andere behoeften dan de ge-
middelde bewoner in de wijk. Het gaat er waarschijnlijk 
om dat de moderne wijk een tussenweg weet te vinden 
voor het samenleven van mensen met totaal verschillen-
de dagindelingen. Nog nergens in het land is hierop een 
goed antwoord gevonden. Zelfs minister Vogelaar heeft, 
met alle huidige plannen hiervoor, nog niet de goede op-
lossing weten te vinden.
Het zou goed zijn als jong en oud zelf ideeën formule-
ren. Met deze ideeën kunnen bestuurders en vrijwilligers 
plannen maken en aan de slag gaan, uiteraard met de 
betreffende mensen zelf. Maar het wordt wel tijd dat er 
wat gebeurt. Zeker met de vakantie in zicht.
Het moet toch mogelijk zijn om plekken en ruimten, 
mensen en groepen, activiteiten en werkzaamheden, te 
benutten om verveling en doelloosheid om te zetten in 
opbouw en betrokkenheid? n

GP

juni 2008
redactioneel 



Wijkhuis ’t BrandPunt wordt beheerd door de Stichting 
Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort. Het bestuur 
van deze stichting bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, die 
met veel liefde en plezier, een deel van hun vrije tijd 
geven om voor de wijk een prachtig centrum in stand 
te houden. Gelukkig zijn er ook erg veel mensen die het 
bestuur daarbij helpen en ondersteunen door bardien-
sten te draaien, te helpen bij inrichting en opruimen en 
die de techniek willen bedienen. Daarnaast zijn er veel 
mensen die belangeloos allerlei activiteiten in en om het 
wijkhuis organiseren, waardoor we terecht kunnen zeg-
gen: “wijkhuis ’t BrandPunt is de gezellige huiskamer van 
Brandevoort”. Kortom; een grote groep sociaal-actieve 
mensen die graag iets meer voor de wijk en het wijkhuis 
doen. 
Maar natuurlijk nemen we best wel eens een besluit 
waarvan u denkt: “Dat had ik anders gedaan”. Of ge-
beurt het eens dat u niet helemaal tevreden bent. We 
willen natuurlijk erg graag dat iedereen tevreden is. 
En we willen zeker niet dat mensen weg blijven, om-
dat er iets is gebeurd of gezegd, waardoor u teleurge-
steld of misschien zelfs een beetje boos bent. Wij stellen 
het enorm op prijs als u ons dat vertelt. We schieten 
er niets mee op als wij in de lokale buurtsuper horen 
dat er iets mis was. Het bestuur stelt uw mening op 
prijs. Voor ons zijn er geen klachten. Voor ons zijn er 
alleen aansporingen om nog beter ons best te doen. 
Daarom vragen we u om al uw opmerkingen, suggesties 
en verbetervoorstellen te melden aan het bestuur via 
secretaris@brandpunt.info. We beloven u dat we er iets 
mee doen!
Natuurlijk zoeken we nog steeds naar mensen die ons 
willen helpen. Was u vroeger al barman van de studen-
tensoos, had u 10 jaar geleden een vakantiebaantje in de 
horeca, heeft u (een beetje) verstand van theatertech-
niek, of wilt u gewoon een deel van uw vrije tijd invullen 
met gezellig en leuk vrijwilligerswerk? Meld u dan aan via 
onderstaand e-mail adres of meld u aan bij de bar in het 
wijkhuis. U bent van harte welkom!

Zo langzaam aan gaan we weer richting zomervakantie. 
Ook wijkhuis ’t BrandPunt zal even gesloten zijn in deze 
periode. Vanaf maandag 21 juli tot en met zondag 10 au-
gustus is het wijkhuis gesloten wegens zomervakantie. 
In die periode gaan we rustig energie opdoen voor het 
nieuwe seizoen 2008 - 2009. Vanaf 11 augustus is het 
wijkhuis weer geopend en kan iedereen weer volop ge-
bruik maken van ons aller wijkhuis ’t BrandPunt!
Bestuur en beheer van het wijkhuis wensen u een gewel-
dige zomervakantie. Ook in het nieuwe seizoen worden 
weer veel leuke, interessante en gezellige activiteiten ge-
organiseerd. We hopen iedereen daarbij weer in goede 
gezondheid te mogen begroeten.
Fijne vakantie!! n

fons bosman
secretaris@brandpunt.info 

secretaris sscc ’t brandpunt

wijkhuis ’t brandpunt
       wil verbeteren en gaat ook met vakantie
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Tijdens de laatste klankbordgroepvergadering is door de 
gemeente een plezierige mededeling gedaan: voor iedere 
wijk is voor de jaren 2008 en 2009 een zogenaamd im-
pulsbudget van  15.000,- ter beschikking gesteld. 
Dit beschikbare geld voor wijkprojecten is bedoeld voor 
kleinschalige maatregelen die zichtbaar bijdragen aan de 
uitstraling en sociale samenhang in de buurten. Dit kan 
variëren van een fysieke voorziening, het aanpakken van 
een overlastknelpunt tot een sociaal-maatschappelijk ini-
tiatief. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat bewoners van 
de wijk betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering 
van de plannen. De plannen moeten uiteraard wel vol-
doen aan een aantal criteria. Op de website van de wijk-
raad kunt u deze vinden en downloaden (www.wijkraad.
brandevoort.nu).
Het is de bedoeling dat alle ideeën worden ingediend bij 

van de wijkraad
BUDGET VOOR WIJKPROJECTEN: BRANDEVOORTERS, KOM MET JULLIE PLANNEN!!!

de wijkraad. De wijkraad zal de plannen vervolgens voor-
zien van een advies en voorleggen aan de wethouder.
Dus beste bewoners: KOM MET UW IDEEËN EN 
PLANNEN. Laten we met elkaar op een goede manier 
gebruik maken van het budget dat door de gemeente 
ter beschikking wordt gesteld. Graag ontvangen wij uw 
ideeën voor 1 september aanstaande.
Bij het indienen van een idee verzoeken wij u gebruik te 
maken van het aanvraagformulier dat u eveneens op de 
website van de wijkraad vindt. Dit formulier kunt u re-
tourneren via ons mailadres: wijkraad@brandevoort.org 
of in de bus doen op Lindt 4 of Teunishoeve 12.

astrid geers
voorzitter wijkraad brandevoort

klimavond
   12plus brandevoort

Op vrijdag 6 juni zijn een aantal 12Plussers gaan klim-
men bij Neoliet. Het was de eerste ’buiten’ activiteit van 
12Plus en meteen al hulp van een van de ouders, su-
per!!!
Bij Neoliet aangekomen was er eerst een uitgebreide in-
structie: hoe zeker je iemand, hoe moet je precies klim-
men en welke klimroutes kun je volgen op de wand. 
Daarna kon het echte werk beginnen. Eerst het altijd 
charmante klimtuigje aan, zekeren en tegen de wand om-

hoog. Hoewel het soms even puzzelen was waar de han-
den en voeten neergezet moesten worden, kon iedereen 
goed klimmen, vertrouwend op degene die beneden de 
lijn in de gaten hield. En eenmaal boven gekomen, volgde 
er als beloning voor de inspanning het abseilen!!!! Het 
was een super leuke avond en we willen dit vaker gaan 
doen, dus ben je na het zien van de foto’s toch wel een 
beetje jaloers, meld je dan de volgende keer gewoon 
aan.



Mierloseweg 86 Helmond . Telefoon (0492) 535066

Juni was een redelijk drukke maand voor de brandweer, 
waar we op operationeel vlak dan ook wel het één en an-
der over te melden hebben. De meest opzienbarende klus 
was een grote brand in een leegstaande boerderij aan de 
Oude Landen in Nuenen, die in de nacht van 18 mei totaal 
uitbrandde. De brand werd gesticht door enkele jongeren, 
die ondertussen in de kraag gevat zijn. Het pand stond op 
de nominatie om gesloopt te worden om plaats te maken 
voor een nieuw sportpark. Het blusvoertuig van post Bran-
devoort is tot laat in de nacht ingezet geweest.
Op 15 mei zorgde noodweer voor diverse gevalletjes wa-
teroverlast in de stad. Brandevoort werd ingezet op de 
Kamperfoelie in Stiphout, waar een bungalow onder water 
was gelopen. Met behulp van trekkers, dweilen, emmers en 
een pomp hebben we alles weer droog weten te krijgen.
Aan het begin van de maand werden een tweetal buiten-
brandjes geblust, de één als gevolg van afval stoken aan de 
Hoofdstraat in Mierlo Hout, de ander als gevolg van brand-
stichting in een mobiel toilet aan de Stepekolk in Brande-
voort. Bij aankomst was deze brand reeds gedoofd.
Een brand bij De Vlisco aan De Wiel op 13 mei in de bin-
nenstad was dusdanig complex dat ook Brandevoort as-
sistentie moest verlenen. In één van de bedrijfspanden 
woedde een lastig te bereiken brand, die uiteindelijk toch 
nog snel onder controle was. In totaal werd zes keer uitge-
rukt in de maand mei.

           post brandevoort
          

 veiligheid en controle
Ook hebben we een oefening gedraaid in een oude toren bij 
de firma Raaijmakers aan de Kanaaldijk in het centrum.  Op 
veertig meter hoogte was een brand gesimuleerd, en door 
een neerwaartse trek kwam de hele toren onder de rook 
te staan. De trap naar boven, een spindeltrap, is behoorlijk 
krap en het was dan ook bijzonder intensief om met adem-
bescherming op je gezicht en gepakt en bezakt boven te 
komen, een zware slang meevoerende. Daar kwam de ploeg 
dan ook nog eens een slachtoffer tegen dat naar beneden 
moest worden gebracht. Een hele klus dus!
En op 24 mei, last but not least, was Post Brandevoort 
gastheer voor nagenoeg alle brandweerploegen uit de re-
gio, meer dan 45! Die dag vonden in Helmond de jaarlijkse 
kwaliteitstesten “brandbestrijding” plaats. De ploegen zijn 
onderverdeeld in zeven verschillende klassen, en wanneer 
je eerste of tweede wordt ga je een klasse hoger! Degrade-
ren is dus ook mogelijk… In zeven verschillende objecten 
in de stad waren realistische scenario’s uitgezet, in Bran-
devoort in de scoutingboerderij aan de Doornweg en in 
de basisschool aan De Plaetse. Post Brandevoort was de 
uitvalsbasis voor deze dag.

Dat was de maand mei! Tot ziens in de volgende Courant of 
op www.brandweerhelmond.nl n

rené kuyt
www.brandweerhelmond.nl
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Na het succes van voorgaande 
jaren zal dit jaar voor de vierde 
keer gestreden worden om de 
Brandevoorter Golfcup.

Iedereen die in Brandevoort 
woont en in het bezit is van 
een GVB kan zich inschrijven. 
Er wordt in teams van twee ge-
speeld en je kunt je individueel 
inschrijven of direct als koppel. 

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

4e BRANDEVOORTER GOLFDAG
ZONDAG 14 SEPTEMBER A.S.

 Locatie:
Golfbaan de Gulbergen

Deelname bijdrage: 80,-
incl. ontvangst, lunchpakket,

greenfee, borrel en afsluitende BBQ.

* Leden Gulbergen betalen  42,50

          juni 2008   13



De werkgroep natuurfotografie van de Fotoclub Bran-
devoort heeft medio mei de unieke gelegenheid gekre-
gen om op een zaterdagochtend foto’s te maken bij 
Dierenrijk Europa, voordat de dierentuin open ging. Een 
aantal leden van de werkgroep heeft daar dankbaar ge-
bruik van gemaakt. Het was goed weer om te fotografe-
ren en dit vroege tijdstip zorgde voor een extra mooie 
belichting.
Dierenrijk Europa ligt op slechts drie kilometer afstand 
van Brandevoort. De werkgroep natuurfotografie be-
zoekt meerdere dierentuinen in Nederland, maar de 
korte reistijd naar Dierenrijk biedt ons de mogelijkheid 
om regelmatig een bezoek te brengen. Als je dat doet, 
kun je wat langer bij een bepaald dier blijven wachten, 
totdat het iets leuks of aparts doet (bijvoorbeeld gapen). 
Dat geeft een foto net iets extra’s. En bij een volgend 
bezoek kies je een aantal andere dieren uit om te fo-
tograferen. Dierentuinen zijn voor ons handige locaties 

       dierenrijk europa
‘achter de schermen’ 

om te oefenen met het fotograferen van dieren, voordat 
we dat in het wild doen. In de tijd dat we zonder overig 
publiek aanwezig waren, hebben we niet het gehele park 
kunnen fotograferen. We hebben met name de tijgers, 
beren, wolven, ijsberen, lynxen, pelikanen en apen gefoto-
grafeerd. We hebben gezien hoe de bruine beren en de 
lynxen gevoerd werden door de verzorgers. 
De vijf bruine beren zitten sinds kort samen in een ruim-
te met de wolven. Dit is nog even wennen voor de be-
ren. Daardoor bleven ze in eerste instantie nog binnen. 
De verzorgers gaven ons een seintje toen de beren naar 
buiten gingen. En we kregen het verzoek om van de vijf 
beren een portret te maken. 
De fotografen van de werkgroep natuurfotografie zijn de 
medewerkers van Dierenrijk Europa erg dankbaar dat ze 
deze gelegenheid gekregen hebben. n

erwin peek
werkgroepcoördinator natuurwerkgroep
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De club begint onder een nieuw bestuur aan de 
laatste bijeenkomsten voor de vakantie.
 
Op 21 mei jongstleden werd officieel in een algemene 
ledenvergadering unaniem een nieuw bestuur gekozen. 
Zoals in de vorige Brandevoorter Courant al werd ver-
meld, is Tiny de Krom de nieuwe voorzitter. Hij volgt 
Saskia Boekstal op, die vanaf de oprichting de club heeft 
geleid. Zij vertrekt naar Amersfoort. Wij zullen haar 
node missen. Buiten deze ledenvergadering waren er 
nog tal van activiteiten. Zo was er een avond waarop de 
4 werkgroepen hun activiteiten toelichtten en de daarbij 
behorende foto’s toonden.
De portretgroep liet zien, dat er zeer fraaie en verschil-
lende opnamen gemaakt waren van weliswaar reeds 
fraaie modellen. Onmiskenbaar was, dat zij al een hoge 
graad van perfectie hebben bereikt.
De natuurgroep onder aanvoering van Erwin Peek, maakt 
mooi en afwisselend werk van dier en natuur. Zij schu-
wen het niet om in de leer te gaan bij natuur- en dierfo-
tografen, zoals Joost Vegter die topfoto’s op het gebied 
van de natuur maakt, terwijl paardenfotografe Jeanette 
van der Staak, de leden tijdens de Peelpaarddag in Han-
del wegwijs maakte om goede paardenfoto’s te kunnen 
maken. Hieronder beschrijft Erwin nog een zogenaamde 
fotoshoot in Dierenrijk Europa die de natuurgroep re-
centelijk maakte.
De architectuurgroep laat zien, dat oude en moderne 
architectuur een inspiratiebron is voor bevlogen foto-
grafen. Volgens Jan Prins komt hierbij steeds meer naar 
voren, dat architectuur een grote invloed heeft op de 
mens. Zij proberen dat in hun foto’s tot uitdrukking te 
brengen.
Last but nog least heeft de startersportretgroep haar 
eerste fotoshoot in de openlucht gehouden. Het was ’s 
avonds tot circa 21.00 uur voordat er een flink onweer 
een einde maakte aan deze interessante avond. Het bleek, 
dat het niet eenvoudig is een goed buitenportret te ma-
ken, omdat je de lichtcondities niet zo in de hand hebt 
als in een studio. Dat er buiten meer gebeurt bewijst de 
foto, die Guido van Echteld op De Brand maakte toen 
hij daar een zwerm bijen met koningin aantrof, die zich 
in een boom hadden vastgezet. Het blijkt, dat je eigenlijk 
altijd je camera ‘bij’ je moet hebben om onverwachte 
momenten in Brandevoort vast te kunnen leggen.
Er resten nog 2 fotobespreekavonden voor de vakantie. 
Het nieuwe seizoen voor FotoClub Brandevoort begint 
op 17 september. n

albert ticheler
565621

fotoclub.publiciteit@brandevoort.org

       fotoclub
brandevoort
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Naar aanleiding van vragen en opmerkingen over ver-
keerssituaties heeft de verkeerscommissie contact ge-
zocht met de gemeente en daar deze punten voorgelegd 
en om een reactie gevraagd. Een aantal van de navolgende 
zaken zijn al aan de betrokkenen doorgegeven en hebben 
inmiddels geleid tot acties, andere zullen te zijnertijd hun 
beslag krijgen.

ONTSLUITING VIA PARKEERPLAATS VAARLE
De tweede ontsluiting van Brandevoort op de A270 ter 
plaatse van de parkeerplaats Vaarle zal nog enige tijd op 
zich laten wachten. E.e.a. hangt af van de toekomst plan-
nen binnen de gemeente Nuenen betreffende Gulber-
gen.

RONDWEG
Op termijn komt er een rondweg binnen Brandevoort, 
waarvan onder andere De Voort onderdeel zal uitma-
ken. Daartoe zal er een tweede tunnel onder het spoor 
worden gerealiseerd, die ten westen van het station zal 
komen te liggen. Aanzetten daartoe vinden plaats in het 
komende jaar (2009). Eerst moet daaraan voorafgaande 
de gasleiding ten noorden van de spoorlijn worden ver-
legd. Hiervoor zijn de werkzaamheden al gestart. 

PARKEREN IN DE VESTE
Zie hiervoor het persbericht in deze uitgave. De tot nu 
toe geplaatste parkeerverbodsborden zullen dan op ter-
mijn uit het straatbeeld verdwijnen.

BUSVERBINDING CENTRUM HELMOND
In de loop van december 2008 zal in de dienstregeling 
van het busvervoer van Helmond ook Brandevoort wor-
den opgenomen. Komende van de Geldropseweg volgt 
de bus de Brandevoortse Dreef tot aan de rotonde met 
Stepekolk-Oost en keert daar weer om. Dit is een voor-
lopige route, die zal worden aangepast aan de verdere 
ontwikkelingen van het wegennet in Brandevoort.

DE VOORT
Bij de verdere ontwikkeling van De Voort zullen er, ten 
behoeve van de veilige oversteek van voetgangers en 
fietsers, plateaus in het wegdek worden aangebracht.

BESSELHOEVE 
Er komt een betere verkeerssluis aan de zijde van De Voort. 

verkeers commissie
Extra paden voor fietsers worden hierbij niet aangebracht.

FIETSPAD NAAR HET KANAAL
In het verlengde van de Emontshoeve loopt een fietspad 
naar het kanaal. Dit fietspad is in zeer slechte staat. Het 
pad loopt over het grondgebied van Mierlo en is dus 
eigendom van die gemeente. Het team Verkeer van de 
gemeente Helmond heeft recentelijk nog de gemeente 
Mierlo over de staat van dit fietspad geïnformeerd. Ac-
ties ter verbetering zijn tot nu toe niet bekend.

SCOUTING
Tijdens het bouwrijp maken van het gebied ten noorden 
van de Doornweg zal er bij het gebouw van de Scouting 
een betere verlichting van de openbare weg worden aan-
gebracht. Uitbreiding van de aanwezige parkeerplaatsen 
is niet mogelijk omdat de sloot langs de Doornweg de 
grens met Mierlo vormt.

OPROEP
De Verkeerscommissie Brandevoort, onderdeel van 
de wijkraad Brandevoort, heeft dringend behoefte aan 
uitbreiding van haar commissie. De Verkeerscommissie 
heeft zich tot doel gesteld het verbeteren van de ver-
keersomstandigheden en daardoor de verkeersveiligheid 
in de gehele wijk. Daartoe houden wij voeling met de 
wijkbewoners en formuleren voorstellen om de gewens-
te verbeteringen te helpen realiseren. In samenspraak 
met de gemeente en op basis van ervaringen uit de wijk 
willen wij een bijdrage leveren aan een verdere verbete-
ring van de leefomgeving.
Onze commissie bestaat uit vijf personen. Met het groei-
en van de wijk is dit aantal niet voldoende om de toene-
mende diversiteit van onderwerpen goed te behandelen. 
Wij vergaderen ca. zes keer per jaar. In deze vergade-
ringen worden onderwerpen, die uit de wijk zijn aange-
dragen behandeld, maar ook door ons zelf gesignaleerde 
zaken. Per onderwerp wordt één commissielid gevraagd 
dit uit te werken en in de volgende vergadering, of al 
eerder, verslag te doen.
Wij zoeken mensen, die enthousiast zijn, die het verkeer 
ter harte gaan, die in teamverband willen en kunnen wer-
ken en voldoende tijd hebben om de opgenomen taken 
uit te voeren. Meldt u aan op onze website, wij willen 
graag een kennismakingsgesprek met u voeren.



ONTSNAPPEN DOOR TE NIEZEN

Leven en ondernemen zonder beperkingen: een 
interessante lezing door Peter Klomp, gehouden 
op 15 mei jl. voor de leden van BRAVO

Peter Klomp begint de lezing met zich even kort voor te 
stellen. Hij is 33 jaar oud, gehuwd met Biba en ze wonen 
in Brandevoort. Peter is werkzaam bij de Rabobank in 
Zeist als senior management consultant. Hij geeft veel 
lezingen over verandermanagement.
We leven in een dynamische wereld die ontzettend snel 
verandert, eigenlijk sinds de komst van de PC. Omdat 
Peter eigenlijk zijn hele leven al van plan was een boek te 
schrijven - en hij zich bezig hield met het geven van lezin-
gen over veranderingen - kreeg hij daardoor inspiratie en 
besloot hij zijn eigen droom waar te maken en scheef hij 
zijn eerste boek: Laat de walvis niezen. 
Dit boek was ook de directe aanleiding voor deze lezing 
met als onderwerp: Leven en ondernemen zonder be-
perkingen. 
Het is grotendeels bedoeld voor de managers of mensen 
met een eigen bedrijf, maar ook in het persoonlijk leven 
kunnen velen veel baat hebben bij het lezen hiervan. In 
de lezing gaf hij een bijzonder leuke en leerzame uitleg 
over hoe mensen soms vast kunnen lopen in het leven/
bedrijfsleven. Maar hij geeft daarbij ook mogelijkheden 
om te ontsnappen uit de situatie.
In het kort legt hij uit hoe mensen in de loop van de ja-
ren eigenlijk steeds opnieuw hun eigen patronen volgen. 
Patronen in denken en doen ontstaan door opvoeding, 
gewoontes, situaties enzovoort. Patronen waarin we 
vaak zo vastgeroest raken dat we er nauwelijks meer bij 
stil staan.
In het kort beschrijft hij hoe we deze patronen zouden 
kunnen veranderen waardoor we als het ware ‘gereset’ 
worden. Hierdoor kunnen we veranderingen in gang zet-
ten door een omslag te maken in denken en doen - zo-
wel privé als zakelijk. In zijn boek beschrijft hij deze om-
slag door gebruik te maken van een metafoor (gehaald 
uit het sprookje van Pinokkio). Daarin laat Pinokkio de 
walvis niezen, waardoor hij en zijn ‘vader’ Geppetto, ge-
vangen in de buik van de walvis (de vaste patronen) van 
de zeereus, kunnen ontsnappen (de omslag) doordat de 
walvis hen uitniest (nieuwe start).
Voor ieder van de aanwezigen een interessante lezing en 
een reden om ook eens goed bij het eigen functioneren, 
zowel zakelijk als privé. stil te staan. 
De opkomst van de BRAVO leden was jammer genoeg 
bijzonder slecht! Hopelijk volgende keer beter.

KK - MD

WWW.BRANDEVOORT. BIZ
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JONGEREN IN BRANDEVOORT VAN 14 TOT 18  JAAR 
HEBBEN GEEN EIGEN PLEK IN BRANDEVOORT

Dat is niet in de bouwplannen van Brandevoort opgeno-
men. Nu niet en ook straks niet.
Consequenties: veel jongeren hangen nu rond op plek-
ken net buiten de wijk, onder bruggen bij het kanaal, in 
andere wijken uit beeld en bij particulieren thuis. Op 
zich niks mis mee. Maar tegenwoordig gaat het om plek-
ken waar jongeren kwetsbaar zijn voor lieden die drugs 
verkopen of andere negatieve bedoelingen hebben.  Bui-
ten het zicht van de ouders en onder druk van de eigen 
leeftijdsgroep. Plekken waar jonge mensen door (jong) 
volwassenen worden geïntroduceerd in de spannende 
wereld van gebruik en vermaak. Het klinkt en begint zo 
onschuldig.
Ouders en pubers in Brandevoort ondervinden daarvan 
de ellende.  Ouders raken hun grip kwijt op de eigen 
kinderen en jongeren raken verzeild in situaties waar ze 
geen weg in terug vinden.
Nu gebeurt dit in elke wijk. Dus ook in Brandevoort. Al-
leen het probleem neemt helaas de laatste tijd rap toe. 
Gesprekken met jeugdhulpverlening en andere instan-
ties wijzen dit uit. De politie, de politiek, het bestuur, de 
jeugdwerkers, docenten, sommige ouders. We weten dat 
er iets serieus aan de hand is. Maar wanneer gaan we 
handelen? Wanneer is het probleem erg genoeg om tot 
daadkracht over te gaan of schuiven we het een poosje 
onder de deurmat?

Willen we voorkomen dat het verder uit de hand loopt 
dan is handelen op korte termijn noodzakelijk. Een fat-
soenlijk jeugdhonk waar jongerenwerkers samen met 
Brandevoortse jongeren een eigen plek creëren. En het 
niet meer gedogen van illegale verkoop van drugs door 
particulieren aan minderjarigen.  Voor het creëren van 
een ‘huiskamer’ is echter politieke moed nodig. Dat be-
tekent een geschikte plek zoeken in de wijk, het vervul-
len van de vacature jongerenwerker en bestaande initi-
atieven veel meer ondersteunen dan nu, zoals de 12plus 
club, de scoutinggroep en diverse instanties die ook ver-
antwoordelijk zijn voor de zorg voor jeugd. En dan wel 
op korte termijn en niet pas in 2011 of 2012. Want dan 
zijn we echt te laat. Onze jongeren verdienen een eigen 
plek waar ze niet in de verkeerde handen vallen. 
Ook ouders van pubers in deze wijk moeten hun mond 
open doen. Gedogen we illegale activiteiten in de buurt? 
Vinden we het normaal dat jongeren geen eigen plek 
hebben? Blijven we verbaasd en boos reageren op jonge-
ren als ze vernielingen plegen? Of werken we samen met 
de gemeente en de instanties aan een oplossing?
Graag uw medewerking en betrokkenheid. Reacties naar 
info@mijnbrandevoort.nl

enkele ondernemende ouders
uit de wijk brandevoort 

een eigen plek voor jongeren

programma fietstocht 2008
Op zondag 31 augustus organiseert Brandevoort 
in Actie weer een gezinsfietstocht. Deze tocht is 
geschikt voor iedereen, jong en oud!

De route heeft een lengte van 20 tot 30 km (afhankelijk 
van of u weer goed fietst). Noteer deze datum alvast 
in uw agenda. Het begin en eindpunt van deze route is 
in Brandevoort bij wijkhuis ´t BrandPunt. De vertrektijd 
zal tussen 12.00 en 13.00 uur zijn. Inschrijven vooraf is 
gewenst. De kosten zijn weer zo laag mogelijk gehouden, 
slechts  1,50 per fiets!
Tijdens de tocht zijn er voldoende mogelijkheden om 
dorstige keeltjes te smeren. De verharde fietspaden door 
mooie bossen in de omgeving van Brandevoort maken 
deze dag weer tot een uniek evenement.
Op donderdagavond 28 augustus van 18.00 tot 20.00 uur 
en op zaterdagmorgen 30 augustus van 10.00 tot 12.00 
uur kunt u zich inschrijven bij de organisatie van deze 
fietstocht op Wedelsvoort 6 in Brandevoort.
De Organisatie:
Vragen: martens@brandevoort.nu
De website: www.fietstocht.brandevoort.nu

tot ziens op dit sportieve evenement!
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Gaat u zeven dagen of langer op vakan-
tie? Bedenk dan dat inbrekers nooit 
vakantie hebben. Natuurlijk probeert 
de politie zoveel mogelijk inbraken te 
voorkomen. Maar u kunt zelf ook veel 
doen, samen met uw politie.

Alle politie-afdelingen in Helmond heb-
ben de Vakantiekaartactie. Het werkt 
eenvoudig: u laat ons weten wanneer 
u op vakantie gaat en wij controleren 
tenminste één keer uw woning tijdens de 
normale surveillances. Het inleveren 
van de vakantiekaart betekent dus niet 
dat uw woning permanent bewaakt wordt. 
U treft bij thuiskomst een kaart in 
uw bus. Daarop kunt u zien wanneer en 
op welk tijdstip de politie uw woning 
heeft bezocht en of er bijzonderheden 
zijn aangetroffen.
Het hele jaar door kunt u de vakantie-
kaart inleveren bij uw politiebureau. 
U moet wel tenminste zeven dagen aan-
eengesloten van huis zijn.

WAT MOET U DOEN?
U kunt de Vakantiekaart persoonlijk 
ophalen bij de balie van uw politie-
bureau en daar ook weer persoonlijk 
inleveren. U vult uw gegevens in, de 
periode dat u op vakantie bent, plus 
de namen en telefoonnummers van twee 
sleutelhouders. Dan kunnen we in geval 
van brand, inbraak of andere calami-
teiten de persoon benaderen aan wie u 
uw woning heeft toevertrouwd. Op de va-
kantiekaart staan ook preventietips.

de politie tot uw dienst

ER EVEN TUSSEN UIT? LAAT HET ONS WETEN

xberichtentelexberichtentelexbe-

richtentelexberichtentelexberichtente-

PREVENTIETIPS
Een aantal van die tips om met een ge-
rust en veilig gevoel op vakantie te 
gaan:

 
 sieraden thuis achterlaten. 

 
 bus dagelijks leeg te maken.

 
 ook als u binnen stalt. 

 
 meubilair ook niet, extra schade wordt  
 daarmee voorkomen.

Check of u uw huis goed verzorgd ach-
terlaat en doe de inbraaktest op www.
politie.nl/brabant-zuid-oost. Op de 
website www.politiekeurmerk.nl staan 
meer handige preventietips.
Het politiebureau in Helmond West is op 
werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 

het weekend op www.politie.nl/brabant-
zuid-oost. Heeft u vragen? Belt u dan 
0900-8844. 



Het is de organisatie weer gelukt om een mega feest 
neer te zetten in Brandevoort. Voor het vierde jaar gaven 
de weergoden ons dit mooie weer als dank. De opkomst 
was gigantisch: enkele duizenden mensen waren op dit 
feest afgekomen. Naar schatting vonden 4000 mensen 
hun weg naar de braderie die dit jaar voor het eerst 
als onderdeel was toegevoegd. Velen keken ook hoe de 
teams zich geestelijk voorbereidden voordat ze de stei-
ger opliepen naar de stok die hen naar de overkant zou 
moeten brengen en de uiteindelijke sprong waagden. Ve-
len wisten hun pak niet droog te houden. Uiteraard tot 
groot genoegen van het publiek. De organisatie had dit 
jaar de steiger op een afstand van 8 meter gehouden. 

ZE DACHTEN DAT MOET WEL LUKKEN … 
Naast de braderie die aangesloten was op het fierljep-
pen, was zeer veel te doen. Daarnaast was er voor de 
kinderen genoeg te doen: vissen in een zwembad, een 
luchtkussen, een draaimolen en een trein die rondreed 
over een spoor(tje).  Voor de iets oudere kinderen was 
de buikschuifbaan. Deze was zo druk bezocht dat kinde-
ren rijen dik stonden te wachten tot ze eindelijk moch-
ten glijden. De kinderen vermaakten zich eigen wel zo 
dat de ouders op hun gemak een hapje en drankje kon-
den nemen.

MAAR NU DE WINNAARS!! 
 

 eindelijk zover. De winnaar van fierljeppen 2008 zijn  
 De Vlerken. Gefeliciteerd, jongens het is jullie gegund.  
 Zet die beker op een mooi plekje neer.

 
 5 jaar. 
Ik heb nog met een lid van de Burgemeesters (winnaar 
van vorig jaar) gesproken en deze had toch wel zo iets 
van “volgend jaar doen we misschien toch weer mee met 
dit megafeest om de titel weer terug te pakken”. We zul-
len zien. Wij als organisatie hebben er weer van genoten 
om dit neer te mogen zetten voor de mooie wijk Bran-
devoort. We krijgen met dit soort activiteiten uiteindelijk 
wat de gemeente voor ogen had: een écht dorps karak-
ter. Maar dit had niet gekund zonder de sponsoren. Hier-
voor onze dank en tot 2009. Dan vieren we ons lustrum. 
Dit lustrum wordt nog groter en uitgebreider. De eerste 
gesprekken zijn al in volle gang. Om dit feest neer te 
zetten hebben we in ons team nog een paar vrijwilligers 
nodig. Heb je tijd en zin om ons team te versterken meld 
je nu al aan op www.actiefbrandevoort.nl. Voor onze hel-
pers hebben we altijd het bescheiden ’after-party’ en de 

Of meld je nu al aan als team… 
Tot ziens tot volgend jaar. Ennuh… vergeet niet de site 
regelmatig te bekijken voor de véééééle foto’s…! De 
leden van www.actiefbrandevoort.nl: wij vonden het ge-
wéldig, bedankt mensen voor de fijne sfeer…!
Zie ook de filmpjes van het fierljeppen op de website 
www.brandevoortercourant.nl. 

rené maréchal

fierljeppen
        is weer voorbij
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De titel komt wat hard over, maar geeft wel het belang 
aan. Wellicht heeft u wel eens gehoord van de Commissie 
Buurtpreventie of bent u bekend met de buurtpreventie-
projecten die draaien in ‘De Erven’ en ‘De Hoeven’.Ons 
streven is een wens van eenieder, namelijk zorgdragen 
voor een prettige en veilige leefomgeving. Om dit te be-
werkstelligen willen wij als commissie een aanspreek-
punt voor de buurt c.q. straat zijn voor wat betreft zaken 
die spelen om die leefbaarheid/veiligheid te behouden/
vergroten. U kunt zich voorstellen dat, om een derge-
lijk project te laten slagen, het van groot belang is dat 
er voldoende draagvlak is. Immers vele handen maken 
licht werk. En dat blijkt nu steeds opnieuw een probleem 
te zijn. Met enige regelmaat zijn wij op zoek naar men-
sen die ons team komen versterken, maar telkenmale 
krijgen wij nagenoeg geen respons. Bij navraag haken de 
meeste mensen af omdat ze bang zijn dat het teveel tijd 
in beslag gaat nemen. Tijd is dan een schaars begrip, maar 
welzijn staat bij een ieder toch ook zeer hoog in het 
vaandel. Middels een dergelijk project hopen wij daar een 
steentje aan te kunnen bijdragen. En om u een beetje 
een indruk te geven hoeveel tijd dat wij als commissielid 
kwijt zijn aan buurtpreventie hierover het volgende: een 
vergadering duurt ongeveer 2 uur en deze vinden 4 tot 
6 maal per jaar plaats en de overige activiteiten nemen 
gemiddeld 1 uur per maand in beslag. Dus voor gemid-
deld 25 uur op jaarbasis zou u ons en uw omgeving een 
enorme dienst kunnen bewijzen. Bovendien komt u als 
commissielid, als dank voor uw inzet, ook in aanmerking 
voor een vrijwilligerskaart, die u enorm veel voordeel 
oplevert en waar u veel plezier aan kunt beleven. Door 
zo’n kaart zal uw welzijn alleen maar toenemen. Dus als 
u ook belang hecht aan een prettige woonomgeving kom 
ons dan alstublieft een handje helpen want zoals gezegd, 
vele handen maken licht werk.
Denkt u nou niet: ik woon niet in ’De Erven’ of ‘De Hoe-

commissie buurtpreventie
            brandevoort noodkreet

brandevoort valt op in mierlo

ven’ dus mij gaat dit niet aan, want ook op andere plaat-
sen willen wij mensen van dienst zijn met het opzetten 
van een buurtpreventieproject. Op dit moment zijn we 
bezig met het opzetten van een project bij station Bran-
devoort, te weten bij de Blokken 4 en 5. Ook komen er 
bij ons steeds meer meldingen binnen uit andere delen 
van de wijk. Wij nemen deze wel in behandeling, maar 
zij komen (helaas) niet op de eerste plaats. Daarom is 
het van belang dat ook in die buurten een buurtpreven-
tieproject wordt opgestart, zodat deze meldingen ook 
direct in behandeling kunnen worden genomen.
Wij als Commissie Buurtpreventie, maar ook uw directe 
woonomgeving zou u erg dankbaar zijn als u het besluit 
zou nemen om een klein deel van uw vrije tijd hieraan 
te spenderen.
Zou u eerst graag meer informatie willen hebben, dan 
kunt u contact met ons opnemen via ons e-mailadres: 
preventerven@brandevoort.org dan wel telefonisch 
met een van onze buurtcoördinatoren:
- Dhr. R. Deelen  667757 (De Erven)
- Dhr. H.van den Heuvel 664732 (De Hoeven)
Alvast bedankt,

commissie buurtpreventie brandevoort

CUP MET DE GROTE OREN OPNIEUW NAAR 
BRANDEVOORT

Van maandag 19 tot en met 31 mei werd in Mierlo het 
jaarlijkse Straatvoetbaltoernooi georganiseerd. Even-
als in 2007 werd het toernooi gewonnen door de FC 
Brandevoort.Vorig jaar was menigmaal de hulp nodig van 
Vrouwe Fortuna om de finale te bereiken. In 2008 werd 
vooral goed gevoetbald. Na de halve finale waren straf-
schoppen nodig tegen de Daemenstraat.
Stefan ’Gomes’ Habraken wist 3 pingels te stoppen, zodat 
de finale met vertrouwen tegemoet gezien werd. Daarin 
kwam de ploeg van Jan van de Vorst en Hans Hertogs na 
een fraaie aanval terecht op voorsprong door Frank van 
de Vorst. Maar na een zondagsschot van FC de Loo, dat 
voor 1-1 zorgde, ging de strijd gelijk op. 2 Minuten voor 

tijd kwam een voorzet van een speler van FC Brande-
voort ongelukkig op het hoofd van een van de tegenstan-
ders, waarna de bal met een fraaie boog, onbereikbaar 
voor de keeper, in de bovenhoek verdween. Zodoende 
kon de heer Toon Bekx de wisselbeker wederom uitrei-
ken aan speler/coach Hans Hertogs en bleef het nog lang 
onrustig, maar wel gezellig, in Mierlo.
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DOKTERSASSISTENTE WIETEKE VAN DEN BRINK

Wieteke van den Brink is geboren op 28 mei 1984 in 
Lieshout. Daar zat ze ook op de basisschool de Fontein. 
Daarna ging ze naar het SGN (Pleincollege) in Nuenen 
richting Mavo. In het laatste jaar van de Mavo moest ook 
Wieteke kiezen wat ze in de toekomst wilde gaan doen 
en daar had ze op dat moment nog helemaal geen idee 
van. Maar ze vond Biologie wel een heel leuk vak en sa-
men met een ander geïnteresseerd klasgenootje ging ze 
naar de Open Dag op het ROC in Eindhoven. Toen was 
de keuze snel gemaakt en ze ging daar beginnen aan de 
opleiding voor doktersassistente. Het einddiploma werd 
behaald in 2003. 
Ze solliciteerde meteen naar deze functie bij het Ge-
zondheidscentrum Brandevoort en werd aangenomen in 
2004. Ze vindt het een heel leuke, interessante baan en 
wil dat, zoals ze er nu tegen aan kijkt, voorlopig ook wel 
blijven doen. Het afwisselende werk, de contacten met 
de patiënten vindt ze leuk. Wieteke doet ook de admi-
nistratie en dat vindt ze eigenlijk het minst prettige van 
haar taken als doktersassistente. Tevens hoort ook het 
doen van de longfunctieonderzoeken bij haar takenpak-
ket en dat vindt ze erg leuk.
Haar partner is Geert Vercruijssen en hij werkt bij bevei-
ligingsbedrijf CSU waar hij de offertes maakt voor Euro-
pese aanbestedingen. Ze wonen sinds een half jaar samen 
in Beek en Donk en dat bevalt hen beiden gelukkig erg 
goed. Ze wonen er nog in een huurhuis, maar willen in de 
toekomst toch het liefst een huisje gaan kopen ofwel in 
het geboortedorp van Wieteke ofwel in Beek en Donk.
Wieteke’s ideeën over de verhuizing van het Gezond-
heidscentrum naar het Palladium zijn eigenlijk niet veel 
anders dan die van de al eerder geïnterviewde collega’s. 
Het is heerlijk over veel meer ruimte te beschikken, 
want de vorige locatie was veel te klein en daardoor 

te hectisch. Brandevoort vindt ze een heel mooie wijk, 
maar verder heeft ze er nog niet veel mee, want ze komt 
hier alleen om te werken. Dat zal wel wat anders worden 
als ze in De Veste werkt, want dan zal ze toch wel eens 
een winkel binnenwippen tijdens de pauze.
De Brandevoorter Courant vindt ze een leuk en infor-
matief blad. Ze vond het heel grappig hierin het eerste 
deel over de collega’s van het Gezondheidscentrum te 
lezen.
Wij bedanken Wieteke voor haar tijd en moeite en wen-
sen haar en haar partner alle goeds. En we hopen haar 
nog lang in ’ons’ centrum te zien in de huisartsenpraktijk. 
Maar ook natuurlijk weer niet te vaak want dat is dan 
voor ons persoonlijk een minder goed teken.

MD 

DOKTERSASSISTENTE LYNN BODENSTAFF

Lynn Bodenstaff is een echte Helmondse, want ze werd 
hier geboren op 19 september 1979. Ze ging naar de 
basisschool de Boogschutter en daarna naar de Henricus 
Mavo waar ze in 1995 haar diploma behaalde. In de tijd 
dat ze voor de keus werd gesteld welk beroep ze wilde 
gaan doen viel de eerste keus in eerst instantie op ste-
wardess. Doordat ze daar eens een kijkje is gaan nemen 
besloot ze daar toch maar van af te zien. Via via hoorde 
ze van een opleiding voor doktersassistente en de sug-
gestie dat dat misschien wel iets voor haar zou zijn. Ze 
besloot maar eens een Open Dag over dit beroep te 
gaan bezoeken en het leek haar wel wat. Ze begon hier-
mee in De Kempenpoort, het huidige ROC in Eindhoven. 
Het verliep allemaal vlotjes en ze behaalde het einddi-
ploma in 1999.
Ze solliciteerde meteen daarop bij een huisartsenprak-

2de duo praktijk
   gezondheidscentrum brandevoort
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tijk (solopraktijk) in Someren en werd aangenomen. 
Maar na enige tijd ging de arts met pensioen en de prak-
tijk werd overgenomen d.w.z. samengevoegd met een 
andere praktijk, waarvan de arts eveneens met pensioen 
was gegaan. Tot juli 2001 deed ze daar met veel plezier 
haar werk, maar moest toen stoppen in verband met 
zwangerschapsverlof. In datzelfde jaar trouwde ze met 
Bart Bodenstaff die werkzaam is in de planning bij de 
KPN. Hun zoontje Stan werd geboren in november van 
datzelfde jaar. Het stel woonde in eerste instantie ge-
durende 2 jaar in de Helmondse wijk Brouwhuis, maar 
verhuisde in 2004, tot ieders tevredenheid, naar Mierlo-
Hout. Na haar zwangerschapsverlof wilde ze graag terug 
naar haar baan in Someren. Maar aangezien ze ook wilde 
veranderen van fulltime naar parttime en dat daar niet 
mogelijk was besloot ze eerst maar eens enige maanden 
voor haar zoontje te zorgen. 
Toen Stan 8 maanden oud was begon haar oude beroep 
toch weer te kriebelen en solliciteerde ze bij de huis-
artsenpraktijk in Brandevoort en werd op 1 juli 2002 
aangenomen.
Het werk in haar nieuwe baan bevalt heel goed want het 
is heel afwisselend en Lynn vindt het nog altijd fantastisch 
om de patiënten goed te kunnen helpen zowel telefo-
nisch als aan de balie of door haar andere werkzaamhe-
den. Ze blijft het moeilijk vinden soms geconfronteerd te 

worden met ernstige ziektegevallen, vooral bij kinderen. 
En soms zijn er ook wel eens minder prettige patiënten 
natuurlijk.
Ook in haar privé leven staat de tijd niet stil want op 6 
januari 2005 werd haar tweede zoon Iven geboren. Het 
gezin verkeert in de gelukkige omstandigheden dat de 
kinderoppas geen problemen oplevert. Deze taak wordt 
namelijk overgenomen door haar ouders en schoonou-
ders.
De praktijk in het Palladium is groter en alles heerlijk 
nieuw. Ze hoopt dat de zorg daardoor nog beter zal kun-
nen verlopen. Het is erg praktisch om dicht bij de win-
kels te zitten. Altijd makkelijk eens een boodschapje te 
kunnen doen tussen de werkzaamheden door. 
Brandevoort vindt ze een mooie rustige wijk. Ook het 
station is wat haar betreft wel een extra vermelding 
waard. 
Ook heeft ze wel een mening over de Brandevoorter 
Courant dat ze niet alleen een heel mooi, maar ook een 
goed blad vindt. Vooral vindt ze het erg leuk dat de be-
woners van de wijk er zelf stukjes in kunnen en mogen 
schrijven. Het enige nadeel ervan vindt ze de wel erg 
grote hoeveelheid advertenties. 
Bedankt Lynn voor het leuke interview en nog veel geluk 
en gezondheid voor je gezin en ook jou hopen we hier 
nog lang in de praktijk te zien rondlopen.

MD

Op 28 mei is de wandel vierdaagse van Helmond weer 
van start gegaan. Basisschool de Vendelier had dit jaar 
weer een record aantal deelnemers. Het waren er maar 
liefst 190  en die hadden er zin in! Het weer liet ons niet 
in de steek. Buiten de fikse bui regen op zaterdag (maar 
dat zijn we ondertusssen gewend) hebben we prima 
loop weer gehad.
Brandevoort was goed op de route’s vertegenwoordigt. 
Dus bij heel wat bekende is even aan” de bel” getrokken. 
Wij willen onze sponsors: de C1000, het Popcorn Paleis, 
Jurius en Doeland, van harte bedanken voor hun steun.
Wij hopen iedereen  weer terug te zien volgend jaar op 
de vijftigste avondvierdaagse  die start op 10 juni 2009.

Tot dan

wandelvierdaagse
            vendelier
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2008brandevoor ter
OPENINGOPENING

De opening door Jan Roefs (zie de video op de web-
site van deze courant) van deze dag voorspelt precies 
wat er later op de dag allemaal staat te gebeuren. De 
wethouder, die de wijk bijna plat loopt vanwege allerlei 
gebeurtenissen deze maand, kan niet nalaten aan te ge-
ven dat de kracht van de wijk niet in de gebouwen alleen 
zit, maar dat het juist de mensen zijn, die de leefbaarheid 
bepalen en kracht van de toekomst zijn. Deze opmerking 
belooft veel goeds; het is te hopen dat de gemeente met 
de mensen uit de wijk er in slagen om de bewoners te 
blijven mobiliseren voor het leefbare gevoel in de wijk. 

SFEERSFEER

In een drukkende hitte verloopt de generale repetitie 
van de Brandevoorterdag 2008 in opperbeste stemming. 
Na een aarzelend begin komt de dag om 12.00 uur echt 
op gang. De stemming in de markthal zit er gelijk goed in 
doordat een echtpaar in stijl een indrukwekkende dans-
show verzorgt. Deze show is de inleiding op de opening 
van de dag door Jan Roefs en wethouder Frans Stienen. 
Het agrarisch plein voor de openbare school vult zich 
goed, de volledig bezette tap vlak voor de ingang van de 
school komt erg goed van pas. Niemand op het terras 
tussen de kuikens, pony’s en verse groenten komt iets te 
kort. Eigenlijk zou een dergelijk goed bezet terras iedere 
zondag plaats moeten hebben. 
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2008brandevoor ter
De braderiekramen verderop in de wijk zijn net als in de 
voorgaande jaren prima voor de sfeer van Brandevoort. 
De klompenmaker gaat onverstoord zijn gang. Hij heeft 
zonder ontwerp de vorm van een kleine klomp binnen 
een mum van tijd rond. Dit geldt ook voor de glasbran-
der. Met enkele sierlijke draaiingen maakt hij een vlinder 
in meerdere kleuren. De kantenklosser heeft iets meer 
tijd nodig om haar kunstwerk af te ronden ... Maar dat 
spreekt voor zich, lijkt ons.
De brandweer, politie en alle andere diensten laten zien 
wat hun diensten zijn en als de bewoner of kleinste be-
woner dat wil, dan mogen zij de professionals helpen. 
Het blijft steeds weer imponerend om te zien hoe brand-
weerlieden binnen vijf minuten een auto, betrokken bij 
een (nep)botsing, kunnen demonteren. Gelukkig geeft 
dat voor de burger een gerust gevoel in een benarde 
situatie. Het mogen vasthouden van een waterslang met 
een krachtige straal water is vervolgens een goede afwis-
seling van de demonstratie voor de toeschouwer, zeker 
voor de kleine toeschouwer. 
De markthal leent zich goed voor de presentatie van 
verschillende dansstijlen; de uitzonderlijke salsamuziek-
band ‘Doe maar wat’ uit Bakel heeft zich dit jaar in een 
nieuwe jas gestoken en valt niet alleen op door zijn op-
ruiende muziek, maar ook door de nieuwe tijgervellen of 
wat daar voor doorgaat. Deze band en de andere band 
uit Eindhoven ‘De Smarteez’ dragen in belangrijke mate 
bij aan de gezellige muzikale sfeer van het hele feest. Je 
moet voortdurend opletten om alle presentaties met 
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2008brandevoor ter
AMBACHTENAMBACHTEN

De stereotype ambachten tussen de aanbiedingen van 
een aantal ondernemers uit de wijk passen precies in de 
bedoeling van de Brandevoorterdag. De ambachtslieden 
gaan ongestoord in hun werk op. Als er af en toe een 
vraag gesteld wordt, krijgt de bezoeker alle aandacht, en 
als je alleen maar kijkt , dan kan dat ook. In feite voert 
deze manier van werken je nog even naar vroeger terug 
en laat je beseffen dat de maatschappij en de bedrijvige 
mensen tijd en toewijding hadden voor hun werk. Dit 
ambachtelijk werk immers lukte alleen op deze manier. 
En dat zien we dus nog een keer op deze manier. Als je 
door loopt kom je vanzelf op de agrarische markt uit, 
waar de natuur origineel ligt uitgespreid. Rode aardbei-
en, witte asperges en de verse fruitsoorten, die je alleen 
op de echte markt uit de rurale stad tegenkomt. De 
pony’s en de kuikens maken deze agrarische marktom-
geving min of meer compleet.
Als je dan doorloopt van het agrarisch plein naar de 
helikopterplaats, kom je langs een uitgestrekte rij met 
kramen met allerlei soorten etenswaren. De wafelijzers 
zorgen ervoor dat je een huiselijke geur opsnuift en dat 
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2008brandevoor ter
AFLOOP

is zeker opbeurend als je weet dat een aantal kinderen 
bij de Koninklijke landmacht hoog op de klimmuur is 
geweest. Voor menig kind een grote belevenis, voor de 
ouders een boeiende gewaarwording, die aangeeft dat 
hun kind openstaat voor hoge uitdagingen. De helikop-
terplaats is sterk in trek. Ondanks het feit dat je vooraf 
een kaartje moet kopen is de wachttijd toch nog meer 
dan 20 minuten per persoon, maar dan mag je ook wel 
even rondvliegen vanuit een bijzonder grote hoogte.

AFLOOP

In tegenstelling tot 2 jaar geleden zet het dreigende on-
weerniet door. De zwoele lucht van de gehele Brande-
voorterdag waait gelukkig over en met meer gemak dan 
verwacht kunnen de organisatoren de kramen en de 
hele resterende inrichting droog opruimen.
Met een voldaan gevoel kunnen organisatie en bewo-
ners terugkijken op een grootse dag, een dag die de 
nederlaag van het Nederlandse elftal bijna helemaal 
doet vergeten. Op naar het jubileum over 2 jaar, na de 
wereldkampioenschappen voetbal 2010.

GP
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Beste Brandevoorters, dit is de kop die boven het 
persbericht van afgelopen maand van de Neder-
landse Vereniging van Makelaars prijkt.

 Het aantal woningen dat in het eerste kwartaal van 2008 
is verkocht, ligt 8 procent lager dan in het eerste kwartaal 
van 2007. Dat blijkt uit de analyse van de woningmarkt 
die de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) ie-
der kwartaal presenteert. Het is gebruikelijk dat de dy-
namiek op de woningmarkt in de wintermaanden lager 
is dan in de rest van het jaar, maar het lijkt er op dat de 
kredietcrisis in de Verenigde Staten en de daarmee sa-
menhangende onzekerheid de woningconsument voor-
zichtiger heeft gemaakt. Daar is niet in alle gevallen reden 
toe, want de prijs van de gemiddelde verkochte woning 
in Nederland blijft verder stijgen. NVM-voorzitter Ger 
Hukker zei : “Een huis kopen blijft, ondanks het negatieve 
sentiment, dus toch interessant.” 
Dat dit een landelijk en algemeen beeld is, zegt niks over 
de plaatselijke woningmarkt. De markt voor woningen 
is namelijk een zeer lokaal gebeuren, zelfs op wijkniveau 
binnen bijvoorbeeld Helmond zie je grote verschillen.
Voor uw wijk gaat namelijk de 8% teruggang geheel niet 
op. Er zijn namelijk in de gemeten periode nagenoeg het 

zelfde aantal woningen verkocht. De prijzen zijn met cir-
ca 4% gestegen in uw wijk. De verklaring is enerzijds dat 
er meer aanbod was dan voorheen en vooral anderzijds 
dat de woningen in Brandevoort meer dan gemiddeld 
geliefd zijn.
In de praktijk merk ik ook duidelijk, dat Brandevoort zich 
in positieve zin blijft onderscheiden. De huizenzoekers 
onderkennen duidelijk de ’unique selling points’ van uw 
wijk: mooie huizen met veel karakteristieke en afwisse-
lende architectuur, met veel verschillende woonsferen 
(bijvoorbeeld De Buitens en De Veste) en last, but not 
least, de over het algemeen zeer hoge kwaliteit van (in-
terieur)afwerking van de woningen. 
Naar mijn mening zijn voornamelijk deze kenmerken 
verantwoordelijk voor de blijvende interesse in uw wijk. 
Dit ondanks dat de woningmarkt in een rustiger vaarwa-
ter verkeert. Als dit beeld van de woningmarkt in Bran-
devoort evident aanwezig is, geeft dat veel vertrouwen 
voor de toekomst, ondanks ’zwaarder weer’. n

bas teeuwen 

rubriek “onderdak in brandevoort”
MINDER HUIZEN VERKOCHT; PRIJZEN STIJGEN LICHT
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Pardon?…wat?…wie?....Ikke…, nou euh… ik heb wel ge-
voetbald hoor, ooit….zo’n 15 jaar geleden….geloof ik(?)
“Nou….da’s mooi, want we houden een wijk voetbal-
toernooi voor junioren en senioren en volgens mij ben 
jij wel geschikt als senior.” 
Daar had ie wel een punt, want zo oud als ik eruit zie 
word ik nooit en daarnaast ben ik de 40 al gepasseerd,…
dus.
“Oké,.. leuk, nou goed dan, geef mij dan maar op, ik doe 
wel mee.”
Nou zeg ik wel vaker stomme dingen, zie de BC num-
mer 5 bijvoorbeeld, maar deze kan  ook bijgeschreven 
worden in de Kronieken van een Flapdrol. Want laten 
we wel wezen, dat was geen slimme zet, al 15 jaar niet 
gevoetbalt, conditie nul komma niks, en gras gebruik ik 
alleen nog maar om in te liggen, niet om achter een bal 
aan te hollen. 
Maar goed, na ‘n nacht wakker liggen mijn besluit toch 
maar genomen. Jongen, als je A zegt dan moet je ook B 
zeggen (misschien ook iets voor in de Kronieken?), dus 
voetballen met dat luie lijf. 
Oh ja, nog effe voor de duidelijkheid….dit schrijf ik op 
de avond voor het toernooi, en als het goed is, en ik leef 
nog, dan vul ik dit na het toernooi nog verder aan met 
enige overpeinzingen van een herrezen voetbalheld. 
Goed dan, da’s geregeld, ik pak gewoon mijn tas, mijn 
(oude) voetbalschoenen, broek, shirt en sokken en hop-
pakee, bolderen met die kar. Ja, daaag, niks voetbal spul-
len, geen schoenen meer en sokken ook al niet. Dus 
eerst maar eens naar de Scapino, want daar koop je voor 
weinig geld nog redelijk wat voetbalschoen, sokken en 
natuurlijk scheenbeschermers (zowaar, nog enig verstand 
en in ieder geval zelfkennis). En nieuwe voetbalschoenen 
moeten ingelopen worden, dus sta ik vrolijk iedere avond 
op mijn nieuwe voetbalschoenen mijn eigen grasmat ach-
ter in de tuin om zeep te helpen. Ook een bal, maatje 4 
op de kop getikt. Ja, dan kan je een beetje oefenen, weet 
je wel, ’balgevoel’ zoeken en weer een beetje ‘feeling’ 
krijgen. Nou, dat had ik beter niet kunnen doen, want bij 
mijn 1e schaar in de achtertuin brak ik zowat mijn nek. 
Ondertussen per mail nog wat gegevens van de organisa-
tie ontvangen, gelukkig zijn er nog meer sufferds bij mij in 
de straat en oh ja,….wij zijn team ‘Schutsboom B(ier!)’, 
dus lever die wissel bokaal maar vast in, want die staat 
straks mooi hier op de schouw. 
’Onze’ vrouwen zien het trouwens wel helemaal zitten, 
die Goddelijke Lijven op de groene grasmat (enige hilari-
teit was bij deze opmerking wel aanwezig, geloof ik), dus 
als het weer een beetje meezit, dan hebben we in ieder 
geval supporters, maar of dat ik daar nou zo vrolijk van 
word…..? 
Nou, tot zover maar even, want ik moet vandaag vroeg 
naar bed en ik wil eigenlijk ook nog wel even gemasseerd 
worden,…dus..schat!!…schat??..... 

Maandag ’De Dag Erna’…..Nou ik leef nog, maar daar is 
wel veel, zoniet alles, mee gezegd. We zullen eens even bij 
het begin beginnen.
De zondag begint goed, de zon schijnt, ouwe grijnzende 
mannen in de Loovoort, “we zullen dat varkentje wel 

even wassen” is de gedachte die de boventoon voert. 
Op tijd naar de velden gefietst en de broekjes en shirtjes 
ontvangen. Gezellige mensen op de velden, mooi pavil-
joen, springkussen, senioren en junioren in voetbal tenue 
en …aha…bier aanwezig, ja die 3e helft komt straks wel 
goed.
We krijgen al vrij snel de indruk dat Schutsboom B(ier) 
het enige team is dat volledig bestaat uit voetballers uit 
de pre-historie, wat ook enigszins is vast te stellen aan de 
hand van de uitslagen. Laten we het er maar op houden 
dat we bijna alles gewonnen hebben….met de nadruk op 
bijna. Maar de team spirit is er, het is goed toeven op het 
terrein, de vrouwen zijn wel degelijk gekomen om ons 
aan te moedigen, dus wie doet ons wat. De dag vordert 
gestaag, er is volop sportieve strijd op de velden, de 3e 
helft komt inderdaad en, beste mensen, we hebben even 
niets te klagen. Helemaal goed!!
Een ander verhaal is mijn persoonlijk gevoel bij de wed-
strijden…2 keer 20 minuten duurt gevoelsmatig toch ze-
ker een heel uur, ….ik heb 3 sets reserve longen nodig,.. 
per wedstrijd! ….de velden worden iedere wedstrijd 
weer groter, …de pijp is na de 2e wedstrijd volledig leeg 
en ik heb hem niet meer kunnen vullen….en ik heb veel 
te veel spieren die pijn kunnen doen. 
Ik ben vanmorgen als een ouwe zak hooi uit mijn bed 
gedonderd en pas een half uur later zat ik weer rechtop 
met mijn ogen te knipperen. Geen idee wat er was ge-
beurd, maar het deed wel verrekte zeer!! Mijn buurman-
nen verkeren volgens mij in dezelfde roes, ze lachen wel, 
de duimen gaan omhoog, maar volgens mij hebben ze 
ook behoefte aan een gepimpte rollator voor een dag of 
drie, net als ik. 
Ach ja, overpeinzingen van een herrezen voetbalheld, dat 
mocht je willen jongen!! Laten we maar eens afsluiten 
met een paar bedankjes.

- Bedankt organisatie voor een, volgens mij, geslaagde, 
 leuke en sportieve dag.
- Bedankt spelers van Schutsboom B(ier) voor jullie 
 gezelligheid en teamspirit.
- Bedankt overige spelers, senioren en junioren, voor  
 jullie gezelschap en sportiviteit. We hebben elkaar 
 nodig om er iets van te maken.
- Bedankt supporters, vrouwen en kinderen, dat jullie  
 ons zo vol overgave hebben gesteund tijdens onze  
 veldslagen.
- Bedankt catering voor het koude bier en de 3e helft,  
 het was weer lekker!!

Dag, tot ziens, geniet van het leven…..en voetbal ze.

theo van schaijik

PS. Voor eventuele scouts die aanwezig waren. Ik ben 
nog beschikbaar, links en rechts benig, conditie 100%, li-
chamelijk volledig fit en gezond, geestelijk ietsie minder. 
Financiële uitgangspunten bespreekbaar, maar ik wil wel 
een lucratieve deal met Adidas of zo….oh ja en ik wil 
een Ferrari in het appeltjes groen……...Guus, bel je me 
even?!? n

een geweldig verhaal over voetbal 
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De planborden staan ’s morgens om 9.45 uur nog com-
pleet ongeschonden klaar voor de start van het toernooi. 
Om 10.00 uur precies start Jan Roefs de eerste wedstrijd 
centraal: de junioren mogen beginnen. Tijdens het hele toer-
nooi zal Jan ervoor zorgen dat de wedstrijden op tijd begin-
nen en nog voor het geplande eindstip van de dag is bekend 
wie het toernooi heeft gewonnen: De Veste. Het team van 
deze buurt kan net in de laatste minuten met 2 -1 winnen 
van het 2e team van De Schutsboom. De foto’s van het 
team laten de bevrijdende vreugde van de spelers zien. En 
dat is terecht ook, want dit team mag een jaar lang de grote 
trofee van Brandevoort in hun kast uitstallen.
Zij kunnen terugzien op een intensieve dag, waar sportief 
gestreden werd op de bal. Af en toe ging het er stevig aan 
toe en leek het net of de competitie al begonnen was.
De wethouder komt er niet officieel op terug dat de KNVB 
de velden heeft afgekeurd en daarmee voor de Brandevoor-
ters voor een langere termijn niet de gelegenheid biedt om 
zich in de regio met andere clubs te meten. Wel is het zo 
dat de gang van zaken rondom de besluitvorming nog niet 
helemaal vaststaat. Misschien komen er de komende weken 
nog nieuwe inzichten in een mogelijk aangepast vervolg.
Voor het zover is heeft Jan Roefs de vaart er in gehouden 
met de wedstrijden van de hele dag. De junioren genieten 
ondertussen zichtbaar van de krachtmeting. Van groot tot 
klein lopen de spelers zich uit de sloffen en laten zien dat 
er veel talent in de buurten schuilt. De ouders moedigen 
de spelers met veel vuur aan en sommige laten zien dat het 
nog wat uithaalt ook. Door een extra spurt kunnen zij soms 
net de eindoverwinning in de wacht slepen.

Bij de senioren is de inspanning bij een aantal spelers net 
iets te veel. Jack van den Boom moet met een vertrokken 
gezicht en een pijnlijke hamstring het veld verlaten. Met een 
wit gezicht en een gekoelde blik wil hij in de buurt van het 
toernooi blijven en maar hopen dat de pijn zal verdwijnen 
voordat het toernooi afloopt. En dat duurt wel even. Bij 
anderen komt er na de 4e wedstrijd meer kramp in de 
spieren voor. Met wat fysiotherapeutische ingrepen kunnen 
de spelers hun spel vervolgen. Gelukkig gebeuren er geen 
nieuwe ongelukken en is het een geslaagde en prima Bran-
devoorter sportdag.
De catering en de voorzieningen om een hele dag op de 
Kalderse Dijk te verblijven zijn ruim voldoende. De voet-
balvereniging heeft laten zien dat zij kunnen organiseren en 
dat Brandevoort genoeg sportief potentieel heeft om een 
belangrijk deel van de mensen te boeien en vooral ook te 
binden. Hopelijk is dit voor de gemeente, de KNVB en de 
organiserende bewoners een gegronde aanleiding om goe-
de voorwaarden te gaan creëren dat de voetbalclub toch 
nog aan de slag kan in het nieuwe sportjaar 2008 - 2009.
De wethouder heeft zelf kunnen ervaren tijdens de uitrei-
king van de prijzen dat er veel enthousiasme en geestdrift 
schuilt in de deelnemende voetballers en organiserende 
mensen en vooral uiteraard in de kaders die om de prijsuit-
reiking heen stonden. Het kader in de persoon van William 
Kuypers en Regé van Duynhoven met brede ondersteuning 
van Jan Roefs, heeft zich op deze dag dus van de goede 
kant laten zien. Gefeliciteerd met dit eerste toernooi in een 
reeks van vele andere toernooien. 

GP

voetbaltoernooi sv brandevoort 2008
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Op maandag 9 juni is de Dagbehandeling van De Zorg-
boog in het appartementencomplex Palladium in de wijk 
Brandevoort van start gegaan. De dagbehandeling is be-
doeld voor mensen die aan het dementeren zijn, maar 
nog redelijk zelfstandig kunnen functioneren. 
In het hart van de nieuwbouwwijk Brandevoort, aan de 
Veste, is bouwcomplex Palladium verrezen. Palladium 
bestaat uit tachtig koop- en huurappartementen en c 
ombineert wonen, zorg en welzijn op één locatie. Zo is 
onder meer een gezondheidscentrum opgenomen in het 
complex en biedt De Zorgboog hier aanvullende zorg-
verlening.
Vanaf maandag 9 juni krijgt ook dagbehandeling voor 
mensen met dementie een plek in het nieuwe complex. 
Deze cliënten wonen zelfstandig in de wijk of in een 
aanleunwoning en komen voor hun dagbehandeling naar 
Palladium. Hier kunnen zij de dag op een plezierige en 

zinvolle manier doorbrengen. Via activiteiten en thera-
pieën worden geestelijke, lichamelijke en sociale functies 
getraind. De dagbehandeling van De Zorgboog is open 
van maandag tot en met vrijdag en biedt elke dag plaats 
aan twaalf cliënten. 
Daarnaast verhuurt De Zorgboog in Palladium acht ap-
partementen waar zorg aan cliënten wordt verleend (ex-
tramuraal wonen-met-zorg). De huurappartementen zijn 
op 14 maart jongstleden opgeleverd. In september 2008 
opent nog een groepswoning die plaats biedt aan zes de-
menterende ouderen (kleinschalig wonen). Hier voeren 
zij onder 24-uurs begeleiding een eigen huishouden. 
Heeft u interesse in de mogelijkheden in Palladium? De 
dagbehandeling van De Zorgboog heeft nog enkele open 
plaatsen. Neemt u voor meer informatie contact op met 
de Zorgcentrale, telefoon 0900 - 899 86 36 (  0,10 per 
minuut). 

dagbehandeling de zorgboog in brandevoort van start

bezorging bc in de brievenbus     
       na de zomervakantie niet vanzelfsprekend

Regelmatig komen onze bezorgers brievenbussen met 
een ‘nee - nee’ sticker tegen. Sommige bewoners wil-
len onze Courant wel, anderen weer niet. In september 
ontvangt u onderstaande sticker bij de Courant. Het is 
de bedoeling dat u deze opplakt, als u onze Courant toch 

NEE           NEE    WELGéén ongeadresseerd

reclamedrukwerk,

géén Huis aan Huis bladen

maar de

verkrijgbaar via het “info centrum” of “wijkhuis ‘t BrandPunt”  Brandevoorter Courant

wilt ontvangen. Met ingang van oktober gaan zij deze 
aankondiging ook uitvoeren: ‘nee - nee’ is geen courant, 
‘nee - nee, maar wel de BC’, dan krijgt u hem als zodanig 
ook door de brievenbus.

bc team
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De winnaar van de mei puzzel is: Elly van den Nieuwenhuijzen. Een mooie cadeaubon van  10,- is de beloning. 
Het antwoord was:  MOBIEL BELLEN
De oplossing 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 7 september via 
genoemde link op de website.
Het gaat er om dat u bij de gekleurde hokjes de juiste cijfers vermeld. Deze cijfers moet u dan via het invulformulier op 
de site aangeven.

juni puzzel 
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Met de opening van het  vernieuwde informatiecentrum 
Helmond-Brandevoort en het startsein voor de verkoop 
van de blokken 10, 18 en 19 gaat Brandevoort weer een 
nieuwe fase in.
Zondag 15 juni 2008 om 12.00 uur geeft wethouder F. Stie-
nen (CDA) van Stedelijke ontwikkeling,Volkshuisvesting en 
Grondzaken van de gemeente Helmond  het startsein voor 
de verkoop van Herenbiezen-West (blok10) en Zuidwal 
(blokken 18-19) in de Veste en voor de opening van het 
gerestylde infocentrum.
In het infocentrum is een nieuwe maquette waar elk onder-
deel aangelicht kan worden terwijl er op een groot scherm 
een impressie getoond wordt. Ook is er nieuw meubilair en 
zijn de wanden opnieuw geschilderd in de huisstijlkleuren. 
Er zijn, naast wetenswaardigheden over Brandevoort en 
de omgeving, panelen met impressies en andere informatie 
over blokken die op korte termijn in de verkoop gaan.  
In zijn speech zegt de wethouder trots te zijn op Helmond 
door de enorme plannen voor de ontwikkeling van het cen-
trum en de steeds mooier wordende invulling van Brande-
voort. Hij memoreert nog even aan zijn voorganger Stef 
Jonkers voor zijn durf om voor Helmond een totaal andere 
manier van stedenbouw op de agenda te zetten zeker van-
wege het toch wat negatieve image van deze stad in het 
verleden. Tegenwoordig een compleet achterhaald beeld 
o.a. door de prachtige invulling van Brandevoort. Volgens de 
wethouder is onze wijk een gewilde plek, er is vrijwel geen 
leegstand en  heel aantrekkelijk voor veel mensen ook van 
buiten Helmond. Hij zou dan ook door deze mooie ontwik-
kelingen Helmond het liefste willen positioneren als hoofd-
stad van Zuid-Oost Brabant ten westen van de Peel. 
De nieuw te bouwen blokken 10, 18 en 19 worden ge-
bouwd door een viertal gerenommeerde partners. Dat zijn 
de ontwikkelaars Hurks-Adriaans, partners die samenwer-
ken aan de ontwikkeling en realisatie van ca. 1.000 woningen 
en appartementen in Brandevoort de ‘Voltooiing´. Kalliste-
WoCom hebben de blokken 10,18 en 19 ontworpen. Deze 
partners staan garant voor kwaliteitsbouw, hoogwaardige 

materialen en energiezuinigheid. De woningen worden uit-
gevoerd in zgn. aardekleuren. Kleuren die ook de nieuwe 
bewoners een warm gevoel zullen kunnen geven. Het ge-
voel mede waardoor de huidige bewoners zich ook zo 
thuis voelen in deze wijk. 
Hurks-Adriaans doet naast Brandevoort ook al veel in de 
binnenstad van Helmond. Wocom, een woningbouwcoöpe-
ratie van oudsher al werkzaam in Helmond. Kalliste heeft 
o.a. kwaliteit en energiezuinigheid hoog in het vaandel staan. 
Deze 4 gerenommeerde partijen investeren samen om 
Helmond op een fantastische wijze te voltooien. Hij loopt 
nog even vooruit op de tijd waarin Brandevoort uiteindelijk 
moet gaan groeien naar 18.000 inwoners. Een wijk waar 
kwaliteit, gebruik van hoogwaardige materialen en een bij-
zondere architectuur er toch voor zorgen dat heel veel 
mensen geïnteresseerd zijn in het kopen van een woning. 
De wethouder nodigt de aanwezigen dan ook van harte 
uit een kijkje te nemen in het nieuwe infocentrum en in 
de Markthal waar de verschillende participanten een ieder 
die belangstelling heeft voorgelicht kan geven over de in de 
naaste toekomst te bouwen woningen. 
Het startsein van deze happening wordt ook daadwerkelijk 
gegeven door een heel hard schot uit een heel oud kanon. 
En zou het toeval zijn dat de loop op  Eindhoven gericht 
staat?

MD        

        start verkoop 
blokken 10, 18 en 19
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De bouwwerkzaamheden aan het winkelcentrum in De 
Veste gaan ook deze maand, juni 2008, gewoon door.
Het metselwerk van Blok 15 is tot de derde verdieping 

Free Style kappers en ook de bloemist die sinds kort in 
het noodwinkelcomplex zit, op de plaats waar tot voor 
kort Primera was gevestigd. Zoals reeds in mei vermeld, 
komt de Cafetaria Brandevoort in het gebouw dat het 
’Einzelhaus’ wordt genoemd, naast Blok 15.
Tot op heden zijn niet meer gegadigden bekend. De 
bouw van de Blokken 6 en 7 zijn in ontwikkeling bij het 
Bouwfonds. De bedoeling is dat in de Blokken 6 en 7, 
richting station, ook winkels gevestigd worden, met veel 
variaties tussen de verschillende branches.
De bouwwerkzaamheden veroorzaken wat overlast 
voor de bewoners van De Veste en de bezoekers van 
de winkels, soms wordt een straat zonder aankondiging 
afgesloten of zijn de toegangswegen zo smal dat 2 per-
sonenauto’s elkaar maar amper kunnen passeren. Maar 
we gaan de goede kant op. In De Veste geldt met ingang 
van 1 juni een verbod om auto’s te parkeren buiten de 
parkeervakken. Tot dusver werd daar niet zo stringent 
de hand aan gehouden, maar dat zal nu wel anders gaan 
worden volgens de heer Van der Geest van de gemeente 
Helmond. Bekeken zal nog worden of de toegangsweg 
naar de parkeergarage onder het Multifunctionele Cen-
trum meer en duidelijker moet worden aangegeven. 
In de aflevering van deze serie artikelen van mei ston-
den foto’s van medewerkers van de tot dusver geopende 
winkels. Met een deel van deze medewerkers heeft on-
dergetekende een praatje gemaakt omtrent de ervarin-
gen tot dusver in De Veste.

Mandy Truijen is bedrijfsleidster van de Hema en woont 
in Someren, ze werkt 4 dagen per week. José van den 
Hurk woont wel in Helmond, maar niet in Brandevoort. 
Volgens deze twee dames loopt het in de Hema tot dus-
ver boven verwachting en vinden ze de klanten vriende-
lijk. Behalve bewoners uit Brandevoort komen er ook 
mensen uit bijv. Mierlo, Stiphout en Lieshout. Behalve de 
reeds genoemde dames werken er nog 2 vaste krachten 
en 2 week-end hulpen. 

Bij Eyewish Groeneveld treffen we Chantal van Bree. 
Chantal is afkomstig uit Eindhoven, maar woont momen-
teel in Brandevoort. Volgens haar mag de aanloop in de 
winkel best wat beter worden. Zij heeft nog een collega 
Monique Bijsterveld. Eyewish Groeneveld is oorspronke-
lijk afkomstig uit Dordrecht en is begonnen met Groene-
veld intersave - veiligheidsbrillen. 

Bij textielsuper Zeeman worden we te woord gestaan 
door Janny van de Mortel. Janny is assistent-filiaalbeheer-
ster en woont in Brouwhuis. Volgens haar kan de aanloop 
beter, zij is de drukte gewend in andere filialen. Haar col-
lega, filiaalbeheerster Samantha Tromp, woonachtig in Ba-
kel, is momenteel afwezig. Wel aanwezig is Safira, zij staat 
achter de kassa en woont in Brandevoort.

Bij Primera treffen we de dames Ans Raaijmakers en Hel-
ga Slits. Ze wonen allebei in Mierlo. Volgens deze dames 

winkels
  brandevoor t deel XI
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begint de aanloop nu op gang te komen. Het bij Primera 
gevestigde postagentschap is sinds 22 februari operabel. 
De bedrijfsleider is de heer John Bobeldijk. De eigenaar 
is mevrouw Magda Dreverman, zij heeft tevens een ta-
baksspeciaalzaak in Mierlo.

Drogisterij Het Kruidvat heeft op 12 april jl. zijn deu-
ren geopend. De bedrijfsleider, de heer Jack Leenders 
woont in Gennep, de overige medewerkers waaronder 
Dilia van Drueten en Marieke Boxstart wonen in Hel-
mond, om precies te zijn; Marieke woont in Brandevoort. 
Het Kruidvat heeft 770 filialen en is afkomstig uit over-
genomen delen van supermarkt Groenewoud. De globa-
lisering heeft ook in Brandevoort toegeslagen want de 
drogisterijketen blijkt eigendom te zijn van de heer Li 
woonachtig in Hong Kong.
De panden zien er mooi uit, maar moeten ook wel wat 
opbrengen om ze goed te onderhouden. Dit komt ook 
nog wel goed volgens Leenders; Brandevoort immers zal 
uiteindelijk een stadsdeel zijn met 25.000 inwoners. En 
als straks de bloemist zijn intrek zal nemen, is het als het 
ware een permanent feestelijk gebeuren in de winkel-
galerij. Voorlopig heeft onze bloemist alvast haar intrek 
genomen in het voormalige primerapand in de winkel-
noodvoorziening. n

wim dobma



een kijkje thuis in
  brandevoort

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

DEZE MAAND: JOOST NIEDERER

Joost Niederer (30) woont inmiddels 10 jaar samen met 
zijn partner Albert van Breemen (35). Na wat omzwer-
vingen zijn ze terechtgekomen in De Veste, aan de Sta-
tenlaan 52. 
Joost komt uit Goes, hij woonde en studeerde in Tilburg 
en leerde zijn partner Albert in Enschede kennen. Tot 
na de afronding van Alberts proefschrift hebben zij daar 
samengewoond. Joost kreeg een baan bij de Universiteit 
van Tilburg en Albert ging werken bij Philips in Eindho-
ven, dus ze zakten weer naar het zuiden af en kochten 
een prachtig huis met een grote tuin in het Belgische 
Lommel, waar ze zes jaar hebben gewoond. Deze plek 
vonden ze echter minder centraal gelegen en de tuin 
was veel te groot voor twee mensen die allebei werken. 
Ze besloten het huis te verkopen. Een vriendin van Joost 
woonde tot vorig jaar aan de Iekendonksevoort en ze 
vonden Brandevoort meteen een mooie plek om te wo-
nen. De geknikte torenwoning aan de Statenlaan, kwam 
op hun weg. Joost en Albert hadden de torenwoning aan 
De Plaetse al van binnen gezien en ze hoefden niet lang 
na te denken over deze mogelijkheid. 
De woning beschikt over een ruime woonkamer met 
open keuken, op de eerste verdieping liggen de ‘master 
bedroom’ en een kleedkamer. Op de tweede etage zijn 
nog twee slaapkamers die als werkkamer worden ge-
bruikt. Verder natuurlijk een badkamer; de tweede bad-
kamer hebben ze laten vervallen. 
Het meest bijzondere aan het huis is de strak en recht 
ontworpen mahoniehouten wenteltrap die in de toren is 
geplaatst. Iedereen die voor het eerst de voordeur bin-
nen komt, kijkt zijn ogen uit omdat je zo de negen meter 
hoge toren in kijkt - het is wel een beetje een pronk-
stuk. Er is behoorlijk veel meerwerk aan het huis uitge-
voerd en dat is niet allemaal van een leien dakje gegaan! 
De badkamer bijvoorbeeld was oorspronkelijk op de 
overloop gepositioneerd en die ruimte had geen enkel 
venster. Dat geeft een opgesloten en benauwd gevoel, 
dus kozen Joost en Albert ervoor om de tweede slaap-
kamer op te splitsen. De overloop is daardoor enorm 
geworden, dat werkt ruimtelijk. Daarnaast is met name 
de ruime woonkamer erg fijn. Joost heeft zijn hobby pia-
nospelen weer opgepakt en heeft zichzelf verwend met 
een nieuwe Yamaha vleugel - daar is nu plaats voor.
De afwerking binnenshuis is sober en strak, Joost wilde 
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eenvoud en niet teveel ‘versiersels en prullen’. Bij de ver-
huizing is er dan ook flink opgeruimd!
Joost is sinds drie jaar zelfstandig financieel interim-ma-
nager met een klantenportefeuille van zowel profit (mul-
tinationals) als non-profit bedrijven. Bedrijven huren hem 
in als er knelpunten zijn op het financieel-economisch 
vlak. Daarbinnen is hij gespecialiseerd in grote bouwpro-
jecten (momenteel de ondertunneling van de A2 te Maas-
tricht) en productie- en dienstverlenende bedrijven. 
Albert van Breemen is werkzaam als market develop-
ment manager bij ASML. Dat houdt in dat hij strategi-
sche groeimogelijkheden voor het bedrijf in kaart brengt. 
Naast deze baan heeft hij zijn eigen adviesbureau op het 
gebied van management van innovatie en technologie 
(zelfstandig ondernemerschap is besmettelijk!).
Het bevalt Joost en Albert prima in Brandevoort. 

dank je wel joost!
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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

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

 
INFORMATIEAVOND DOOPSEL
dinsdag 19 augustus 20.00 uur pastorie
Hoofdstraat 157

UITNODIGING VORMSELVOORBEREIDING 2008 
- Voor wie? Voor de jongens en meisjes van groep  
 8 en hun ouders.
- Wanneer? Donderdag 11 september 2008. 
- Waar? In de Sint Lucia kerk, Hoofdstraat 159.
- Hoe laat? 20.00 uur precies.
- Tot hoelang? 21.00 uur!
- Wat is er dan te beleven? Informatie over de  
 Vormselvoorbereiding.
- Wat zijn de kosten? 15,- (dit is inclusief het  
 project en de vormselfoto)
- Dus….  Van harte welkom, donderdag 11 septem- 
 ber om 20.00 uur in de kerk.

OPEN KERKENDAG
Zondag 14 september vanaf 10.15 uur Luciakerk 
tot 16.00 uur.

j.v.d. laar, pastoor/deken

luciaparochie 
de 

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HELMOND 

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

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

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

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

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

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

In september start in Eindhoven op de donderdagochtend een driejarige theologiecursus voor iedereen die geïnteresseerd is in theolo-
gie, ongeacht leeftijd, vooropleiding of kerkelijke gezindte. Een cursusgids kunt u opvragen bij 

mevr.  Y.  Stiel - Koch, telefoon 662131, e-mail hwstiel@onsbrabantnet.nl
De Protestants Chr. Ouderen Bond wil nieuwe leden werven en komt graag in contact met 50-plussers die het belangrijk vinden dat de 
belangen van ouderen behartigd worden. De afdeling Helmond organiseert lokale en regionale activiteiten waarbij gelegenheid is voor 
ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Kijk op www.pcob.nl of neem contact op met de heer Wooldrik, telefoon 06 - 28 19 81 20.

Jacqueline Noort, contactpersoon
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Na een periode van enthousiasme, omdat wethouder 
Boetzkes had toegezegd mee te werken aan de oprich-
ting van een eigen voetbalvereniging in Brandevoort, en 
na een periode van onzekerheid omdat de gemeente 
Helmond de eerdere toezegging introk en ging onder-
zoeken of het niet beter was om een bestaande vereni-
ging naar Brandevoort te verplaatsen, volgt nu een peri-
ode van teleurstelling.
Afgelopen dinsdag heeft de KNVB besloten om de SV 
Brandevoort niet toe te laten als een voetbalvereniging 
die mag uitkomen in competitieverband. Dit besluit heb-
ben zij genomen omdat de accommodatie aan de Bran-
devoortse Dreef - door de gemeente Helmond aan de 
SV Brandevoort als toekomstige sportaccommodatie 
toegewezen - niet aan de minimale kwaliteitsnormen van 
de KNVB voldoet. Dit geldt zowel voor het speelter-
rein als voor de kleedgelegenheid in de loods. Wij had-
den de hoop om - in een samenwerkingsverband met 
de gemeente Helmond- de accommodatie, met diverse 
aanpassingen, op een nivo te krijgen waarmee voor onze 
leden en voor de KNVB een acceptabele beginsituatie 
behaald zou kunnen worden. De gemeente Helmond 
heeft echter naar de SV Brandevoort of naar de KNVB 
geen enkele toezegging gedaan. Vooral niet waar het ging 
om deze aanpassingen binnen een tijdsbestek van circa 1 
jaar te realiseren. 
Omdat het volgens de KNVB aanpassingen betreft waar-
voor geen grote investeringen behoeven te worden 
gedaan valt deze terughoudendheid van de gemeente 
Helmond ons koud op het dak. In november vorig jaar 
zijn wij enthousiast begonnen aan de oprichting van onze 
eigen voetbalvereniging, mede omdat wij van mening zijn 
dat het oprichten van een eigen voetbalvereniging de 
beste oplossing is voor het aanbod van voetbal in deze 
omgeving. Immers waar moeten de inwoners van Bran-
devoort nu gaan voetballen? Wij hebben in de korte tijd, 
vanaf november tot heden, een enthousiaste en deskun-
dige groep vrijwilligers gevonden die bereid waren de 
nodige kaderfuncties in te vullen.
Ook zijn er sponsors die ons reeds met raad en daad 

ondersteund hebben en tot slot - en daar gaat het om - 
is er al een grote groep inwoners van Brandevoort die 
graag bij SV Brandevoort hadden willen voetballen.
 
Bij deze wil ik deze grote groep Brandevoorters die 
ondanks de onzekerheid en het ontbreken van een fat-
soenlijke accommodatie toch gekozen hebben om bij 
SV Brandevoort te gaan voetballen, bedanken voor het 
gestelde vertrouwen. Dit geldt uiteraard ook voor de 
sponsors die reeds in ons geïnvesteerd hebben. Maar 
vooral wil ik mijn dank uitspreken naar al die vrijwilligers 
die vanaf november veel werk hebben verzet. Ik wil hen, 
ondanks de huidige teleurstelling, complimenteren met 
de behaalde prestaties. Het is extra teleurstellend om 
zo dicht bij de eindstreep te sneuvelen. Wat betekent dit 
voor sport en voetbal in de wijk Brandevoort? Hoe nu 
verder? 
 
Wij spreken de hoop uit dat de gemeente Helmond haar 
toezeggingen in de nabije toekomst (voor 2010?) zal na-
komen waardoor sporten en bewegen in een buitenac-
comodatie in de wijk Brandevoort toch nog mogelijk 
wordt. Namens het bestuur SV Brandevoort in oprich-
ting, 

regé van duijnhoven
voorzitter

geachte voetbalvrienden,

Brandevoort
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Humanitas Home-Start zet vrijwilligers in bij gezinnen 
met jonge kinderen, die door omstandigheden wel een 
steuntje kunnen gebruiken. Dankzij de subsidie van de 
gemeente Helmond kunnen ieder jaar vele gezinnen blij 
gemaakt worden met een maatje die vooral de moeder 
steun biedt. Home-Start vrijwilligers bezoeken met veel 
plezier één ochtend of middag per week een gezin. Niet 
alleen samen praten, maar ook samen een boodschap 
doen of met de kinderen spelen zodat moeder even de 
handen vrij heeft behoort tot de mogelijke bezigheden 
van de vrijwilliger, die een beetje te vergelijken is met 
een zorgzame buurvrouw. 
Twee keer per jaar wordt een cursus gegeven waarin 
nieuwe vrijwilligers worden voorbereid om aan de slag 
te gaan. Hierin wordt uitgelegd hoe Home-Start werkt 
en geoefend met allerlei voorkomende situaties. Goed 
luisteren, niet te snel oordelen en zoveel mogelijk in-
gaan op de vraag van de ouder zijn voor Home-Start 
belangrijke uitgangspunten.
Ook in mei sloten weer 6 nieuwe vrijwilligers de cursus 
af. Ze kregen een certificaat dat werd uitgereikt door 
mevrouw M. van Leeuwen van de gemeente Helmond. 

zonnebrandfestival

home-start vrijwilliger : iets voor u?

Op zondag 24 augustus wordt van 15.00 tot 21.00 
uur het ZonneBrandfestival gehouden in het cen-
trum van Brandevoort. Het wordt een swingend 
feest met muziek en dans.

Het ZonneBrandfestival is een initiatief van de Brande-
voorter carnavalsvereniging. Er gebeurt al veel in Bran-
devoort, maar een echt feest is er nog niet. Je bent niet 
voor niets een carnavalsvereniging dus vind je dat daar 
eens wat aan gedaan moet worden. Zo gezegd, zo gedaan. 
Vooral door gebrek aan schrik en kennis werd het pro-
ject opgepakt en door ongebreideld enthousiasme is het 
van de grond gekomen. In een paar maanden tijd werd 
het festival opgezet, vergunning aangevraagd, artiesten 
geboekt en (heel belangrijk) sponsors gevonden.

Zij was heel blij dat er nog steeds mensen gevonden 
worden die bereid zijn wat tijd vrij te maken om andere 
mensen te helpen. Als ouders beter in hun vel zitten, 
hebben de kinderen daar vanzelf ook baat bij!
Home-Start blijft op zoek naar nieuwe vrijwilligers! 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! Wij bieden onder andere begeleiding van een 
professionele coördinator, gezellige collega’s en de Hel-
mondse vrijwilligerskaart.

Interesse? Kijk voor meer informatie op internet:
www.home-start.nl of neem contact op met Humani-
tas Home-Start, Joland Widdershoven en Liesbeth van 
Merrienboer, T 0492 - 53 73 23 of 06 - 51 26 36 36, 
E homestarthelmond@humanitaszuid.nl

Het ZonneBrandfestival staat voor gezellig nagenie-
ten van de zomervakantie onder het genot van een 
hapje en een drankje. Er is een breed programma 
met zomerse muziek en dans waaraan muziekliefheb-
bers hun hart kunnen ophalen. Lekker in de zon op 
het terras zitten luisteren terwijl de kinderen spelen 
of alles van dichtbij volgen voor het podium onder de 
markthal. Volg de ontwikkelingen rond het festival op 
www.zonnebrandfestival.nl

De carnavalsvereniging kan nog hulp gebruiken. Als het 
je leuk lijkt om mee te helpen op 24 augustus ben je 
welkom als vrijwilliger. Je kunt je opgeven bij Francoise 
Gerrits, 0492 - 770395 of stuur even een mailtje naar 
carnaval@brandevoort.nu n
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Gevonden tijdens de Wandel Vier Daagse in Mierlo-
Hout: sleutelbos aan zwart keykoord. Inlichtingen 
06 - 44157058

Gezocht: garage om mijn auto in te parkeren. In 
Brandevoort of omgeving. Telefoon 0492 - 665727

Tijdens het wijkvoetbaltoernooi hebben we de vol-
gende gevonden voorwerpen, Grondkleed ruitmotief 
kleur rood blauw, sportschoenen merk Adidas wit met 
oranje strepen, rood zwarte trainingsjack, zwarte trui 
met opschrift scherpontwerp.nl. Wie deze voorwerpen 
mist graag een mailtje terug: info@svbrandevoort.nl

Ben jij ook 30+ en zou jij ook graag weer gaan hoc-
keyen?
Wij ook! Vandaar dat we een nieuw dames veteranen 
team hebben opgericht bij HC Mierlo om vanaf volgend 
seizoen op zondag competitie te gaan spelen. Enige hoc-

brandjes
keyervaring is wel gewenst. Ben je geïnteresseerd of heb 
je vragen, laat het ons weten.
Petra 06 - 13592031  Rosan 06 - 30047914

Moeder van twee jongens van 12 en 10 jaar vindt 
het leuk om een dag of twee in de week op andere 
kinderen te passen in hun huis. Als dit u aanspreekt of 
meerder informatie wilt dan kunt u me bellen op num-
mer: 06 - 46226810. 

Te koop, accessoires voor jungle kamer 30,-. Opblaas-
bare kano + peddels 75,00 z.g.a.n.
Gevraagd jongens fiets 24 inch, in goede staat.
Telefoon 0492 - 665781

De bridgeclub is 2 1/2 jaar geleden opgericht en is na 
een voortvarende start uitgegroeid tot bijna 80 leden nu 
(mei 2008).
Ons ‘clubhuis’ is wijkhuis ’t BrandPunt. Daar bridgen we 
iedere maandagavond van 19.30 uur tot 22.45 uur. Daar-
na is het vaak gezellig nakletsen aan de bar. Natuurlijk 
staat het je vrij om direct na het bridgen naar huis te 
gaan, maar het tekent de gezelligheid in de club dat velen 
nog blijven.
We bridgen in 2 categorieën: de A en de B poule. Poule A 
is voor de gevorderden en poule B is voor iedereen die 
pas begonnen is. Er is zelfs een promotie en degradatie 
mogelijk, maar dit is meer een manier om beide poules 
even groot te krijgen. De gezelligheid is in beide groepen 
even groot. Er wordt wel fanatiek gespeeld, maar vooral 
niet met het mes op tafel.
Nieuwe leden zijn nog steeds welkom, zowel mensen die 
al bridgen alsook beginners. Twee keer per jaar wordt 
er een beginnerscursus opgestart. In 5 maanden, 13 bij-

eenkomsten van 2,5 uur, word je de beginselen van het 
bridgen bijgebracht. Al na 3 maanden kun je je aansluiten 
bij de bridgers op maandagavond. 
De bijdrage voor het lidmaatschap is  30,- per jaar. De 
cursus kost  30,-.
Naast de ’hoofdtaak’ van de club, het bridgen, worden er 
ook andere gezellige activiteiten georganiseerd. Zo zijn 
er de sfeervolle kerst- en paasdrives. Ook is er door een 
aantal leden, buiten het bestuur om, een oudejaarsfeest 
georganiseerd, met heeeeel veel succes!
In juli wordt er een fietstocht met bridgen en een af-
sluitende barbecue gehouden. Kortom genoeg gezellige 
activiteiten waaruit blijkt dat de bridgeclub ’t BrandPunt 
een gezellige, leuke club is.

Heb je interesse en wil je weten of bridgen iets voor 
jou is, kom dan maandagavond een keer langs. Je kunt 
ook contact opnemen met Wil Jaegers, 0492 - 536387 of 
w.jaegers1@chello.nl. n

bridgeclub ‘t brandpunt
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iets over “beauty” lezen?
 dan moet je bij marga dobma wezen!

Deze keer een ondernemersinterview met onze 
eigen Marga Dobma. Al jaren schrijft zij met heel 
veel plezier voor deze rubriek in de Brandevoorter 
Courant en nu leek het ons leuk om haar eens in 
het zonnetje te zetten. Veel leesplezier!

Marga Dobma-Wijbenga is geboren op 20-06-1945 in Eind-
hoven en heeft daar 59 jaar gewoond. Via de kleuter- en 
lagere school kwam ze terecht op de MMS aan het van 
der Putt College te Eindhoven. Eigenlijk wist ze toen nog 
niet wat ze wilde, maar kapster of modeontwerpster leek 
haar wel wat. Een beroepskeuze test wees echter uit dat 
ze voor de modewereld mentaal niet hard genoeg zou zijn. 
Na wat informatieve omzwervingen leek de studie voor 
apothekersassistente wel interessant. Dit bleek echter toch 
niet haar ding te zijn. Na het afronden van de secretaresse 
opleiding ging ze werken bij Philips Elcoma en bleef daar 5 
jaar. Daarna solliciteerde ze, eveneens als secretaresse, bij 
de TUE en kwam ze terecht op de afd. Technische Natuur-
kunde. Ook hier bleef ze 5 jaar. 
In 1968 trouwde ze. Toen ze zwanger was volgde ze, even-
als haar toenmalige echtgenoot, de sociale academie. Maar 
door ziekte tijdens haar zwangerschap moest ze deze stu-
die, jammer genoeg, voortijdig afbreken.
Haar zoon werd in 1974 geboren en ze bleef thuis om voor 
haar gezin te zorgen. Na 1,5 jaar volgde een echtscheiding 
waardoor ze, samen met haar zoontje op een flatje (1 
hoog) terecht kwam zonder eigen inkomen. Noodgedwon-
gen moest ze leven van een uitkering, maar ze wilde hoe 
dan ook haar eigen boterham verdienen. Ze kwam in de ge-
legenheid de opleiding schoonheidsspecialiste te volgen bij 
het toenmalige bekende instituut Dumoulin in Eindhoven. 
Na het behalen van het Stivas diploma startte ze met veel 
moeite een salonnetje in de slaapkamer van haar flatje.
Lesgeven heeft haar altijd al leuk geleken en toen ze dan ook 
van een collega schoonheidsspecialiste hoorde dat deze het 
lesgeven niet aankon en haar vroeg of dat niet iets voor 
haar was hoefde ze daar geen seconde over na te denken. 
Zo begon ze aan dit nieuwe avontuur bij haar oude school 
en moest ze zelf ook weer in de schoolbanken. 
Het lesgeven ging prima, maar het beleid liet heel veel te 
wensen over. Daardoor kwam ze met 2 collega’s op het 
idee een eigen school te beginnen. Ze lieten de schoollei-
ding weten, maar na deie mededeling werden ze op staande 
voet ontslagen. Zo startten ze in 1982 de Eindhovense Op-
leiding Schoonheidsspecialisten B.V. Deze school kreeg een 
wettelijke erkenning waardoor leerlingen in de gelegenheid 

gesteld werden overheidssubsidie te ontvangen. Marga be-
haalde naast de pedagogisch didactische aantekening veel 
vakdiploma’s, niet alleen omdat ze het heel leuk vond, maar 
vooral om dit te kunnen benutten voor haar school en het 
lesgeven. Dit laatste heeft ze dan ook, zelfs nog op andere 
scholen, ruim 25 jaren volgehouden. 
In de tussentijd leerde Marga haar huidige echtgenoot Wim 
Dobma kennen en ze trouwden in 1983. Al die jaren heeft 
ze, naast het runnen van de eigen school en het lesgeven 
ook een schoonheidssalon aan huis gehad onder de naam 
beauMardien aan de Barrierweg in Eindhoven. Lesgeven, het 
leiden van èn het organisatorische- en administratieve deel 
van de school, salon aan huis, huishouden, opvoeding zoon, 
verzorging ouders, vaak zieke man. Al met al een behoorlijk 
hectisch leven.
Na enige jaren stopte na de eerst ook de tweede collega 
met de school en werd besloten tot verkoop, omdat Marga 
het niet zag zitten om er met een nieuwe collega opnieuw 
hard aan te moeten trekken. Haar toenmalige school be-
staat nog steeds; Instituut Thomas in Eindhoven.
Door jarenlang te veel hooi op haar vork genomen te heb-
ben werd Marga ziek en moest ze rigoureus stoppen met 
alles. Het huis was te groot en toen ze bij een kennis gingen 
kijken die grond had gekregen in de Schutsboom in Brande-
voort waren zij en haar man meteen verkocht. Zo kwamen 
ze in 2003 in een appartement in de Veste terecht. En daar 
zat ze toen, voor haar gevoel, duimen te draaien. Enige tijd 
later zag ze op internet een mogelijkheid een eigen site te 
beginnen. Omdat ze bezig was met het schrijven van een 
boek over de geschiedenis van de make-up en daar inmid-
dels veel gegevens over verzameld had en ze het bovendien 
jammer vond niets meer met haar vakkennis te kunnen 
doen, besloot ze een site op te zetten met beauty onder-
werpen onder de naam beauty.plein. Omdat de lay-out niet 
naar haar zin was werd het plan geboren een site/zaak te 
beginnen onder de naam www.beautydiscover.nl Deze ging 
op 10 juli 2007 officieel online. Na een klein jaar mag ze zich 
verheugen in een uniek kijkers aantal van ongeveer 45.000 
per maand. Al enige jaren schrijft ze, als beautydeskundige, 
voor www.omroepmax.nl en is ze bezig met lobbyen om 
Omroepmax in de lucht te houden omdat ze het belang-
rijk vindt dat 50plussers ook aan bod blijven in omroepland. 
Marga heeft inmiddels diverse interviews gegeven over haar 
vak, ervaringen en de geschiedenis van de make-up onder 
andere voor de weekbladen Single en Triv’s. Recentelijk is 
een interview met haar ervaringen online gezet op www.
thecovergirl.nl Ze heeft een kijkje mogen nemen achter 
de schermen bij het  TV programma van Catherine Keyl, 
gesproken met Simone Kleinsma, onlangs een interview 
gedaan met stylist Maik de Boer. Ze is te gast geweest bij 
Loretta Schrijver in het programma Max en Loretta. 
Als laatste wil ze nog even kwijt dat ze het heerlijk vindt om 
in het mooie Brandevoort te wonen en te kunnen schrijven 
voor de BC. Ze is erg blij met de nieuwe winkels en allerlei 
faciliteiten zo vlak in de buurt. Maar er moeten zich nog 
meer vrijwilligers aanbieden om alle nuttige zaken in Bran-
devoort draaiende te kunnen houden! Marga bedankt!  
  

AV



ovl borden
Vrijdagochtend 30 mei, er staan kinderen op de stoep bij 
de OBS Brandevoort met een spandoek waarop staat: 
Niet jakkeren, maar slakkeren! En de kleuters hebben al-
lemaal een prachtige slakkenmuts op. Dan opeens komt 
er een kind aangefietst. Vervolgens komt er een busje 
met een oververhitte moeder aan, die haar lastige kind 
naast haar in de auto op het laatste moment met grote 
haast naar school toe komt brengen. Met gas op de plank 
en flink veel getoeter valt het kind op de fiets midden 
op de straat, parkeert moeder midden op de weg de 
auto in plaats van parkeren in de parkeervakken, kind 
komt schreeuwend uit de auto…… Gelukkig komt er 
een agent aan, hij spreekt de moeder op haar onverant-
woorde manier van rijden en parkeren aan. Hij laat de 
bus parkeren en neemt alle betrokkenen mee naar het 
ingepakte verkeersbord. Als de directeur van de school 
het ingepakte verkeersbord onthult, kunnen we allemaal 
zien dat de afbeelding op het bord kinderen zijn die naar 
school toe gaan. De verkeerscommissie van OBS. Bran-
devoort zet zich in deze wijk voor de verkeersveiligheid 
in en hoopt dat we met z’n allen op een veilige en ver-
antwoorde manier de kinderen door de wijk naar school 
kunnen laten komen. Natuurlijk was het verhaal een ver-
zonnen verhaal en was het niet echt, het waren de juffen 
en meesters van de school die het stuk speelden.

De kinderen vonden het in ieder geval prachtig en zijn 
het wel met ons eens dat het zowel ’s ochtends, als 
’s middags heel druk kan zijn bij onze school. En dat ze 
het moeilijk vinden om over te steken of met de fiets 
veilig naar school te komen, want er staan of rijden im-
mers zoveel auto’s. De komende periode gaan wij dan 
ook hard aan de slag om het veiliger rondom en op de 
route van en naar school te krijgen.
Heeft u suggesties dan kunt u die doormailen naar onze 
school en deze worden dan meegenomen in onze verga-
deringen. (SandraJV@Obsbrandevoort.nl)
Het begin is gemaakt…… en we hopen dat we het met 
u allen nog veiliger kunnen maken. Zie ook de filmpjes 
van de plaatsing van de OVL - borden op de website 
www.brandevoortercourant.nl n
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dédé haalt maar liefst  6175,-
       op voor het goede doel de opkikker!!

Zondag 1 juni was het zo ver……. ruim 200 leer-
lingen van DéDé Danceballet uit Brandevoort 
zetten zich in voor het goede doel!

Afgelopen zondag werden er 2 prachtige theatershows 
gegeven in het wijkhuis ‘t BrandPunt, genaamd ’Dance 
for kik!’. Alle leerlingen uit Brandevoort hebben de hele 
middag gedanst. De opbrengst van de kaartverkoop is in 
z’n totaliteit geschonken aan Stichting De Opkikker, dit 
was een totaalbedrag van  1750,-. Daarnaast zijn er nog 
2 sponsoren geweest die een bedrag van  3900,- en 

525,- geschonken hadden!!! Hierdoor kwam het to-
taalbedrag op maar liefst  6175,- !!!
Stichting De Opkikker is een stichting die speciale opkik-
kerdagen organiseert voor gezinnen met kinderen die in 
verband met een ziekte langdurige behandeling onder-
gaan of die een langdurige behandeling te wachten staan. 
DéDé Danceballet is met deze stichting in aanraking ge-
komen doordat enkele van onze leerlingen gebruik heb-
ben mogen maken van zo’n opkikkerdag. Met het totaal-
bedrag wat zondag is opgehaald krijgen 10 gezinnen een 
geweldige opkikkerdag!
Alle danseressen, ouders, docentes en overige vrijwil-
ligers hebben zich belangeloos ingezet voor de show 
’Dance for Kik!’ Super bedankt voor alle hulp!!! Met z’n 
allen hebben we twee prachtige shows neergezet en 
maar liefst 10 gezinnen kunnen gaan genieten van een 
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batontwirling 

Voor veel personen is de sport batontwirling nog niet zo 
bekend. Maar wie dit jaar naar het programma Holland’s got 
talent heeft gekeken heeft ook het optreden van de Twirl 
Witches tijdens de finale van Holland’s Got Talent gezien. 
Een fantastisch optreden waardoor ook het twirlen meer 
in de publiciteit is geraakt. 
Tijdens dit optreden heeft men kunnen genieten van alle 
elementen die de sport met zich meebrengt. Zo hebt u ken-
nis gemaakt met entertainment, dans, acrobatiek, ballet, alles 
met gebruik van een baton.
Ook twirlvereniging Imagination timmert flink aan de weg. 
Binnen de vereniging zijn er al diverse kampioenstitels met 
als klapper de 14-jarige Danique van Stiphout. Danique 
was door de Nederlandse Twirlsportbond uitgenodigd om 
deel te nemen aan de selectiewedstrijd, waarbij gestreden 
werd voor deelname aan het WK die dit jaar in augustus 
zal plaatsvinden te Limerick in Ierland. Tijdens deze selectie-
wedstrijd heeft zij door haar superprestatie zich weten te 
kwalificeren voor deelname aan het WK.
Tevens vond de jury, de show van dusdanige kwaliteit dat zij 
unaniem besloten hebben deze te bekronen met de Starline 
bokaal. Deze bokaal is een onderscheiding voor het meest 
in het oog springende optreden van de dag. Danique is nu 
samen met haar coach Joyce van den Broek zich aan het 
voorbereiden op het komende WK, zodat zij zich zo goed 
mogelijk voor Nederland kan presenteren. Daar alle reis 
en verblijfkosten van deze WK door de sporter zelf moe-
ten worden betaald is er een verkoop van zuurstokken en 
een sponsorloop opgestart. Mochten er sponsors zijn die 
de twee twirlsters een hart onder de riem willen steken 
met aankoop van zuurstokken of een bedrag voor de spon-
sorloop willen doneren dan kunnen zij contact opnemen 
onder telefoonnummer 0492 - 550609 of 0492 - 549937 of 
via www.twirlplaza.nl
Bij twirlvereniging Imagination krijg je deskundig les van 
Joyce van den Broek, afgestudeerd aan de opleiding sport 
en bewegen te Tilburg en geregistreerd coach bij de Ne-
derlandse Twirlsportbond. Ook heeft Joyce diverse malen 
deelgenomen aan Europese en Wereldkampioenschappen. 
Verder organiseren wij ieder jaar diverse verenigingsacti-
viteiten. In het fotoalbum op onze site (www.twirlplaza.nl) 
krijg je een goed beeld wat voor een leuke, gezellige ver-
eniging Twirlvereniging Imagination is. Het mag dus duidelijk 
zijn dat Twirlvereniging Imagination staat voor kwaliteit en 
dat we daarnaast het gezellige verenigingsleven een warm 
hart toedragen! Wil jij ook gaan twirlen? Wil jij ook deze 
fantastische sport gaan beoefenen?
Bij onze twirlvereniging ben je dan op het juiste adres! Meis-
jes en jongens vanaf vier jaar die interesse hebben om te 
gaan twirlen, kunnen contact opnemen met info@twirlpla-
za.nl of gewoon eens een kijkje komen nemen tijdens onze 
trainingen die plaatsvinden op woensdagavond en vrijdag-
avond in sporthal de Veste. 

hans van den broek

t w i r l v e r e n i g i n g  i m a g i n a t i o n
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parkeerverbodzone
    de veste 

OPROEP  ** OPROEP  ** OPROEP  ** OPROEP  ** OPROEP  ** OPROEP  ** 
De Brandevoorter Courant is op zoek naar een nieuwe distributie plaats om 10 x per jaar op de laatste vrijdag van de 

maand de distributie te verzorgen van 3100 couranten. ( juli en augustus niet). 

Wat verwachten wij van u: plaats om 2 pallets couranten te ontvangen in dozen van 40 stuks. U moet deze droog kun-

nen wegzetten onder bv een carport, afdak of garage. De courant wordt rond 13.00 uur bij u bezorgd en tussen 13.00 

en 18.00 uur bij u opgehaald nadat u de bezorgers heeft gebeld. U krijgt voor de handelingen een passende vergoeding. 

De dozen worden bij u neergezet door de drukkerij, afgestapeld van de pallets en opgehaald door de bezorger. Het is 

niet de bedoeling dat u zelf de dozen gaat tillen. U mag natuurlijk wel helpen. Het belangrijkste is dat u thuis bent op de 

10 vrijdagen en plaats heeft om de couranten te ontvangen. 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie stuur dan even een mail naar distributie@brandevoortercourant.nl

Met ingang van 1 juni j.l. is in de Veste van Brandevoort een 
parkeerverbodzone van kracht geworden.
Het besluit hiertoe is in overleg met de politie genomen. 
Aanleiding is het feit dat er op veel straten overlast is van 
foutief geparkeerde auto’s. Zo wordt er op de Bastions ge-
parkeerd, dubbel geparkeerd op de rijbanen of soms zoda-
nig geparkeerd dat er geen doorgaand verkeer meer moge-
lijk is of verkeersonveilige situaties ontstaan.
Het verbod werd bekend gemaakt via borden die de ko-
mende tijd op alle toegangswegen naar het gebied worden 
geplaatst. en stond uitgebreid in het Eindhovens Dagblad. 
Vanaf 1 juni is het derhalve alleen nog maar toegestaan te 
parkeren in parkeervakken. Ook het parkeren op de tijdelij-
ke parkeerterreinen nabij Albert Hein blijft nog toegestaan. 
Daarnaast is het mogelijk gratis te parkeren in de parkeer-
garage onder het Multifunctionele Centrum.
De parkeerverbodzone wordt uitgebreid naar mate er 
meer woonstraten worden opgeleverd. In bouwstraten (te 
herkennen aan de grijze betonklinkers in plaats van de rode 
gebakken stenen) blijft het parkeren nog wel toegestaan 
mits dit natuurlijk geen hinder veroorzaakt.

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

Dit jaar zijn wij als een nieuw tennisteam gestart en na en-
kele maanden van voorbereiding zijn we dan nu na 7 dagen 
intensief competitie tennis op donderdag 29 mei jongstle-
den ongeslagen kampioen geworden. Dit is mede tot stand 
gekomen door de steun van Sportted in Mierlo wie wij 
hiervoor hartelijk willen bedanken.

Foto, van links naar rechts staand
Marc Vrijssen, Caroline Bax-Boekema en Fatima De Castro, hur-
kend ondergetekende Joost Slegers

carolus mixed1 tennis kampioen 2008



 

Rondom Brandevoort struikel je al weer een poos over 
de bordjes ‘Aardbeien te koop’. Zonder frutsels zijn ze 
natuurlijk al erg lekker en een kommetje yoghurt met 
verse aardbeien is ook niet te versmaden. Maar een 
mens wil soms ook iets dat op een echte toet lijkt en 
dan nemen we natuurlijk niet zo’n chemisch monstrum 
uit het koelvak. Daar zitten noodgedwongen nepaard-
beien in die - ze zijn zo knap tegenwoordig - een soort 
aardbeimondgevoel moeten oproepen, omdat er niet 
voldoende landbouwareaal beschikbaar is om aan de 
vraag naar aardbeien voor alle fabriekstoetjes te vol-
doen. Dus, zelf aan de slag en we maken meteen een 
flinke hoeveelheid (voor zo’n acht personen); het komt 
toch wel op.

AARDBEIENPUDDING

INGREDIËNTEN:

  tip voor meer sap: de limoen 20 seconden op
 1200 watt in de magnetron opwarmen 

Voor de garnering: een aantal aardbeien, 2 dl slagroom 
en 1 eetlepel suiker om de room mee te kloppen.

BEREIDINGSWIJZE:

Week de gelatine in een beetje koud water. De kroon-
tjes van de aardbeien halen en zo nodig de steelaanzet 
en het wit eromheen wegsnijden. Pureer de aardbeien 
in keukenmachine of blender of prak ze door een zeef. 
Dit levert ruim 500 ml moes op. Doe de gelatine met 
aanhangend water en de suiker in een steelpannetje en 
zet dat op laag vuur. Meng al roerend suiker en gelatine. 
Laat dit mengsel afkoelen. Giet het limoensap en het 
afgekoelde suiker-gelatinemengsel al roerend door de 
aardbeienpuree. Laat de puree afkoelen tot kamertem-
peratuur en roer hem af en toe door. Ontvet een forse 
kom met het snijvlak van de uitgeperste limoen. Klop 
daarin de eiwitten heel stijf. Klop in een andere kom 
de slagroom. Meng spatelend de aardbeienpuree door 
het eiwit. Doe dit voorzichtig, anders wordt alle lucht 
uit het eiwit geslagen. Spatel er vervolgens de geslagen 
slagroom doorheen.

Wil je de pudding gegarneerd en wel opdienen, vet dan 
een verse kom lichtjes in met een beetje slaolie, dat 
stort later wel zo gemakkelijk. Laat de pudding in ieder 
geval zo’n twee uur opstijven in de koelkast.
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vonden 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 7 september 2008.

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

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

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

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

ook te  downloaden v ia  www.brandevoor tercourant .n l



          juni 2008   73
de kleurw

edstrijd
uitslagenpagina van brandevoort

Dit zijn de uitslagen van 
de kleurwedstrijd waar jul-
lie weer enorm je best op  
hebben gedaan. De winnaars van 

de prijzen zijn:
 

1. Sanne Smits 9 jaar 
2. Chelsey Smulders 9 jaar
3. Janne van den Berg 5 jaar
 

De prijzen kunnen jullie
ophalen aan

oud brandevoort  24,
telefoon 849 002

de prijzen worden aangeboden door

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

1
2 3
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 wijkraadvergaderingen vanaf 20.00 uur

klankbordgroepvergaderingen vanaf 19.30 uur

    
uiterste inleverdatum kopij brandevoorter courant september nummer

7 september

BEHEER WIJKHUIS ’T BRANDPUNT
rieny peters 432013

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

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

COMMISSIES, VERTEGENWOORDIGERS EN HUN MAILADRESSEN
(MEER GEGEVENS VIA WWW.BRANDEVOORT.NU)

wijkraad astrid geers wijkraad@brandevoort.org
verkeerscommissie erik kouijzer  verkeer@brandevoort.org
’t BrandPunt  fons bosman  secretaris@brandpunt.info
commissie buurtpreventie  rené deelen  preventerven@brandevoort.org
commissie 12+     sandra geleijns 12plus@brandevoort.org
commissie dickens jet de laat  dickens@brandevoort.org
commissie speelvoorz./groen  henk noort spelengroen@brandevoort.org
commissie webmasters herbert von reth  webmaster@brandevoort.org
commissie concerten rieny peters concerten@brandevoort.org
brandevoort in actie maarten beks secretaris@brandevoortinactie.nl
brandevoorterdag jan drouen voorzitter@brandevoorterdag.nl
vereniging bravo! mattie weijnen info@brandevoort.biz
scouting brandevoort  jeroen bierens info@scoutingbrandevoort.nl
fotoclub brandevoort albert ticheler aticheler@dialtic.nl
startpagina brandevoort herbert von reth info@brandevoort.nu
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ALARMNUMMER 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71

GG&GD 58 48 88
politie, buurtbrigadier patricia van dijk 0900 - 8844
stadswacht 845970
 
GEMEENTE stadswinkel    58 77 77
 www.helmond.nl/meldpunt
informatiecentrum brandevoort    66 78 78
wijkopzichter (dienst sob)    58 76 90
graffitimeldpunt    50 72 98

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

WELZIJN BRANDEVOORT
spoedlijn 50 47 04
spoed buiten kantoren 0900 - 8861
huisartsen - dr. kaiser en dr. veldhuizen 50 47 05
huisartsen - dr. keuning en dr. smeulders 50 47 06
bellen: tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak 
gezondheidscentrum brandevoort, de plaetse 98 
www.brandevoort.huisartsen.nl

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

apotheek brandevoort 37 00 47

ziekenhuis elkerliek helmond 59 55 55

praktijk voor mondhygiëne - l. schouten 66 46 44
fysiotherapie         
   d. en c. van beuzekom  - van der vorst (ook manuele therapie) 66 71 65
   h. pluym 52 27 15
praktijk haptonomie en bedrijfsmaatschappelijk werk 06 - 49 22 55 50
psychologiepraktijk brandevoort - drs. k. itz-seckl 52 46 53
orthopedagogenpraktijk brandevoort - drs. fannie heesakkers-van ansem 59 95 64
podotherapie - j. van iersel - s. de greef 55 03 88
logopedie
   callista lichtendahl 06 - 54 35 57 69 
   renate jacobs 50 47 00
verloskundigen
  “helmond” l. daamen, m. daamen - de jong, w. van  melis-van hout, l. backx   53 28 00
  “brandevoort” leen v. leuken, marinda vd rijt en linda v. vroenhove    50 47 12
    margo van de bunt - le loux    66 38 99
kraamzorg homecare 0900 - 206 44 44
kraamzorg de zorgboog, telefoonnummer zorgcentrale  0900 - 899 86 36 
mee helmond - ondersteuning bij leven met een beperking 32 80 00
moeders voor moeders, sandra rondeel 51 49 11
praktijk voor therapeutische wandelingen - rosemarie aarts              06 - 33 70 01 44
praktijk voor adem- en ontspanningstherapie - carlijn bamberger  66 47 22
remedial teaching – susanne kuijken 33 26 83
 
SCHOLEN, KINDEROPVANG EN BUITENSCHOOLSE OPVANG
o.b.s. brandevoort, de plaetse 150, stepekolk - oost 53 66 78 57
de vendelier, schutsboom 67, stepekolk - oost 53  52 04 34

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