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7
Op 24 augustus 2008 vond het eerste ZonneBrandfestival 
plaats. Zoals u al vanaf deze datum een aantal verslagen in 
de media hebt kunnen lezen: het was een geslaagd feest. Het 
bestuur van de carnavalsvereniging uit Brandevoort kijkt ech-
ter meteen weer naar de toekomst. De planning om verdere 
acties te ondernemen is al verder uitgebouwd. De 11e van 
de 11e komt er aan. Dat belooft veel goeds, want een van de 
eerste feiten is de bekendmaking van de Brandevoorter 1e 
carnavalsvereniging.

Beste kinderen en ouders moeten jullie horen,
Sinterklaas komt Brandevoort even storen!
Dat vinden wij niet erg, het is zelfs leuk, 
met die pieten lig je elk jaar in een deuk. 
Noteer de datum op de kalender,
dit jaar komt de Sint naar Brandevoort op 23 november.
Het hoefgetrappel start bij de Vendelier (Schutsboom) om 
twee uur.

Op een zon overgoten zondag is op 14 september jl. al-
weer de 4de Brandevoorter Golfdag georganiseerd. Aan het 
succesvolle evenement deden maar liefst 58 spelers mee. 
Alweer een derde meer dan vorig jaar. Het evenement blijft 
maar groeien. Gelukkig geldt dat ook voor het aantal spon-
soren onder aanvoering van hoofdsponsor Please Payroll. 
Alle deelnemers dongen als koppels mee naar de hoofdprijs, 
de wisseltrofee voor de beste spelers van Brandevoort.

Vrijdag 5 september jl. vertrokken Lizet Mols en Dick Schild-
kamp (gehuwd, met elkaar) woonachtig in Helmond (Brande-
voort) voor de derde keer dit jaar naar Gambia. Dankzij de 
medewerking van familie, vrienden, bekenden, een voetbal ver-
eniging en een aantal bedrijven waren de koffers afgeladen met 
een complete voetbal outfit voor het Brufut “Dreamteam”. Een 
voetbal team dat bestaat uit 20 fanatieke voetballertjes in de 
dop waar ze voor het eerst kennis mee maakten.

Op zondag 31 augustus was weer de jaarlijkse Fietstocht 
van Brandevoort. Dit jaar was er een groep van ongeveer 
75 enthousiaste fietsliefhebbers die hun zondagmiddag op 
de fiets gingen doorbrengen. Nieuwe bewoners uit Brande-
voort en bekende gezichten van voorgaande Fietstochten 
in Brandevoort kwamen rond 12.00 uur bijeen bij wijkhuis 
’t Brandpunt om te starten. Jong en oud. Het zonnetje had 
voor deze dag alle medewerking ook toegezegd.
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Durven kiezen …

Dit is een thema dat de redactie zeker aanspreekt. Het 
nieuwe werkjaar beginnen we met het op orde brengen van 
onze bezorging. Al jaren is het moeilijk voor de bezorgers 
om de Courant op een aantal plekken goed af te leveren. 
Voor een aantal bewoners is het nog steeds moeilijk om 
aan te geven of ze ongeadresseerde post wel of niet willen 
ontvangen. De meegeleverde sticker kan dit dilemma oplos-
sen. De sticker biedt immers de mogelijkheid om ronduit 
voor onze Courant te kiezen en toch verlost te blijven van 
ongewenst drukwerk. Wij adviseren of beter gezegd, wij 
bieden deze bewoners nu de gelegenheid echt te kiezen 
voor de Courant en tegelijkertijd verlost te blijven van niet 
gewenst ander drukwerk.
Wij gaan er van uit dat iedereen in de wijk voor onze Cou-
rant kiest en over de grens van zijn eigen leefgebied heen 
wil kijken. De Courant laat immers de wijk leven, helpt mee 
de activiteiten van buren en buitenlui in kaart te brengen. En 
wij vinden dat het goed is om op de hoogte te blijven van 
alles wat er in de wijk gebeurt.
De Courant kan met de publicaties van wijkzaken de bewo-
ner betrekken bij de gang van zaken in de wijk en daarmee 
de leefwereld van de bewoner verbreden.

 Grenzen verleGGen

Een cirkel van huiselijkheid en geborgenheid is mooi en aan-
trekkelijk. Zeker na een lange zomervakantie. Je zou de nei-
ging krijgen om de eerstvolgende seizoenen gewoon binnen 
te blijven en deze drang niet tegen te willen spreken.
De Olympische spelen gaven een ander gevoel: nieuwe 
werelden zoeken, ontdekken dat fysieke en geografische 
grenzen geen piketpalen zijn om je leefpatronen in vast te 
leggen. Atleten, reizigers en supporters kwamen andere er-
varingen tegen in een ander land met andere dimensies en 
culturen. Fysieke grenzen blijken telkens verder opgerekt 
te worden. Zogenaamde oude al lang bestaande limieten 
blijken achterhaald. Een nieuwe generatie sporters stelt 
nieuwe grenzen en ontdekt dat de oude wereld nog niet 
helemaal door zijn capaciteiten heen is. Nieuwe technolo-

gieën zouden deze nieuwe grenzen kunnen helpen verleg-
gen. Doordat mensen elkaar ontmoeten en uitdagen, ont-
staan er nieuwe ervaringen en inzichten dat je eigen wereld 
maar een deel van de gebruikelijke leefwereld is. Het zou 
mooi zijn als bijvoorbeeld deze ervaring van de vakantie 
doorspeelt in het dagelijkse leven van Brandevoort. Mensen 
/ bewoners ontmoeten weer nieuwe mensen en nog meer 
dan in een traditionele wijk, groeit Brandevoort groter en 
treden nieuwe bewoners in onze leefwereld binnen. Oude-
ren mensen komen in de verleiding om meer te gaan bewe-
gen (op maandag 18 september startte de cursus “Beweegt 
zo veel je eigen grenzen zich dat toelaten”) en zij willen zich 
niet vastleggen op hun oude patronen. 
In de straat Tyssenvoort, die in de Buitens van deze wijk ligt, 
blijken bewoners elkaar pas na 8 jaar te ontmoeten en mer-
ken dan dat het best de moeite waard is om te weten wie 
de buurman of buurvrouw is. Iedere buur blijkt een nieuwe 
leefwereld met zich mee te brengen. De bewoners van de 
Baudevoort kozen dit jaar voor een ander straatfeest. Een 
alternatieve zeskamp met een duik op het spekgladde zeil, 
bood hen een totaal nieuwe ervaring. Zelfs de jongste be-
woners konden met wat hulp een duik in het onbekende 
ervaren. Dus: “Laat er geen gras over groeien en zorg dat u 
in beweging komt of blijft en ontdek als actieve bewoner dat 
omgang met buurtgenoten meer dan boeiend is”. 
In het komende (werk)jaar is er weer genoeg te beleven: 
eindelijk de hoogspanningskabels verplaatst, De Veste als 
kern van de wijk nadert zijn voltooiing en de uitbreiding 
van Brandevoort II lijkt echt op gang te komen. Althans dat 
dachten wij, totdat wij op zaterdag 13 september 2008 het 
bericht in het Eindhovens Dagblad lazen dat de rechter vindt 
dat alle randvoorwaarden nog niet goed zijn vervuld. De 
gemeente moet opnieuw de afstand tot enkele agrarische 
bedrijven checken en wellicht aanpassen. In het gescande 
krantenbericht op deze bladzijde kunt u dit bericht lezen. 
De grenzen van Brandevoort I zullen vervagen en geleidelijk, 
maar definitief, overgaan in een gebied dat 2 keer zo groot is 
als de huidige wijk. Wellicht zal de wijk een dimensie krijgen, 
die totaal nieuwe leefervaringen zal opleveren. n

GP

september 2008
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Op 24 augustus 2008 vond het eerste ZonneBrand-
festival plaats. Zoals u al vanaf deze datum een aantal 
verslagen in de media hebt kunnen lezen: het was een 
geslaagd feest.
Het bestuur van de carnavalsvereniging uit Brande-
voort kijkt echter meteen weer naar de toekomst. De 
planning om verdere acties te ondernemen is al verder 
uitgebouwd. De 11e van de 11e komt er aan. Dat be-
looft veel goeds, want een van de eerste feiten is de 
bekendmaking van de Brandevoorter 1e carnavalsver-
eniging, tevens ook de kletsavonden i.s.m. Brandevoort 
in Actie. Op 8 november zal bekend gemaakt worden 
wie de prijsvraag gewonnen heeft met het verzinnen 
van de naam van onze carnavalsvereniging. Iedereen is 
hierbij van harte welkom in wijkhuis ’t BrandPunt.
Het eerste jaar zal de vereniging even de kat uit de boom 
kijken en veel informatie opdoen, de bedoeling is wel 
dat we met onze carnavalswagen 2 of 3 keer zullen op-
treden in de diversen optochten. De uitnodigingen van 
andere verenigingen stromen binnen en deze zullen met 

zonnebrand festival 2008
                              “de aftrap”
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onze leden bezocht gaan worden tot in de late uurtjes!
Gezelligheid en motivatie staan voorop bij onze club! De 
bedoeling is om nog meer leden te werven die gezellig 
en gemotiveerd zijn om ons mee te helpen of gewoon 
lid willen zijn. Voor het nieuwe jaar 2009 zijn we al druk 
bezig om een nieuw 2e festival te organiseren welke de 
naam houdt van “ZonneBrandfestival“. De bedoeling is 
om pittige artiesten te laten komen met temperament! 
Een aantal van de artiesten komen weer die dit jaar ook 
zijn geweest. We proberen nog een topper naar Bran-
devoort te krijgen, maar dit zal afhangen van de nieuwe 
hoofdsponsor, welke in medio april bekend zal worden 
gemaakt. De sponsoren van 2008 hebben voldoende in 
de picture gestaan met veel media aandacht. Zij waren 
allen goed tevreden. Ook zal de tijd vervroegd worden 
naar 13.00 uur tot max. 19.00 uur, dit is lang genoeg om 
iedereen weer op tijd naar huis te sturen, omdat er toch 
weer op maandag gewerkt zal moeten worden. n

namens onze vereniging;
marcel, albert, peter, eric, bart en francoise
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Wijkraad Brandevoort nodigt u uit voor de leef-
klimaatbijeenkomst met De Gemeente Hel-
mond op donderdag 9 oktober a.s. in wijkhuis 
‘t BrandPunt.

Brandevoort I nadert zijn voltooiing; Brandevoort II 
werpt zijn schaduw vooruit. Een belangrijk moment om 
eens te onderzoeken waar we staan met het wonen en 
leven in Brandevoort. Vriend en vijand zullen beamen 
dat er aan de stedenbouwkundige aspecten van Brande-
voort veel aandacht is - en nog steeds - wordt besteed. 
De ‘Veste’ wordt steeds meer het hart van de wijk. Dat 
is zichtbaar aan het gereedkomen van het station met 
de aangrenzende bebouwing, de voorzichtige start van 
het winkelaanbod en het fraaie gezondheidscentrum. In 
feite een unieke situatie: een wijk met een eigen kern die 
zich niet alleen leent voor allerlei (centrale) activiteiten 
maar ook vooral het gezicht van de gehele wijk bepaalt.

Na deze lofzang op architectuur en stedenbouwkunde 
is het goed om eens te kijken naar het leefklimaat in 
de wijk. Van stenen alleen wordt een mens immers niet 
gelukkig. Hij moet zich thuis kunnen voelen, er mogelijk 
zijn werk kunnen vinden; de 1e lijns zorg moet zijn veilig-
gesteld alsook het onderwijs, de mogelijkheden voor re-
creatie en ontspanning en tenslotte moet er het gevoel 
zijn van veiligheid. Dit laatste geldt voor alle leeftijdsca-
tegorieën maar met name voor de jeugd. 

Gelukkig zijn er diverse succesvolle initiatieven van be-
woners waardoor er vele leuke evenementen worden 
georganiseerd en er een steeds actiever verenigingsle-
ven ontstaat. Vraag is echter of De Gemeente Helmond 
tijdig met (al dan niet geplande) voorzieningen inspeelt 
op de snelle groei van de wijk. Dit geldt in het bijzonder 
voor onze opgroeiende kinderen. Denk maar eens aan 
het aanbod van middelbaar onderwijs, voorzieningen 
voor sport en ontspanning, het voorkomen van crimi-
naliteit e.d.. Wij maken ons daar serieus zorgen over. De 
Wijkraad Brandevoort heeft om die reden de aanko-
mende Klankbordgroepvergadering van 9 oktober a.s. in 
het teken gesteld van het leefklimaat in Brandevoort. 

De Wijkraad heeft zich het afgelopen jaar samen met de 
betrokken instanties en bewoners richting de Gemeen-
te Helmond ingespannen voor tijdige voorzieningen 
voor de groeiende basisscholen en voor een fatsoenlij-
ke voorziening voor buitensport. Helaas met wisselend 
succes. De basisscholen kunnen gelukkig weer vooruit, 
maar aan de ontwikkeling van de sportvelden heeft De 
Gemeente onvoldoende medewerking verleend. Onze 
enthousiaste voetballers staan in de kou. 

Wij willen nu deze zaken in een groter perspectief plaat-
sen en De Gemeente Helmond aanspreken op haar ver-
antwoordelijkheid. Dat begint met het samen vaststel-
len van de 0-situatie. Waar staan we nu. Tegelijkertijd in 
kaart brengen wat de toekomst ons aantoonbaar voor 

van de wijkraad
uitdagingen brengt, gezien de groei van het aantal be-
woners en de fors veranderende samenstelling van leef-
tijdsopbouw. Vervolgens kunnen we dan met elkaar vast 
stellen of de beoogde voorzieningen (qua ruimten, man-
kracht en geld) wel aansluiten bij wat er nodig is. Vandaar 
dat de wijkraad heeft besloten om dit thema goed voor 
te bereiden en daarover in gesprek te gaan met College 
van Burgemeester en Wethouders en natuurlijk ook de 
politieke partijen. Te beginnen op de Klankbordgroep-
vergadering van 9 oktober a.s. We betrekken daar onze 
commissies alsook de Stichting Brandevoort in Actie en 
de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort bij. 
Zoals altijd is uw aanwezigheid op de publieke tribune 
meer dan welkom. De volgende zaken willen wij aan de 
orde stellen:
•	 Hoe	staan	we	ervoor	in	Brandevoort?
•	 Wat	zijn	de	randvoorwaarden	voor	sociaal	welbevinden?
 o structuur(en)
 o voorzieningen 
 o professionalisering
•	 Sporten	en	bewegen	in	Brandevoort
•	 Onderwijs	in	Brandevoort
•	 Kinderopvang	in	Brandevoort
•	 Veiligheid	in	Brandevoort
•	 Uitwisselingen	ervaringen	Brandevoort	I	versus	Bran- 
 devoort II 

Zoals gezegd, de Wijkraad heeft behoefte aan informatie 
over de plannen van De Gemeente Helmond voor di-
verse soorten voorzieningen, met een bijbehorend tijd-
schema in relatie tot de voorziene ontwikkelingen van 
de wijk. Ook de politieke partijen zijn uitgenodigd om 
hiervan kennis te nemen en in de gelegenheid te komen 
in te spelen op onze zorgen voor de (nabije) toekomst. 
Weet dus dat uw Wijkraad zich druk maakt om uw en 
ons leefklimaat in de wijk. Laten we samen zorgen dat 
we niet alleen qua architectuur en evenementen een bij-
zondere wijk hebben en houden maar ook trots kun-
nen zijn en blijven op het leefklimaat in onze unieke wijk. 
Kom naar de openbare Klankbordgroep vergadering op 
9 oktober a.s. in het wijkhuis ’t BrandPunt. De aanvang 
is om 19.30 uur. De zaal gaat open om 19.15 uur. Graag 
tot dan! n
Namens het bestuur van Wijkraad Brandevoort

franklin van de laar
bestuurslid
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In de courant van juni 2008 heeft de wijkraad een oproep 
gedaan aan alle bewoners om met ideeën en plannen te ko-
men voor de besteding van het speciale budget dat door de 
gemeente Helmond ter beschikking wordt gesteld. De ge-
meente stelt voor alle wijken een bedrag van € 15.000,- ter 
beschikking. Het geld is bedoeld voor wijkprojecten die bij-
dragen aan de uitstraling en sociale samenhang in de wijk. Het 
resultaat van deze oproep is niet bemoedigend: 0 reacties!!

van de wijkraad
B r a n d e V O O rt 	 I d e e ë n l O O S ? ? ?

Kom op mensen uit Brandevoort, wij zijn er van overtuigd 
dat er nog veel zaken zijn die we met elkaar kunnen oppak-
ken! Laat deze kans niet voorbij gaan! Kijk op de website van 
de wijkraad voor meer informatie. Hier vindt u ook de for-
mulieren die u moet gebruiken bij het indienen van uw idee.

astrid geers
voorzitter wijkraad brandevoort

De winnaar van de juni puzzel is:  Anke van Stiphout. Een mooie cadeaubon van € 10,- is de beloning.  Het antwoord was:  7581
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	11	oktober	via	ge-
noemde link op de website.

september puzzel 
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oplossing: 63 16 50 82 62 64 1 3 11 51 22 44

Horizontaal
2	Groente	4	Zie	ommezijde	6	Soort	8	Vleesproduct	9	Zang	15	Indien	17	Ondernemingszin	18	Bestrating	19	Uitroep	20	advertenties	22	einde	25	rund 
27 Zangstem 28 Vakbond 30 Brandevoorter ergernis 31 Haardracht 32 Bouwstijl 36 Tapas 37 Gras… 40 Eer 42 Ontkenning 43 Getal 44 Namaak 46 Speel-
goed	48	Kleintje	49	Knaagdier	53	“Kukeleku”	56	Brandevoorter	verschijnsel	57	Zomercarnaval	59	Ontspanningsoefening	60	Gladjanus	65	Uitbreidingsplannen 
66 Droog 67 Sprookjesfiguur 68 Verfsoort 69 Strook 70 Niet glad 72 Onder leiding van 74 Kaartspel 75 Schadelijke uitstoot 76 Gegriezel 78 Ieder 79 “Zeg eens 
AAAA” 82 Vat 83 Bergplaats 86 “Leg neer die bal!” 87 Opening 88 Op de gevoelige plaat 89 Stek 90 Langs 92 Basisschool 93 Bergplaats

verticaal
1 Engelse titel 3 Beroep 5 Baal 7 Bloeiwijze 10 Groep huizen 11 Bloemen 12 Hoogste punt gebouw 13 Spijker 14 De … (doorgaande weg) 16 Geplande 
buurt 21 Architect 23 Spaanse titel 24 Sneefde jammerlijk bij het station 25 Architect 26 Onderwijsprobleem 28 Kledingstuk 29 Kledingstuk 33 Meisjesnaam 
34 Landweg 35 Is De Veste op gebouwd 38 Bus, trein en tram 39 Droog 41 Bovenkant 45 ’t BrandPunt 46 Kookgerei 47 Lekkernij 50 SVP 51 Jeugdplezier 
52	Beoefend	door	de	Hechte	Band	54	Hoofdredacteur	55	Belofte	56	Moeras	58	Uitroep	61	Is	een	deel	van	de	Veste	62	apart	gebouw	63	ter	land,	ter	zee	en	
in Brandevoort 64 Op de Solex 71 Jeugdig speurwerk 73 Nieuwbouw 75 Brandevoorter … 76 Hollandse Eenheidsprijzen aan ’t water 77 Veeziekte (afk.) 80 
Muzieknoot 81 Zoef en … 84 Gek 85 Graver 91 Klaar
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Op het moment dat deze Brandevoorter Courant in 
uw brievenbus valt, is iedereen al weer meerdere we-
ken terug van vakantie. Zoals gebruikelijk is een nieuw 
seizoen gestart in september met veel activiteiten in en 
rond het wijkhuis. Natuurlijk vinden de gebruikelijke ac-
tiviteiten plaats, zoals: yoga, kinderballet, biljart, bridge, 
crea-doe, pilates, streetdance, koersbal, KookPunt, KOor 
BRAndevoort, fotoclub en nog veel meer. Voor enkele 
activiteiten geldt een ledenstop, maar anderen hebben 
nog volop plaats. Loop eens binnen in het wijkhuis en 
kijk of er iets is dat u leuk vindt. Voor de exacte tijden en 
data kunt u kijken op www.brandpunt.info.
Sinds 7 september is een nieuwe dansschool gestart. 
Danscentrum Burning Point verzorgt ballroom dansles 
op verschillende niveaus. Maar ook kidswing en salsa 
staan op het programma. Kijk elders in deze BC voor 
meer details of kijk op www.burningpoint.nl.
Ook zijn sinds september weer allerlei leuke, veel-
zijdige cursussen op het gebied van beeldende kunst, 
muziek en theater van het Kunstkwartier in wijkhuis 
’t BrandPunt. Kijk voor het volledige aanbod op www.
kunst-kwartier.nl of bel 0492 - 542445.
De Stichting Welzijn Ouderen Helmond brengt u in be-
weging op een sportieve en gezellige wijze. Vanaf okto-
ber kunt u deelnemen aan de beweegcursus ‘Ouderen 
Actief’. De cursus bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkom-
sten van 2 uur waarin bewegen centraal staat. Kom in 
beweging en meldt u aan via info@swohelmond.nl of 
bel naar 0492 - 54 11 81 

GROTE ACTIVITEITEN

Ook in dit najaar vinden weer enkele grote activiteiten 
plaats in wijkhuis ’t BrandPunt. Zo is op 4 oktober een 
geweldig optreden gepland van “Striepke Veur” met de 
zangeres Marie Christien. Zie ook elders in deze BC. 
Op zondag 26 oktober verzorgt mannenkoor Lam-
bardi een optreden in wijkhuis ‘t BrandPunt. Het gratis 
concert begint om 12.00 uur. Tijdens dit optreden kunt 
u een uurtje luisteren naar het mannenkoor. Wellicht 
is dit dan ook een mooie gelegenheid om eens te be-
kijken of zingen in ons koor ook iets voor u is. Meer 
informatie over Mannenkoor Lambardi is te vinden op: 
www.mannenkoor-lambardi.nl
Natuurlijk zal de Houtse Toneelgroep haar jaarlijkse 
optreden weer verzorgen. Op zaterdag 1 & zondag 2 
november 2008 spelen zij het stuk “Bedkwartier”, van 
de bekende schrijver Alan Ayckbourn. Kijk op www.
houtsetoneelgroep.nl. We hadden gepland om op 23 
november de eerste “Brandevoorter Preuverij” te or-
ganiseren. Maar op deze dag wordt de goedheiligman 
verwacht in Brandevoort en het is natuurlijk niet de 
bedoeling dat we binnen de wijk conflicterende evene-
menten organiseren. Daarom is besloten de 1e Brande-
voorter Preuverij nog even uit te stellen. Maar dat-ie 
er komt is wel zeker. We houden u op de hoogte!
Rond de kerstperiode wordt ook weer een passende 

activiteit georganiseerd. Houd de publicaties in de BC 
in de gaten. Omwille van de actualiteit maken we ook 
gebruik van weekblad De Loop en waar mogelijk het 
Eindhovens Dagblad. En als het nodig is gaat het bestuur 
gewoon met flyers de wijk in!

ALTIJD BINNENLOPEN!

Wijkhuis ’t BrandPunt is in principe alleen geopend als er 
een activiteit plaatsvindt. Maar dat betekent niet dat dan 
alleen de deelnemers aan die activiteit toegang hebben. 
Integendeel!!! We willen graag de gezellige huiskamer van 
Brandevoort zijn. Een ruimte waar iedereen uit de wijk 
zich thuis kan voelen. Zodra we geopend zijn, ziet u het 
bord buiten staan. Dat is het teken dat iedereen welkom 
is, voor een praatje, een kop koffie of een drankje. Loop 
gerust binnen. We zijn er voor iedereen!

WIjKHUIS	’t	BrandPUnt	draaIt	OP	VrIjWIllIGerS

Het wijkhuis ’t BrandPunt wordt beheerd door de Stich-
ting Sociaal Cultureel Centrum (SSCC) Brandevoort. 
Het bestuur van deze stichting bestaat uitsluitend uit 
vrijwilligers. Om de dagelijkse gang van zaken te behe-
ren en vanwege de gewenste continuïteit heeft het be-
stuur een betaalde beheerder in dienst genomen. En 
omdat deze beheerder het natuurlijk ook niet allemaal 
alleen kan, zijn nog twee parttime krachten ingehuurd. 
Het wijkhuis is elke dag geopend inclusief zaterdagen en 
zondagen. De openingstijden variëren enigszins, omdat 
we niet geopend zijn als er geen activiteit is. Maar door 
de week zijn we in ieder geval open van circa 12.00 tot 
00.00 uur. Op zaterdag is het wijkhuis veelal geopend 
vanaf 09.00 uur ’s morgens tot 01.00 uur en op zondagen 
in ieder geval ’s avonds vanaf 18.00 uur en veelvuldig ook 
’s middags. Het totaal aantal openingsuren bedraagt hier-
door minstens 90 uren per week. Die moeten minimaal 
dubbel bezet worden, dus bestaat er een werkaanbod 
van 180 tot 200 uren per week. Met in totaal circa 70 
betaalde uren kan dat dus nooit gevuld worden. Daarom 
zijn we erg blij met een groot aantal enthousiaste vrijwil-
ligers. Zonder deze mensen kunnen we ons wijkhuis niet 
open houden. Daarom bedanken we deze mensen eens 
per jaar voor hun inzet met een gezellige avond. Dit jaar 
zal	deze	avond	op	zaterdag	11	oktober	plaatsvinden.	U	
zult begrijpen dat we daarom (bij hoge uitzondering) op 
die avond voor andere activiteiten gesloten zijn. Lijkt het 
u	leuk	om	volgend	jaar	ook	zo’n	avond	mee	te	maken?	
Geef u dan nu op als vrijwilliger bij ondergetekende. En 
als u in het wijkhuis bent, bedenk dan dat degene die u 
bedient daar ook in zijn/haar vrije tijd staat. Daarom stel-
len we het erg op prijs als u zelf uw bestelling aan de bar 
ophaalt en het gebruikte glas- en serviesgoed weer even 
terug brengt! n

fons bosman
secretaris@brandpunt.info 

secretaris sscc ’t brandpunt

nieuw seizoen, nieuwe activiteiten!
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Het blijft een raar fenomeen: aan de ene kant klagen 
buurtbewoners over verkeersonveiligheid in de wijk, 
terwijl aan de andere kant het juist de eigen buurtbewo-
ners zijn die voor onveilige situaties zorgen. De gemeen-
te krijgt regelmatig klachten over onveilig en gevaarlijk 
verkeersgedrag. Meestal in straten waar geen doorgaand 
verkeer komt; straatjes die voornamelijk door de bewo-
ners zelf gebruikt worden.
 
EEN OPSOMMING VAN DE MEEST GEHOORDE 
KLACHTEN
•	 te	 hard	 rijden	 (ook	 hier	 weer	 meestal	 door	 mede- 
 buurtgenoten)
•	 Geen	voorrang	verlenen	aan	het	verkeer	(waaronder	 
 fietsers) van rechts
•	 Parkeergedrag	van	ouders	bij	het	brengen	en	halen	van	 
 schoolkinderen

daarOM	 VOOr	 alle	 BUUrtGenOten	 de	 Ver-
KEERSREGELS NOGMAALS OP EEN RIJTJE

30 km/u is de limiet! In alle straten in Brandevoort, uitge-

ook ù kunt
    brandevoort verkeersveiliger maken

zonderd de Brandevoortse Dreef, de Geldropseweg en 
de Voort geldt een maximumsnelheid van 30 km/u. Pro-
beer rekening te houden met deze snelheid, vooral in de 
ochtendspits als ook schoolgaande kinderen op straten 
lopen of fietsen.
Al het verkeer van rechts heeft voorrang! Of u nu vanuit de 
Veste over de Stepekolk-Oost richting de Brandevoortse 
Dreef rijdt of vanuit plandeel Schutsboom over dezelfde 
straat, al het verkeer van rechts heeft voorrang, dus ook 
de fietsers.
De Veste is een parkeerverbodszone! Buiten de privé bin-
nenterreinen, het openbare parkeerterrein voor en ach-
ter Albert Heijn en de parkeergarages mag u in de Veste 
alleen parkeren in de parkeervakken langs de rijbaan. Als 
u op de rijbaan, bouwstraat of bijvoorbeeld de bastions 
parkeert hindert u andere weggebruikers wat tot verve-
lende of zelfs gevaarlijke situaties kan leiden.

Want bedenk: de verkeersregels zijn er voor ons allen, 
Samen houden we de wijk leefbaar!!

de verkeerscommissie



       fotoclub
brandevoort

FOtOclUB	BrandeVOOrt	Start	4DE SEIZOEN

Op 17 september begon voor FotoClub Brandevoort 
het 4de seizoen met een vol programma. Er zijn momen-
teel 5 werkgroepen actief: Portretgroep-gevorderden, 
Portretgroep-starters, Architectuurwerkgroep, Natuur-
werkgroep en een nieuwe werkgroep Macro/Table-top 
fotografie.
Enkele groepen zijn al voor de officiële startdatum be-
gonnen. In augustus is de werkgroep natuurfotografie al 
van start gegaan met haar derde seizoen. Dit seizoen 
leggen zij hun focus op compositie. Erwin Peek, de werk-
groepcoördinator, heeft een presentatie gegeven over 
perspectief en contrast. Er zijn vele mogelijkheden om 
het perspectief (dieptewerking) in landschappen te ver-
sterken of af te zwakken. Bij contrast denken velen aan 
licht en donker, maar je kunt in de fotografie ook denken 
aan groot-klein, ruw-glad, vast-vloeibaar etc.
De deelnemers van de werkgroep gaan voor de vol-
gende bijeenkomst aan de slag om te oefenen met deze 
twee onderwerpen. Voorafgaand aan deze eerste avond 
hebben 2 deelnemers, net als vorig jaar, foto’s gemaakt 
bij de open dag van de Dahliatuin West Helmond. Een 
jaar na hun 50ste verjaardag heeft de Dahliatuin wederom 
iets moois laten zien. Mooi weer en vrolijke bloemen 
zorgden voor een goede stemming bij de bezoekers. In 
november staan 2 interessante lezingen over natuurfoto-
grafie op het programma.
Jeanette van der Staak zal een verhaal vertellen over 
paardenfotografie. Een aantal werkgroepleden heeft haar 
afgelopen mei ontmoet tijdens een fieldtrip naar de Peel-
paarddag in Liessel. Gerard Schouten is een natuurfo-
tograaf en heeft diverse lezingen hierover gegeven aan 
o.a. het IVN. Hij zal een november een lezing geven over 
vogel- en landschapsfotografie tijdens een van onze re-
guliere clubavonden. n

albert ticheler
fotoclub.publiciteit@brandevoort.org

septem
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September, nauwelijks een moment om stil te 
staan bij een kerstgerelateerd evenement. tóch 
willen de vrijwilligers van Dickensnight 2008 uw 
aandacht vragen voor een aantal zaken.
 
COMMISSIE DICKENS WORDT STICHTING 
DICKENSNIGHT BRANDEVOORT

Tot vorig jaar vielen groeperingen die activiteiten orga-
niseerden onder Wijkraad Brandevoort. Wijkraad Bran-
devoort houdt zich momenteel alleen nog bezig met de 
taak die een wijkraad heeft: spreekbuis van bewoners zijn 
in de richting van de Gemeente Helmond. Alle andere 
activiteiten zijn onder een nieuwe paraplu verenigd: de 
stichting Brandevoort in Aktie. Dickensnight maakt deel 
uit van die stichting en heeft er daarnaast voor gekozen, 
een eigen stichting in het leven te roepen.
Stichting Dickensnight Brandevoort houdt zich enkel 
en alleen bezig met het organiseren van de jaarlijkse 
Dickensnight. De bezoekersaantallen zijn hard gestegen, 
er zijn steeds meer standhouders die zich melden als 
deelnemer en er komt steeds meer kijken bij dit evene-
ment in logistiek opzicht. De vrijwilligers binnen Dicken-
snight willen de verantwoordelijkheid voor de organisa-
tie zo goed mogelijk kunnen dragen. Het oprichten van 
een stichting ligt dan voor de hand. Eigen statuten, een 
eigen huishoudelijk reglement, inschrijving bij de Kamer 
van Koophandel, een eigen bankrekening en de mogelijk-
heid om bestuursleden te verzekeren vinden wij belang-
rijk. Het biedt meer mogelijkheden om te anticiperen op 
gebeurtenissen en dat komt de organisatie ten goede. 
Half september ondertekende het Dagelijks Bestuur 
de oprichtingsakte en daarmee werd Brandevoort een 
stichting rijker.

nIeUWe	WeBSIte

Stichting Dickensnight Brandevoort gaat professioneel 

dickensnight brandevoort
  14 december 2008

digitaal. Op 1 oktober gaat de nieuwe website de lucht 
in. Samen met Threvon Internetservices en Buro7 wordt 
er, op het moment dat dit artikeltje wordt geschreven, 
hard gewerkt aan een verfrissende eigentijdse website. 
De site biedt de organisatoren de mogelijkheid, op elk 
moment de nieuwste ontwikkelingen te presenteren aan 
bezoekers van de site via een contempt managementsy-
steem dat in de site is ingebouwd. 

entHOUSIaSte	nIeUWe	MenSen	altIjd	WelKOM

Stichting Dickensnight Brandevoort bestaat uit een elftal 
organisatoren en een honderdtal vrijwilligers. Een gezel-
lige groep die er veel plezier aan beleeft om ieder jaar 
opnieuw een kerstsfeerfeest in de wijk neer te zetten.  
Inmiddels is gestart met het organiseren van Dickens-
night 2008. Iedere organisator neemt een deel van het 
festijn voor zijn of haar rekening. Verantwoordelijk-
heid dragen, zélf mensen benaderen om het onderdeel 
gestalte te geven en genieten van het resultaat van je 
werkzaamheden. Zaken die (bijna) iedere Brandevoorter 
op het lijf geschreven zijn. Natuurlijk wordt er onderling 
overleg gepleegd zodat de diverse onderdelen naadloos 
op	 elkaar	 aansluiten.	 Iets	 voor	 jou?	 neem	 contact	 op	
via br.voorzitter@dickensnight.nl om je aan te melden 
of om meer informatie in te winnen.
Naast organisatoren heeft Stichting Dickensnight Bran-
devoort altijd plaats voor mensen die als vrijwilliger 
hun medewerking willen verlenen. Dat kan op de dag 
zelf, maar ook ter voorbereiding van Dickensnight 2008. 
Deze mensen kunnen zich melden via br.vrijwilligers@
dickensnight.nl 
nieuw	 in	de	wijk	 en	 geen	beeld	 van	dickensnight?	 een	
reden temeer om contact op te nemen! Sfeerfoto’s van de 
afgelopen jaren zijn te vinden op www.dickensnight.nl

stichting dickensnight brandevoort
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Zaterdag 6 september heeft het jaarlijkse straatfeest van 
de Baudevoort weer plaatsgevonden. Deze traditie, al-
weer voor de zevende keer, vindt al plaats sinds deze 
straat opgeleverd werd in 2000. Het was daarmee dan 
ook de eerste straat die in het plan Brandevoort werd 
opgeleverd. Leuk om te zien is het feit dat dit voorbeeld 
al gauw door meerdere straten in Brandevoort vervolg 
heeft gekregen.
De avond werd voorafgegaan door een heuse zeskamp. 
Hiervoor werd het Antoniusveldje en bosje gebruikt 
(nogmaals onze hartelijke dank aan de bewoners van 
de Tyssenvoort voor hun medewerking). Van trefbal en 
touwtrekken tot aan een estafette en waterverfbal/le-
vend stratego werd er met veel overgave en sportivi-
teit de strijd aangebonden. Hiervoor werd alles uit de 
kast getrokken en een echte ‘battle’ niet geschuwd. Het 
spektakel werd afgesloten met een buikschuifcompetitie, 
waarbij het opvallend was dat vooral de jongere garde 
van de Baudevoort de mooiste en meeste snoekduiken 
uit hun hoge hoed toverden.
Na een heerlijk frietje en wat snacks van een gehuurde 
frietkar begon de après-ski avond met een goed gevulde 
maag. De bierpullen vonden hun weg naar de keelgaten 
en de Glühwein was een welkome afwisseling in het 
drankgebruik. Gelukkig bleef het weer de gehele dag 
meewerken en was het ook lekker gezellig warm in de 
tent, mede door de heerlijke erwtensoep. Na een avond-
je met vrolijke muziek, geklets over koetjes en kalfjes en 
een hapje en een drankje, ging het licht en geluid om 2.00 
uur uit om ook de andere bewoners in Brandevoort hun 
nachtrust te gunnen. Het stokje wordt nu overgedragen 
aan een andere bewoner……………succes!

namens de feestcommissie,
mark van dijk

straatfeest en zeskamp
     in de baudevoort

MarIecHrIStIen	HI-j-Un	StrIePKe	VeUr	

MarieChristien en Striepke Veur kennen elkaar al jaren! 
Tijdens hun optredens in de gehele Provincie is er een 
gezellige vriendschapsband ontstaan, met muziek als bin-
dende factor.
Nu ze beiden een feestje te vieren hebben (MarieChris-
tien viert volgend jaar haar 12,5 jarig jubileum en Striep-
ke Veur is dit jaar al 25 jaar van de partij!) willen ze dat 
graag samen doen. Met elkaar én met hun publiek.

Het programma is afwisselend. Iets dat je kunt verwach-
ten als je enerzijds MarieChristien met haar prachtige 
liedjes en anderzijds het carnavaleske cabaret van Striep-
ke Veur op één avond op het podium zet. Juist die grote 
afwisseling maakt dat zij ieder afzonderlijk garant staan 
voor een heerlijke avond Brabant op zijn best! Maar ook 
samen zijn zij heel goed in staat om voor verrassingen te 
zorgen. Want wat is bijvoorbeeld het aandeel van Bra-
bants	weerman	johan	Verschuuren	in	het	geheel?	
Kortom: MarieChristien heeft bij de heren een echt 
Striepke Veur en andersom.

Beleef deze avond op 4 oktober in wijkhuis ’t BrandPunt. 
Aanvang 20.15 uur. Entree bedraagt e	12,50.	U	kunt	re-
serveren via www.mariechristien.nl. Maar uiteraard kunt 
u ook gewoon op deze avond kaartjes kopen aan de zaal 
(let wel: op=op!)

optreden in ‘t wijkhuis
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VOOr	 alle	 lOPerS	 en	 HUn	 SUPPOrterS	 In	
BRANDEVOORT

Op zondag 9 november kun je meelopen met de eerste 
editie van Rondje Brandevoort. Het parcours van 2,4 km 
begint en eindigt bij de markthal en kan 1 of meerdere 
keren worden afgelegd. De vergunning is aangevraagd. 
Verder zijn we nog bezig met een korter rondje voor 
de kinderen. Zet de datum alvast in je agenda. Verdere 
informatie volgt nog.

contactpersoon:
roelof jan bouwknegt

pr@brandevoortinactie.nl
www.brandevoortinactie.nl 

Verschillende bewoners in de wijk hebben een nee-nee 
sticker op hun brievenbus geplakt. Dit betekent o.a. dat 
ze geen huis aan huisbladen willen ontvangen. Toch willen 
sommigen van deze bewoners wél een Courant en an-
deren weer niet. De bezorging van onze courant leidde 
daarom soms tot misverstanden. Wij willen mogelijke 
nieuwe misverstanden voorkomen en hebben een eigen 
sticker uitgebracht. Als u deze sticker plakt dan krijgt u 
wel de BC maar verder geen ongeadresseerde  huis aan 

huisbladen en reclamedrukwerk. Deze nieuwe sticker 
treft u in deze Courant aan. Wij vragen de bewoners, die 
geen huis aan huis bladen  willen ontvangen, maar wel de 
Courant, om deze sticker op te plakken. De bewoners 
met een andere wens kunnen uiteraard hun eigen nee-
nee sticker handhaven. De bezorger weet dan met ze-
kerheid dat daar geen Courant gewenst is. Deze manier 
van werken gaat de volgende maand in: dit is de maand 
oktober! Wij danken u voor uw medewerking.

de werkgroep bc

    
 

    
 

    
 

bezorging van de courant
   bij        -        bewoners
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op zondag 31 augustus was weer de jaarlijkse 
Fietstocht van Brandevoort. Dit jaar was er een 
groep van ongeveer 75 enthousiaste fietsliefheb-
bers die hun zondagmiddag op de fiets gingen 
doorbrengen.

Nieuwe bewoners uit Brandevoort en bekende gezich-
ten van voorgaande Fietstochten in Brandevoort kwa-
men rond 12.00 uur bijeen bij wijkhuis ’t Brandpunt om 
te starten. Jong en oud. Het zonnetje had voor deze dag 
alle medewerking ook toegezegd en de verwachtingen 
waren dat het tussen de 25 en 28 graden kon worden. 
Perfect fietsweer!!
Vanaf wijkhuis ’t Brandpunt ging het dit jaar via de ECO 
zone bij het NS station Brandevoort richting Stiphoutse 
bossen. Daar was na een half uurtje fietsen de 1ste rust-
pauze waar we onder het genot van een drankje en heer-
lijk fris fruit konden bijkomen van de eerste kilometers. 
Vervolgens ging de tocht verder via de mooie vennen in 
de Lieshoutse bossen richting Nuenen.
In Nuenen was de grote rustpauze gepland waar ieder-
een kon bijkomen van de reeds gefietste kilometers. Bij 
een lekker Brabants kopje koffie met o.a. een broodje 
knakworst werd iedereen sportief aan het werk gezet. 
Inzet was de hoogste score op de sjoelbak. Met nog een 
banaantje, een snoepje en wat drinken erbij kon iedereen 
weer vol goede moed verder, richting Nuenen Zuid. Van 
daaruit ging de tocht richting Dierenrijk, de dierentuin 
vlak bij Brandevoort. 
Helaas was door wegpiraterij op de weg naar de het 
Dierenrijk 1 deelnemer in de lappenmand terecht geko-
men. Hierover zal o.a. de wijkagent nog ingelicht worden. 
Tijdens de fietstocht moesten de vragen van de vragen-
lijst beantwoord worden om punten te scoren voor de 
overwinning. De winnaars van deze fietstocht zouden de 
trotse bezitters worden van de wisseltrofee Fietstocht 
Brandevoort. Deze mooie wisselbeker van een halve me-
ter hoogte was beschikbaar gesteld door onze nieuwe 
sponsor uit Stiphout, fa Andriessen Graveerwerk. Zon-
der al onze sponsors is het organiseren van de fietstocht 
onmogelijk. Threvon, Rivez, Andriessen en alle andere 
sponsors, weer bedankt namens alle fietsers!
Nadat alle fietsers voorbij de dierentuin gefietst waren 
ging de tocht verder via het mooie nieuwe fietspad langs 
het kanaal. Via deze weg kwamen alle fietsers in de ECO 
zone bij de Hoeves in Brandevoort uit. En ook daar ble-
ken mooie stukjes natuur te zijn die menig fietser on-
bekend was. Vanuit de ECO zone ging het laatste stukje 
over bekend terrein, richting wijkhuis ’t Brandpunt waar 
ook het eindpunt was. Na een verkoelend drankje, weer 
aangeboden door onze sponsors, kon iedereen in span-
ning wachten tot 17.00 uur voor de bekendmaking van 
de prijzen. En 1 familie zou de gelukkige bezitter worden 
van de wisselbeker. 
De winnaar van deze wisselbeker Fietstocht Brandevoort 
2008 is de familie Walstra uit de Tysenvoort geworden. 
De 2de plaats is voor de familie Wiegmans, 3de plaats de 
familie Schutten en de 4de plaats de familie Van de Knaap. 
De zgn. “poedelprijs” was voor de familie Borbas. Alle 
prijzen, die o.a. bestonden uit mooie badlakens en frisse 

brandevoorter fietstocht 2008
shampoos, werden met een tevreden blijk in ontvangst 
genomen door de prijswinnaars.
Voldaan en tevreden gingen alle deelnemers na de prijs-
uitreiking naar huis waar ongeveer 75% van de deelne-
mers onder het genot van hun eigen BBQ nog tot diep 
in de nacht over de fietstocht Brandevoort konden na-
praten. Voor het fotoverslag van de fietstocht kunt u de 
Brandevoort site bezoeken: www.brandevoort.nu 

Alle vrijwilligers en sponsoren nogmaals bedankt! Mis-
schien tot volgend jaar !

de organisatie van de fietstocht



septem
ber 2008   27

zonnige brandevoorter
                                       golfdag weer een succes

Op een zon overgoten zondag is op 14 september jl. 
alweer de 4de Brandevoorter Golfdag georganiseerd. Aan 
het succesvolle evenement deden maar liefst 58 spelers 
mee. Alweer een derde meer dan vorig jaar. Het evene-
ment blijft maar groeien. Gelukkig geldt dat ook voor het 
aantal sponsoren onder aanvoering van hoofdsponsor 
Please Payroll. Alle deelnemers dongen als koppels mee 
naar de hoofdprijs, de wisseltrofee voor de beste spelers 
van Brandevoort. Na de speluitleg en het nemen van de 
traditionele groepsfoto begon om 12.30 uur de wed-
strijd. Door de grote deelname werd dit jaar voor het 
eerst door iedereen tegelijk gestart. De  hele 18 holes 
baan was gereserveerd voor de Brandevoorters.
Zo tegen 17.30 uur was iedereen weer terug bij het 
clubhuis om te gaan genieten van de welverdiende borrel 
op het terras. De zon was namelijk nog steeds aanwezig. 
Na het tellen van de punten, bleek het koppel “Hole in 
two”,		bestaande	uit	rossi	jagesar	&	jaap	Uneken,	goede	
zaken te hebben gedaan met de hoogste scores. Rossi is 
pas een jaar geleden begonnen met golfen, maar duidelijk 
is geworden dat Brandevoort er een golftalent bij heeft. 
Hij sloeg alle ballen rechtuit! Het koppel bleef “Marlène 
& Cris Drouen” nipt voor. Zij werden namelijk verdien-
stelijk tweede. De familie Snel viel ook dit jaar weer in de 
prijzen. Ondanks hun zeer lage handicaps werden Djon & 
Richard namelijk knap derde.
Met een klap van maar liefst 220 meter won Roel van 
Gemert de Fiscuraat Longest Drive (langste afslag). Jo-
landa Snel maakte de feestvreugde bij de familie Snel 
compleet door de Fiscuraat Longest Drive bij de vrou-

wen te winnen. Door de met vlagen harde wind, bleek 
de Decoart Snoeks Neary erg moeilijk te bespelen. Na 
veel passen en meten moest de jury helaas oordelen 
dat het niemand gelukt was om de bal op de green te 
krijgen van hole 11. De regels bepalen dan dat er geen 
Neary-winnaar is. Omdat het ook niemand lukte om een 
“Hole in one” te slaan, kon de fonkel nieuwe Audi TT van 
Auto Daamen gewoon weer terug naar de showroom. 
Volgende	keer	beter!?
Na de prijsuitreiking begon de overheerlijke BBQ en 
werd er nog gezellig lang nageborreld aan de bar. Om 
21.30 uur kwam er een einde aan de Brandevoorter 
Golfdag en konden de spelers en de organisatie, Jaap 
Uneken,	 Franklin	 v.d.	 laar	 en	 jan	 de	 Beer,	 weer	 terug	
kijken op een geslaagde dag. Met het veel gehoorde com-
pliment ”super dag, tot volgend jaar!” in de binnenzak 
kunnen zij weer de voorbereidingen gaan treffen voor 
een nog grotere happening in 2009.
Volgend jaar gaan we voor het eerste lustrum. Iedereen 
die er dan bij wil zijn, kan zich nu al als geïnteresseerde 
aanmelden op  www.golf.brandevoort.nu. Je wordt dan 
tijdig op de hoogte gebracht van de nieuwe inschrijvings-
mogelijkheden.

De organisatie dankt alle sponsoren:
Please Payroll, Rabobank Helmond, MK2 Audiovisueel, Woonveste, 
De Vestelier, Auto Daamen, DecoArt Snoeks, Fiscuraat, Plus Hans 
van Aerle,  Threvon Internetservices, Architektenburo Joosten, Buro 

Van Liempd Nuenen en Startpagina Brandevoort.nu
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BeSte	OUderS

U	zult	het	uiteraard	ook	super	vinden	dat	uw	kids	 ie-
dere vrijdag een leuke avond hebben. Het wordt steeds 
drukker bij 12plus, alleen hebben we nog steeds niet ge-
noeg vrijwilligers. Op dit moment staan er avonden op 
de tocht en moeten we wegens een komend gebrek aan 
vrijwilligers een aantal avonden gaan sluiten. Dat willen 
wij niet, de jeugd niet en hopelijk u ook niet. Ondanks 
herhaalde oproepen, willen wij via deze weg nogmaals 
uw aandacht vragen voor het nijpende tekort aan vrij-
willigers en verzoeken u dan ook om u hiervoor aan te 
melden. Het aantal avonden dat u aanwezig wilt zijn en 
kunt zijn laten we geheel aan u over.

VerantWOOrdelIjKHeId	12PlUS

Graag willen wij u uitnodigen om eens een kijkje te ne-
men op onze website en ook de huisregels eens door te 
nemen. Daar staat bijvoorbeeld in dat een 12plus avond 
tot 22.30 uur duurt. Als deelnemers kiezen om eerder 
weg te gaan, op eigen initiatief of uitdrukkelijk verzoek 
van ons, hebben wij als vrijwilligers het liefst dat ze naar 
huis bellen om door te geven dat ze eerder thuiskomen 
zodat u weet dat ze op dat moment niet meer bij 12plus 

we hebben u nu echt    
             dringend nodig

aanwezig zijn. Wij kunnen dit helaas niet afdwingen en 
vinden ook dat het de verantwoordelijkheid is van de 
jeugd en ouders om dit met elkaar goed af te spreken. 
Wij willen hierbij dan ook duidelijk aangeven dat wij als 
12plus niet de verantwoordelijkheid kunnen nemen over 
uw zoon of dochter die voor het einde van de avond 
“naar huis gaat” en zich misschien buiten uw medeweten 
om op straat bevindt.

Het	nIeUWe	ScHOOljaar

Na een heerlijke vakantieperiode is ook 12plus Brande-
voort weer begonnen. De eerste chill-avonden zijn al-
weer geweest, met weer nieuwe gezichten. Er zijn weer 
veel nieuwe 12plussers bij gekomen en dat worden er de 
komende jaren alleen maar meer. Maar het is ook leuk 
om te zien dat de jeugd die al langer bij 12plus komt, zelf 
aan de gang is met het organiseren van activiteiten!!
Verder is de website www.12plus.brandevoort.nu weer 
vernieuwd met o.a. een aanmeldformulier voor nieuwe 
12plussers, de planning en de nieuwe huisregels. Deze 
zijn ook als flyer aan alle 12plussers meegegeven.  Voor 
vragen of opmerkingen kunt u ons altijd mailen. Het 
e-mailadres staat op onze website: www.12plus.brande-
voort.nu
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Het is weer voorbij, die mooie zomer… nou ja, 
zomer… Bosbranden hebben we dit jaar in ieder 
geval niet gehad!

De zomermaanden zijn voor onze post relatief rustig 
verlopen. In juli werd in totaal 16 keer uitgerukt, maar 
dat waren vooral uitrukken voor de ladderwagen, omdat 
de hoogwerker van de Hoofdpost defect was. Begin juli 
vonden er plotseling twee uitrukken tegelijkertijd plaats, 
het blusvoertuig moest een autobrand blussen op de 
A270, terwijl de ladderwagen op dat moment naar Ger-
wen werd gestuurd om assistentie bij een uitslaande wo-
ningbrand te verlenen, ontstaan door blikseminslag. Op 
26 juli werd uitgerukt naar een woning aan de Statenlaan. 
Daar was niemand thuis, terwijl alle rookmelders in huis 
afgingen. Toch bleek er niets aan de hand te zijn, de oor-
zaak van het alarm kon niet worden achterhaald.
In augustus werd negen keer uitgerukt. Aan de Loovoort 
werd assistentie verleend aan de ambulancedienst bij het 
naar beneden halen van een meneer die naar het zieken-
huis moest, met behulp van de hoogwerker. Een opzien-
barende uitruk was een zogenaamde binnensluiting in de 
late avond van 3 augustus. Een man kon het toilet in het 
gebouw	van	UPc	aan	de	Brandevoortse	dreef	niet	meer	

uit, omdat het mechanisme van de deurkruk het had be-
geven. Diezelfde avond werd ook assistentie verleend 
aan de Kamperfoelie in Stiphout, waar door noodweer 
een boom over de weg was gevallen.
In de nacht van 22 op 23 augustus kwam een melding 
binnen van een uitslaande brand aan de Sleegerstraat, 
waarop vanuit allebei de Helmondse kazernes werd uit-
gerukt. Het bleek echt om een brandende luifel te gaan, 
die door een kleine brand in een achtertuin in brand was 
geraakt.
Tijdens het ZonneBrandfestival op 24 augustus was ook 
de brandweer present, de jeugdbrandweer weltever-
staan. Inderdaad, we hebben ook een jeugdbrandweer!
Jongeren tussen de 12 en 18 jaar zijn hier lid van, en leren 
spelenderwijs wat het brandweervak inhoudt, ze spelen 
brandweerwedstrijden voor de jeugd, ondersteunen bij 
allerlei brandweeractiviteiten maar rukken natuurlijk nog 
niet mee uit. Vele leden stromen na afloop door naar de 
“grote	brandweer”	Interesse?	Kijk	eens	op	www.brand-
weerhelmond.nl

Tot volgende maand maar weer!
Meer info: www.brandweerhelmond.nl

rené kuyt

           post brandevoort     
    veiligheid en controle
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Het verkopen van uw huis is een spannende tijd. Passan-
ten die uw huis vanuit de verte en de anonimiteit bekij-
ken. Misschien zijn er al kijkers geweest en heeft u ook al 
ervaring opgedaan met een bod van een geïnteresseerde. 
Maar ondanks dit alles staat uw huis nog te koop.

Wij, makelaars, ervaren dat de koop van een woning 
voor een gegadigde niet alleen het zien is van de ruim-
tes en het perceel, maar dat sfeer en emotie van groot 
belang zijn. Op internet is het steeds meer mogelijk om 
foto’s te zien van de woning. Er wordt namelijk veelal 
een eerste selectie gemaakt op afwerking, sfeer wat een 
woning op foto uitstraalt. Derhalve is het van belang dat 
er goede foto’s van uw woning worden gemaakt. Voordat 
deze foto’s worden gemaakt dient u zich af te vragen of 
de invulling van de ruimtes met meubels, kleurstellingen 
e.d.	bij	veel	mensen	in	de	smaak	zal	vallen.	Uit	onderzoek	

is gebleken dat een woning met een smaakvol interieur - 
derhalve mooier en aantrekkelijker op de foto staat- veel 
meer belangstelling wekt bij de huizenzoeker.
Als zo’n potentiële koper ook nog eens bij een bezich-
tiging een betere emotie en beleving voelt, zal hij eerder 
over gaan tot koop. Er zijn keiharde cijfers, die aantonen 
dat dit inderdaad zo is. Het is dan een wijze zaak om pro-
fessionele hulp in te schakelen, zoals een verkoopstylist. 
Deze adviseert en zorgt er voor dat het hele proces van 
woningruil en woonbezit snel en efficiënt verloopt.
Met een kleine investering wordt uw huis verkoopklaar 
gemaakt, zodat de potentiële koper zich ook thuis voelt 
in uw huis. Belangrijke facetten bij de aankoop van een 
huis die misschien net de doorslag kunnen geven, zodat u 
uw kleine investering dubbel en dwars terug verdient! n

bas teeuwen 

rubriek “onderdak in brandevoort”
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Vrijdag 5 september jl. vertrokken Lizet Mols en Dick 
Schildkamp (gehuwd, met elkaar) woonachtig in Helmond 
(Brandevoort) voor de derde keer dit jaar naar Gambia. 
Dankzij de medewerking van familie, vrienden, bekenden, 
een voetbal vereniging en een aantal bedrijven waren de 
koffers afgeladen met een complete voetbal outfit voor het 
Brufut “Dreamteam”. Een voetbal team dat bestaat uit 20 
fanatieke voetballertjes in de dop waar ze voor het eerst 
kennis mee maakten een maand of 6 geleden toen ze de 
compound van verloskundige Marie Joof (een 52-jarige 
vrouw die als de spil van het dorp kan worden beschouwd) 
kwamen op stormen na een overwinning. Groot feest maar 
geen gezicht! Twintig jochies tussen de 8 en 12 jaar op blo-
te ‘pootjes’ en in gehavende kleding. Lizet en Dick die de 
afgelopen tijd op persoonlijke titel (geen stichting of iets 
dergelijks) al het een en ander hebben gedaan in Gambia, 
waaronder reparaties in een bush kraamkliniek waar de 
Nederlandse Thea Mom (al 8 jaar woonachtig in Gambia) 
ontzettend veel goed werk verricht, het bezorgen van 5 
zuigelingen weegschalen voor medische ver afgelegen pos-
ten, schilderwerk in een zwaar vervallen, zeer druk bezocht, 
ziekenhuis (waar zo’n 10 baby’s per dag geboren worden), 
het beschikbaar stellen van verband, medicijnen voor ver-
schillende ziekenhuisjes, diesel voor de ambulance van het 
Brufut ziekenhuis, babykleding voor de bij Marie Joof in haar 
privé kliniekje aan huis geboren baby’s, kregen op dat mo-
ment het plan om hier een echt voetbal team van te maken 
hetgeen uiteindelijk tot resultaat heeft gehad dat ze alle 20 
voetballertjes zondag 7 september ‘s ochtends om 11.00 
uur bij Marie Joof een splinternieuw tenuetje (broek, shirt, 
sokken) konden overhandigen voorzien van rugnummer en 
vermelding “Dreamteam”. Ook was er voor allemaal een 
paar mooie, weliswaar gebruikte, voetbalschoenen en zelfs 
een echte medaille. Verder hadden ze nog een mascotte 

voor het team, een vaantje, 2 echte voetballen met pomp 
en scheenbeschermers en handschoenen voor de keeper.
Groot feest natuurlijk waarbij Lizet en Dick uiteraard heb-
ben gezorgd voor limonade en een lekkernij.
Ze doen overigens nog meer in Gambia. Zo hebben de 
kinderen van een schooltje in Brikama (218 kinderen) bij 
het vorige bezoek allemaal schoolspulletjes en wat lekkers 
gekregen en de 4 leraren werden voorzien van schrijfbloks, 
krijtjes etc. In een achteraf dorpje (lees: onleefbare zandbak) 
zijn ze verschillende keren op bezoek geweest en delen 
daar kinderkleding, speelgoed, knuffels etc uit. Tijdens hun 
eerste bezoek aan dit dorpje, Sukuta Nema, is tijdens een 
aangrijpende naamgevingsplechtigheid (pasgeborenen krij-
gen pas na 7 dagen een naam vanwege het hoge sterftecijfer 
onder baby’s) een prachtig mooi zwart meisje naar Lizet 
vernoemd (Lizet is te moeilijk dus is er Lissa van gemaakt). 
Voor haar ouders, broertjes en zusjes zorgen ze regelmatig 
voor rijst en palmolie. 
Afgelopen vrijdag 12 september kwamen ze terug naar Ne-
derland maar vertrekken alweer op 31 oktober a.s. met als 
belangrijkste bezigheid tijdens die reis: het schilderen van 
bovenbedoeld schooltje in Brikama bestaande uit 4 lokaal-
tjes en een kamertje voor de hoofdmeester. Ze nemen dan 
tevens een partij licht speelgoed mee want aan het eind van 
het schilder karwei (dat ze geheel samen uitvoeren) wordt 
het schooltje feestelijk heropend met een speldag, uiteraard 
ook dan weer met limonade en lekkernijen voor de kinde-
ren, leraren en andere belangstellenden.
Vindt u het leuk om meer te lezen en foto’s te zien van 
hetgeen Lizet en Dick in Gambia (en daarnaast ook nog in 
Polen) doen, kijk dan even op de website: www.everyone-
web.com/gambiaenpolen

lizet molls en dick schildkamp
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lizet en dick zorgen voor voetbalfeestje in gambia!
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SPannend	ZOMerKaMP	ScOUtInG	BrandeVOOrt	

Van 12 tm 16 augustus verruilden de Esta’s (7-10 jaar) 
en Scouts (10-14 jaar) van Scouting Brandevoort hun 
boerderij voor het Scoutingterrein ’t Herrendal in Mook 
voor het jaarlijkse zomerkamp. Voor de Scouts beteken-
de dat kamperen in het bos, zelf eten koken, kanoën en 
kampvuur stoken. Daarnaast gingen de Scouts op zoek 
naar ‘De Mol’. Het kamp van de Esta’s verliep anders dan 
gepland. Al snel na hun aankomst in Mook vroeg een pa-
leotoloog om hulp. De man bleek op zoek naar een Mon-
strummocum en natuurlijk hebben de Esta’s geholpen. 
Het Monstrummocum is een beest dat loopt op 4 poten, 
zo’n 2,5 m groot is en een dikke vacht met veren heeft. 
Hoewel het dier er afschrikwekkend uitziet, heeft het 
een zacht karakter, maar dat willen de stropers natuurlijk 
niet zien. De paleotoloog vroeg de Esta’s om het dier te 
vinden voordat de stropers het dier te pakken kregen. 
Alle Esta’s werden van een fototoestel voorzien zodat ze 
foto’s konden maken van sporen van het beest. Ondanks 
vele spannende zoek- en speurtochten hebben de Esta’s 
het monster niet kunnen vangen. De stropers zijn geluk-
kig wel gepakt. Deze vangst is uitbundig gevierd op de 
bonte avond rondom het kampvuur.
Het kamp van de Scouts startte nat, nat, nat. Tijdens de 
hike op woensdag kregen de Scouts heel wat plensbuien 
te verwerken. Gelukkig klaarde het weer in de tweede 
helft van het kamp op en kon er vrijdag zelfs in een meer 
worden gezwommen. De uitdaging van dit kamp was te 
ontdekken wie van de Scouts de mol was. Die Scout 
speelde zijn rol als ‘mol’ zo goed dat de onthulling een 
complete verrassing was! Wil je de foto’s zien van het 
zomerkamp?’Kijk	dan	 in	het	 fotoalbum	op	www.	scou-
tingbrandevoort.nl!z    

“Geachte burgemeester. Hallo ik ben Borg Muller. Ik ben 9 
jaar oud en ik zit bij de estas scouting Brandevoort. Ik ben 
erg boos, omdat u de bomen heeft weg gehaald bij onze blok-
hut. Ik wil dat u nieuwe bomen plant, zodat wij weer hutten 
kunnen bouwen, we lekker kunnen klimmen en spelen. Mijn 
vriendjes en ik hadden net een nieuwe hut en toen werd die 
ook gesloopt. We speelden er altijd fijn tot vandaag. We willen 
gewoon scouting kunnen draaien. Wilt u zien wat het een kale 
bende nu is, dan mag u naar onze blokhut komen. Als u niet 
weet waar de blokhut is kom dan naar Neerwal 144, dan 
mag u met mij mee. Op vrijdag avond kwart voor zeven moet 
u hier zijn. Groetjes Borg Muller”

scouting brandevoort



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 be-
woner 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.bran-
devoortercourant.nl 

Deze maanD: inGriD tielemanS

Ingrid Tielemans (45) woont en werkt met veel plezier 
in Brandevoort. Om precies te zijn in het deelplan Ste-
pekolk, op de St. Antoniusweg 18. Samen met haar man 
Marjo (47) bewoont zij een mooie twee-onder-éénkap 
woning, geheel in Brandevoort Stijl. Ingrid en Marjo 
waren al even op zoek naar een geschikte woning, die 
aan beide eisen kon voldoen. Ingrid leek een oud huis 
wel een goed idee, terwijl Marjo juist de voorkeur gaf 
aan een nieuwbouwwoning. Een oud huis vraagt om ar-
beidsintensief onderhoud. Brandevoort is the best of 
both worlds, keuze genoeg dus ze waren er al snel over 
eens dat het nieuwe huis in Brandevoort zou liggen. Via 
een makelaar hebben ze de huidige woning gekocht en 
geheel naar eigen smaak ingericht. Voorlopig blijven we 
hier lekker wonen, het bevalt ons uitstekend. Vooral de 
aparte keuken, de wasruimte en het berggedeelte op 
zolder zijn praktisch, vindt Ingrid. Het huis beschikt ver-
der over drie ruime slaapkamers en uiteraard een bad-
kamer. Doordat het pand gebouwd is op een hoek, heb-
ben Ingrid en Marjo aan twee kanten van het huis een 
voortuin, van vijf meter diep. Van Ingrid had de voortuin 
best wat kleiner mogen zijn en de achtertuin iets groter. 
De mooie huizen en de regelmatig terugkerende activi-
teiten in de wijk spreken Ingrid wel aan. “Er hangt binnen 
de wijk een gezellige sfeer. Een minpuntje is misschien 
de drukte rondom de Brandervoortse Dreef”, aldus In-
grid. Gelukkig heeft ze daar nu een stuk minder last van, 
sinds ze vanuit huis werkt. Ingrid legt zich als Profes-
sional Organizer toe op het brengen van rust en ruimte 
in persoonlijke huishoudens. En dat is te zien als je zo 
eens rondkijkt in de huiskamer. Marjo houdt zich be-
zig met hydraulische installaties en aansturingstechniek, 
hiervoor reist hij ongeveer de hele wereld rond. Ingrid 
kijkt er naar uit om straks, als alle nieuwe winkels zijn 
opgeleverd, lekker te shoppen in Brandevoort. Gelukkig 
zijn de bestaande winkels nu een stuk beter bereikbaar, 
het bouwproject loopt voorspoedig. De twee dochters 
wonen al een tijdje niet meer thuis. Sanne (22) studeert 
biologie	in	Utrecht	en	Ilke	(21)	is	bezig	met	haar	studie	

commerciële Economie in Eindhoven. Ingrid en Marjo 
zijn trouwe lezers van de Brandevoorter Courant. De 
uitstraling, de opmaak en de mooie foto’s spreken hen 
aan. Ingrid, bedankt voor je gastvrijheid en welwillend-
heid om mee te werken aan deze rubriek.

dank je wel ingrid!
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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 14 oktober 20.00 uur pastorie
Hoofdstraat 157

BIJZONDERE DATA
- Zaterdag 4 oktober 19.00 uur Luciakerk
 opluistering door Common Voices
- Zaterdag 11 oktober 19.00 uur Luciakerk
 opluistering door Brabantse Zangeres Annelieke  
 Merx
- Zaterdag 25 oktober 19.00 uur Luciakerk
 opluistering door Timeless
- Zaterdag 1 november 19.00 uur Luciakerk
 opluistering door gospelkoor Orinoco
- Zondag 2 november 10.15 uur Luciakerk
 Viering van Allerzielen
- Zaterdag 8 november 19.00 uur Luciakerk
 Gastkoor Odiliapeel
- Zaterdag 22 november 19.00 uur Luciakerk  
 opluistering Crescendo
- Zondag 23 november Luciakerk viering van
 het Vormsel, opluistering door Lighthouse

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, telefoon 0495 - 594709 

Contactpersoon voor de wijk is Mevr. Jacqueline Noort, telefoon 0492 - 66 70 80
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.

rouWBeGeleiDinG De groep rouwbegeleiding Helmond, een initiatief van de gezamenlijke kerken, start begin oktober met een 
ontmoetingsgroep voor nabestaanden die ongeveer een half jaar of langer geleden hun partner verloren hebben. Lotgenoten kun-

nen elkaar in deze groep tot steun zijn bij het verwerken van hun verlies en bij het zetten van de eerste stappen naar een ander leven. 
Deelname aan de groep staat overigens voor iedereen open. De bijeenkomsten worden gehouden op de dinsdagmiddag. Voor meer 
informatie kunt u de website raadplegen: www.rouwbegeleidinghelmond.nl of contact opnemen via telefoonnummer 0492 - 551940.

Jacqueline Noort, contactpersoon
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oPPaS voor Het HuiS

De vakantie is weer voorbij en we zijn deze wederom 
goed doorgekomen. Gelukkig wonen we in een erg 
sociale wijk. Onze buren van de linkse kant (of rechts, 
’t is maar net welke kant je uitkijkt) gaan namelijk nooit 
tegelijkertijd met ons op vakantie (nee, niet omdat ze dat 
niet zouden willen of het niet gezellig is….). 
Nee, omdat ze dan weer ‘gewoon’ ouderwets bij ons het 
gras kunnen maaien, dagelijks de gordijnen open en dicht 
kunnen doen, dubbele post verwerken en af en toe op 
ons terras een biertje pakken alsof ze zelf op vakantie 
zijn. Het gaat zelfs zover dat ze de muizen wegvangen in 
een korte tijd.
Wat een service, waar vind je die tegenwoordig nog! En 
om dat genot te verhogen hadden we natuurlijk vooraf 
het gras goed bemest, waardoor de beleving wel ff blijft 
hangen in die drie weken verzorging. En dan kom je na 
drie weken afzien weer thuis en dan staan ze ook nog 
klaar met een hapje en enkele drankjes. Met een ‘Grieks’ 
gelukbrengend ritueel in gedachten werden wat glazen 
kapot gegooid, zodat we volgend jaar weer uit nieuwe 
glazen kunnen drinken. Moet je nagaan wat er allemaal 
uit de kast wordt gehaald om het de buren maar naar de 
zin te maken.
Om een beetje een idee te geven hoe het verschil was 
tussen maaien en niet maaien en het einde van het feest-
gedruis, deze foto’s. Baudevoort 28, BEDANKT met een 
grote B, jullie zijn de buren van de eeuw.

uit
de
baudevoort

kindervakantieweek brandevoort 2009
alle	KInderen	en	OUderS	OPGelet!

Tijdens de Brandevoorterdag hebben we genoeg en-
thousiastelingen kunnen strikken dus Brandevoort wordt 
weer een jaarlijkse traditie rijker.
Van maandag 27 juli t/m vrijdag 31 juli vindt de eerste 
Kindervakantieweek Brandevoort plaats! Dit is de eerste 
week van de schoolvakantie. Op deze manier zitten we 
niet in het vaarwater van Mierlo-Hout en Mierlo waar 
onze kinderen al een aantal jaren mogen meedoen. We 
zijn druk bezig om een super leuke afwisselende week te 
organiseren voor alle basisschoolkinderen in onze wijk. 
(Kinderen van groep 1 t/m groep 8 mogen meedoen met 
dit	spektakel).	Uiteraard	kunnen	we	het	nog	steeds	niet	
zonder jullie hulp tijdens de week zelf dus er komt nog 
een oproep voor extra handen en begeleiding. 
In dit stadium gaan we vooral aan de slag met het pro-
gramma en met de sponsoring. De invulling van het pro-
gramma nemen wij als werkgroep voor onze rekening 
maar wil jij je/de kinderen een te gekke Kindervakan-
tieweek	 bezorgen?	Word	 sponsor	 en	 draag	 bij	 aan	 de	
mooie herinneringen van onze kinderen. Voor info en 
vragen kunnen je mailen naar info@kvwbrandevoort.nl

We zullen jullie regelmatig op de hoogte houden van 
onze vorderingen en nieuwtjes via de Brandevoorter 
Courant. Voor de Hyvers onder ons: er is ook een Hyve 

van de Kindervakantieweek Brandevoort. Zoek hem op 
en word lid!
Op dit moment wordt er een website voor ons gebouwd. 
Zodra deze online gaat laten we dat meteen weten.  
Namens de werkgroep Kindervakantieweek Brandevoort,

yvon cremers
info@kvwbrandevoort.nl
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VRIJWILLIGERSWERK VOOR HOME-START 

Humanitas Home-Start zet vrijwilligers in bij jonge ge-
zinnen in Helmond die door omstandigheden wel een 
steuntje kunnen gebruiken. Geregeld wordt een cursus 
gegeven waarin nieuwe vrijwilligers worden voorbe-
reid om aan de slag te gaan. Hierin wordt uitgelegd hoe 
Home-Start werkt en geoefend met allerlei voorko-
mende situaties. Goed luisteren, niet te snel oordelen 
en zoveel mogelijk ingaan op de vraag van de ouder zijn 
voor Home-Start belangrijke uitgangspunten. 

Dankzij de subsidie van de gemeente Helmond kunnen 
ieder jaar vele gezinnen blij gemaakt worden met een 
soort maatje die vooral de moeder steun biedt. Elke 
week komt de vrijwilliger, die een beetje te vergelijken 
is met een zorgzame buurvrouw, een ochtend of middag 
langs bij het 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. Meestal wordt 
er met plezier naar haar uitgekeken! 
Ook in mei sloot weer een groep nieuwe vrijwilligers 
de cursus af. Ze kregen een certificaat dat werd uitge-
reikt door mevrouw M. van Leeuwen van de gemeente 
Helmond. 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 lekkerder in 
hun vel zitten, hebben de kinderen daar vanzelf ook baat 
bij!

home-start vrijwilliger : iets voor u?
Home-Start blijft dringend op zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers! Wij bieden ondersteuning door een professionele 
coördinator, gezellige collega’s, goede verzekering en een 
tijdschrift via Humanitas. Eind september start weer een 
nieuwe cursus, dus meld u snel aan als u interesse heeft!
Adres: Azalealaan 2 in Helmond. Telefoon 0492 - 537323 
Zie ook: www.home-start.nl 
De coördinatoren Liesbeth van Merrienboer en Joland 
Widdershoven leggen graag uit wat u voor Home-Start 
zou kunnen betekenen! Iedereen is van harte welkom 
om vrijblijvend een kijkje te komen nemen. De koffie 
staat klaar! 

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, telefoon 0492 - 537323 of 06 - 51263636, 
e-mail homestarthelmond@humanitaszuid.nl
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Burstner bouwjaar 1997, type 490 TKM. Nette en goed 
onderhouden gezinscaravan. Vraagprijs: € 6750,- of 
t.e.a.b. Telefoon 0492 - 516723

Dringend GezocHt een goede en betrouwbare huis-
houdelijke hulp. Voor één ochtend of middag in de week 
bij een gezin in Brandevoort. Ook als u nog een goede 
hulp kent, kunt u contact met ons opnemen.Telefoon 
0492 - 840091

Wie vindt het leuk om nederlandstalige (of engels-
talige) literatuur te lezen en zou daar (bv) eens in de 
maand	een	avondje	over	willen	praten	met	anderen?	Of	
is er al een leesclub	in	Brandevoort?	Graag	reacties	bij	
Christina: 0492 - 549885

Spring gastouder bureau is op zoek naar gastou-
ders voor zowel baby’s, peuters als schoolgaande 
kinderen op verschillende dagen. Voor meer infor-
matie: Gastouderbureau, telefoon 0492 - 504364 of   
www.spring-kinderopvang.nl

Wat?	Kleding	duur?	Volg	een	gezellige	én	geldbesparende	
naai-en kniples. Zowel beginners als gevorderden hebben 
snel succes. Kleine groepen met een ervaren lerares. Opge-
ven dagelijks op telefoon 0492 - 543387 na 17.30 uur.

brandjes
De Gastoudercentrale Nederland (Kinderopvang Huma-
nitas) biedt kleinschalige professionele kinderopvang 
bij de gastouder of bij u thuis. Beschikbaar:
•	 Verschillende	gastouders	die	bij	u	thuis	kinderopvang	 
 kunnen bieden
•	 een	zeer	ervaren	gastouder	in	Brandevoort	voor	een	 
 kindje in de leeftijd van 0-4 jaar
Mail: info@kinderopvanghumanitas.nl of telefoon: 
045 - 5615340

In oktober 2008 bestaat het carolus Borromeus col-
lege 90 jaar. Dit wordt groots gevierd, o.a. voor oud-
leerlingen en oud-collega’s een traditionele reünie op 
zaterdag 4 oktober 2008 van 16.00 uur tot 01.00 uur. 
De reünie is in het schoolgebouw aan de Gasthuis-
straat 79 te Helmond. 

Ik heb in de Plaetse (Brandevoort), ter hoogte van het 
Kruidvat een horloge gevonden van het merk Rolex. 
De eigenaar kan dit bij mij afhalen. A.H. Blommers, Loo-
voort 22, Telefoon 0492 - 663088

Beste kinderen en ouders moeten jullie horen,
Sinterklaas komt Brandevoort even storen!
Dat vinden wij niet erg, het is zelfs leuk, 
met die pieten lig je elk jaar in een deuk. 
Noteer de datum op de kalender,
dit jaar komt de Sint naar Brandevoort op 23 november.
Het hoefgetrappel start bij de Vendelier (Schutsboom) om twee uur,
het bezoek is helaas van korte duur.
Na de Vendelier bezoekt hij de markthal om kwart over drie, 
waarna hij rond vier uur vertrekt naar. dat weet ik eigenlijk niet!
Het zijn spannende tijden voor jong en oud,
we hopen dat Sinterklaas niets vergeet, want hij is al stokoud.
Zijn pieten zijn belangrijk en zijn paard gaat altijd mee, 
maar zijn grote boek daar zit hij dit jaar een beetje mee
Het boek is belangrijk en Sint wil hem niet vergeten, 
hij moet natuurlijk weten hoe alle kinderen heten!
Waar ze wonen, en wat hun wensen zijn, 
Sint wil alles weten, dat vindt hij fijn!
Hoofdpiet zal er dit jaar voor waken,
dat het boek niet kwijt zal raken!
Gaat het hem lukken? Wij weten het niet 
kom naar het feest zodat je het zelf ziet!  SBia

werkgroep sinterklaas
06 - 53705767

intocht sinterklaas in brandevoort!
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          buro 7
we zullen die naam nog vaak tegenkomen op internet

Sander Janssen werd in 1977 geboren in het Brabantse 
Heesch waar hij de basisschool doorliep. Hierna stroom-
de hij door naar de Havo in Oss. Toen hij hiermee klaar 
was wist hij eigenlijk alleen dat hij iets creatiefs wilde 
gaan doen maar niet wat. Na wat rondkijken kwam hij 
terecht op de MTS in Oss, richting werktuigbouwkunde. 
Hij had grote verwachtingen van deze opleiding en dacht 
dat hij hier een soort Willie Wortel zou kunnen worden. 
Hij wilde een jaar blijven als overbrugging naar het HBO. 
Maar dat viel erg tegen want er was weinig creatiefs te 
beleven. Al na een paar maanden wist hij dat hij zich hier 
niet senang voelde.
Toen kwam hij in aanraking met St. Lucas in Boxtel. Dat 
was van origine een school voor schilders maar er was 
ook een opleiding reclame en presentatietechnieken aan 
verbonden en daar zag hij wel wat in. Na een streng toe-
latingsprotocol werd hij aangenomen en in 1995 startte 
hij de studie en ging hier ook op kamers. In zijn klas 
maakte hij kennis met medestudente Janneke en al heel 
snel daarna kregen ze een relatie. Janneke koos voor het 
grafisch ontwerpen als studierichting. Sander koos, na 
enige oriëntatie, voor de multimedia kant waarop hij in 
1999 afstudeerde. Janneke ging, na het behalen van het 
diploma, werken bij een reclamebureau in Eindhoven.
Veel schoolvrienden van Sander zochten een baan, maar, 
omdat hij meer wilde weten van die nieuwe technieken, 
in een periode waarin PC’s, CD-rom’s, en video’s sterk 
in opkomst waren, ging Sander naar de Hogeschool voor 
de	 Kunsten	 in	 Utrecht,	 richting	 digital	 Media	 design.	
Een prettige school omdat je zelf kon aangeven wat je 
wilde en de school daar dan op insprong. Er was wel een 
vastgesteld lesprogramma maar je kon toch veel ruimte 
krijgen voor eigen projecten. Bovendien was het er mo-
gelijk door 2 studiejaren te comprimeren tot 1 jaar een 
Master’s Degree te behalen. Sander slaagde in 2003 met 
als afstudeerrichting Digital Media Design en mocht zich 
daardoor Master of Arts noemen. 
Tijdens het eindproject liep hij stage bij het multimedia 
bedrijf	Zinder	in	Utrecht	en	hij	is	daar,	na	zijn	afstuderen,	
een half jaar blijven hangen om te werken en te wonen. 
Hij deed hier webdesign en video bewerking. Het maken 
van websites en video’s was een mooie aanvulling op zijn 
opleiding. Bovendien hadden ze bij dit bedrijf een com-
puterprogramma ontwikkeld waarmee, op locatie, live 
video’s bewerkt konden worden bijv. video’s laten zien 
op muziek. Dat werd gedaan door een VJ (Video Jockey) 

en Sander ging mee bewerken en presenteren van de 
video’s in concertzalen en discotheken.
Na enige tijd ging hij, met behulp van dat programma, zelf 
videopresentaties geven. Dat en het werk dat daarmee 
samenhing (het ontwerpen in het algemeen) liep als een 
trein. Hij concludeerde dat hij meer tijd kwijt was met 
reizen	tussen	Utrecht	en	Heesch	(zijn	ouderlijk	huis)	en	
Handel (waar ondertussen zijn vriendin Janneke weer bij 
haar ouders woonde) dat het idee ontstond dat hij beter 
kon gaan werken vanuit zijn huisadres.
Beiden besloten samen wat te gaan huren en ze lieten 
zich inschrijven in Eindhoven en Helmond. Maar dat lukte 
alsmaar niet. Tot ze de boodschap kregen dat ze in aan-
merking konden komen voor een huurappartement aan 
de Neerwal, een kans die ze in 2003 met beide handen 
aangrepen. Omdat Sander al een tijdje bezig was met het 
presenteren van video’s op muziek in discotheken,clubs 
en concertzalen moest hij daarvoor uiteraard ook factu-
reren. Het werd steeds professioneler en op een gegeven 
moment werd de knoop doorgehakt om te starten met 
een eigen bedrijf. Er moest een bedrijfsnaam gekozen 
worden. Hij wilde er het getal 7 in omdat dit cijfer hem 
erg aanspreekt vanwege de historische, mysterieuze en 
positieve lading van dit getal. Alleen 7 kon natuurlijk niet 
want dat is internettechnisch geen goede naam, daarom 
werd op 01-01-2004 gekozen voor: Buro 7.
Het bedrijf groeide al spoedig uit ’t appartement. Daar-
om kozen Sander en Janneke ervoor een woning te ko-
pen aan de Laan door de Veste 58 waar zij als een van de 
eerste bewoners onlangs hun intrek hebben genomen. 
Buro 7 doet multimediale vormgeving: d.w.z. het ontwer-
pen voor diverse media van logo’s en websites tot video 
presentaties. Alles in een hele brede range met de nadruk 
op het ontwerpen. Zijn meeste klanten zijn MKB’ers uit 
de regio maar door de moderne communicatie- technie-
ken heeft hij inmiddels klanten uit heel Nederland. Hij en 
zijn vriendin werken samen in hun bedrijf ieder op hun 
eigen vakgebied en dat gaat gelukkig prima. 
Het fijnste in zijn werk vindt Sander dat hij creatief bezig 
kan zijn, niet gebonden aan een bepaalde bedrijfsstruc-
tuur of vaste ideeën. Daardoor kan hij ook creatief met 
zijn tijd omgaan. Het liefste creëert hij, met een goede ba-
lans tussen vorm en functionaliteit, kwalitatief goed werk. 
Beiden vinden Brandevoort mooi, vooral de combinatie 
van oude stijl met nieuwe elementen. Door bewoners 
van verschillende herkomst passen de mensen zich snel 
aan. Er is geen gesetteld netwerk dus ook zakelijk verliep 
de integratie voorspoedig. Hij vindt het jammer dat er in 
de nieuwe winkels niet meer kleine bedrijven een kans 
krijgen zich te vestigen. Wel vindt hij het erg comfortabel 
dat we een eigen station hebben. Hij hoopt dat de Laan 
door de Veste, vlug klaar is vanwege het vele stofzuigen.
Wij bedanken hem voor het interessante interview en 
wensen hem, zijn vriendin en Buro 7 namens de BC alle 
goeds voor de toekomst. n

mD
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De bouw van blok 15 in De Veste is nu, na de bouw-
vakantie, weer ter hand genomen. Het metselwerk van 
blok 15 is gevorderd tot de bovenste etage, terwijl het 
metselwerk aan het ernaast gelegen “Einzelhaus” de eer-
ste etage heeft bereikt. In blok 15 komen, behalve de 
winkels die nu in het noodwinkelcomplex zijn gevestigd 
nl. Albert Heijn, Gall&Gall, de bloemenzaak Aubre en de 
Freestyle Kappers, ook een chocolaterie annex Italiaanse 
ijssalon. In het naast blok 15 gelegen “Einzelhaus” komt 
het cafetaria annex pizzeria. Er zijn, volgens de Heer B. 
Voogt van makelaarskantoor VP en A groep te Ooster-
hout serieuze onderhandelingen aan de gang met 2 ge-
gadigden voor de nog resterende winkels in blok 15. Als 
die verhuurd zijn, is blok 15 compleet.
In de blokken 6 en 7 komen ook winkels zoals reeds 
eerder vermeld. Het Bouwfonds begint met blok 7 als 
de noodwinkels zijn verplaatst naar blok 15 en het hou-
ten gebouw (waarin nu de noodwinkels zijn gevestigd) 
afgebroken is. Eventuele belangstellenden voor de toe-
komstige winkels kunnen contact opnemen met de heer 
Voogt van de VP en A groep, middels het telefoonnum-
mer 0162447799 of via de email: b.voogt@vpagroep.nl
Wat betreft de bereikbaarheid van de Plaetse, zoals be-
kend wordt de Plaetse alleen bereikbaar voor fietsers en 
voetgangers worden er paaltjes geplaatst om te voorko-
men dat auto’s de Plaetse op rijden.
Het middelste paaltje (van de paaltjes die er al stonden) 
was deze week, begin september, verwijderd. Er wordt 
daar voor in de plaats een paaltje geplaatst dat in de 
grond kan zakken, om bijv. bevoorradingsauto’s door te 
laten. Er wordt voor dit doel ook een camera bij ge-
plaatst. Een dergelijke verzinkbare paal komt zowel bij 
de Biezenlaan als bij de Koolstraat, ter weerszijden van 
de Openbare Basisschool. Volgens de heer Van der Geest 
van de Gemeente Helmond, wordt eind dit jaar even-
eens een begin gemaakt met de afbouw van blok 10. Blok 
10 is gelegen tussen de Biezenlaan en het Stijlstraatje. De 
huizen aan de Neerwal en de Herenlaan worden door-
getrokken in westelijke richting en op de hoek Neerwal-
Stijlstraatje evenals op de hoek Stijlstraatje-Herenlaan 
komen appartementsgebouwen. 
Het ligt in de bedoeling dat de ontsluitingsweg de Voort, 
in westelijke richting wordt doorgetrokken. Deze weg 
buigt vervolgens om naar het noordwesten, loopt met 
een tunnel onder de spoorlijn door om vervolgens uit 
te komen op de autoweg Eindhoven- Helmond zo’n 1,5 
km van de Brandevoortse Dreef. Eind 2009 begin 2010 
wordt begonnen met het verlengen van de Eco-zone tus-
sen de Neerwal en de Voort in westelijke richting. Zoals 
bekend moet de Eco-zone de gehele Veste omsluiten.
Eerst moeten evenwel de hoogspanningsmasten worden 
verplaatst (zo’n 6 meter naar de huizen toe). Het nog te 
realiseren deel van de Eco-zone zal minder water bevat-
ten dan de nu reeds bestaande eco-zone. n

wim dobma

winkels
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halloween 1 november 2008

tyssenvoort over de eigen grens

Ja,ja het is weer bijna zo ver. Op Zaterdag 1 november 
aanstaande verandert Brandevoort weer in een gezellige 
griezelboel. Schrik niet wanneer je onverwachts heksen 
en spoken tegen het lijf loopt. Nou ja, spoken zul je wel 
niet	voelen!	toch?
Skeletten worden weer levend, lijkkisten gaan open en 
vergeet vooral de dikke vette spinnen niet. Misschien 
kruipt er wel een heel dicht langs je voeten of loopt 
er eentje in je nek. Vrolijke kinderen met zelfgemaakte 
lampionnen lopen de tocht gezellig mee. Het klinkt mis-
schien voor sommige mensen best wel eng maar vergeet 
niet dat er ook héle líeve spookjes zijn! Laat je verras-
sen. Natuurlijk ontbreken de prachtig versierde straten 
en tuinen niet. Er zijn vele prijzen te verdelen voor de 
mooiste, leukste of origineelst versierde huizen, straten, 
kinderen, lampionnen en er is een groepsprijs.
 
Startpunt is ook dit jaar weer het veld aan de Tyssenvoort. 
Vanaf 17.00 uur is er de mogelijkheid om iets warms te 
eten en een drankje te nuttigen. Om 18.00 uur is het 
verzamelen en om 18.30 uur vertrekt de tocht door de 
sfeervolle griezelige straten. Na afloop van de optocht 
wordt u allen gezellig verwelkomt door de muziek van 
DJ Niels en Ruben die de after-party verzorgen en na-
tuurlijk ontbreken ook de jongleurs van K-Kwadraat 

niet. Voor de kinderen wordt er iets leuks georganiseerd 
zodat het voor hen ook nog een leuke avond kan wor-
den.	Wat?…….dit	houden	we	even	geheim.
 
Om de kosten deels te dekken en de kinderen te kunnen 
voorzien van een verrassing en iets lekkers vragen wij 
een bijdrage van € 1,50 per ingeschreven kind.
 
U	kunt	de	kinderen	inschrijven	op	de	volgende	locaties:
•	dinsdag	21	oktober	van	08.30	-	09.00	uur	in	het	hoofd- 
 gebouw van Basisschool de Vendelier.
•	Woensdag	 22	 oktober	 van	 08.30	 -	 09.00	 uur	 in	 de	 
 noodlokalen van de Vendelier aan de Stepekolk.
•	dinsdag	21	oktober	van	08.30	-	09.00	uur	in	de	OBS	 
 Brandevoort.
•	donderdag	 23	 oktober	 van	 08.30	 -	 09.00	 uur	 in	 de	 
 OBS Brandevoort.
 
Woensdagavond 29 oktober van 19.00 - 20.30 uur in 
wijkhuis ’t BrandPunt aan de Biezenlaan. Wanneer u vra-
gen heeft verwijzen wij u naar onze griezelige website: 
www.brandevoort.org/users/halloween
Met vriendelijke spookgroeten,

commissie halloween brandevoort

Acht jaar na de eerste bewoners komen Arjen en Ri-
anne in de Tyssenvoort wonen. Eerst wat schuchter en 
meer met eigen zaken bezig. De tuin is immers erg zwaar 
begroeid en vergt een aantal weken snoeiwerk. Daarna 
komt het eerste contact met de nabije buren. Maar na 
een half jaar vinden Arjen en Rianne dat zij met meer 
mensen in de straat wonen en organiseren gewoon een 
straatfeest. Op zaterdag 30 augustus is het zover. En, 
wat blijkt, het is de mooiste zomerse dag van het jaar. ’s 
Middags genieten de kinderen met volle teugen van alle 
speeltoestellen en wedstrijdelementen, die er maar zijn. 
De grotere meiden, Suzanne en Daphne, begeleiden de 
wedstrijd met zoveel deskundigheid, dat bijna ieder kind 
een grote prijs wint.
Wat later op de dag, na een uur of 5, komen de volwasse-
nen meer met elkaar in contact. Onder genot  van drank 
en goed eten, is bijna iedereen uit de hele straat aanwe-
zig. Ongedwongen maakt iedereen met iedereen kennis. 

En het lijkt wel of de voorbije 8 jaar van onbekendheid 
gelijk is verdwenen. De verre onbekende buur bestaat 
niet meer. Twann zorgt voor een goede kindvriendelijke 
film voor de kinderen, Pieter vertelt honderduit, maar 
heeft tegelijk tijd om voor iedereen de kip donkerbruin 
te bakken op de barbecue.
En voor we het beseffen is het al diep donker in de straat 
en liggen de kinderen onder een dikke deken naar de 
film van de eeuw te kijken. Gelukkig slagen de ouders er 
in om hen voor middernacht in de eigen slaapkamer te 
brengen. De ouders luisteren nog enkele uren naar geva-
rieerde muziek, wel veel minder luidruchtig dan die van 
de buren en nog voor het ochtendgloren zijn alle tenten, 
eettafels, muziekinstrumenten opgeruimd. En is de straat 
een prima ervaring rijker. Iedereen heeft even over de 
eigen grens van zijn eigen thuis gekeken. Wellicht over 
een jaar weer een vervolg. Het lijkt echt op Brandevoort 
in Tyssenvoort.

GP 
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AL LANG GELEDEN, MAAR TOCH DE MOEITE 
WAARD OM TE BERICHTEN

In Valkenswaard vond zaterdagavond 14 juni de finale-
wedstrijd tussen de poulewinnaars plaats, waaronder 
ook de seniorenploeg van HT’35 bestaande uit Linsey 
Beekers, Nanda van den Berg, Carin van den Hurk, Wien-
ke Schiks, Monique Verschuren en Sanne van der Vleuten. 
Laatstgenoemde kon helaas niet meedoen en Monique 
was geblesseerd aan haar knie, waardoor zij alleen uit 
kon komen op brug.
Voor de andere dames was het dus belangrijk goede re-
sultaten neer te zetten, aangezien alle punten mee zou-
den tellen. Vooraf was HT dus eigenlijk al duidelijk dat het 
erg moeilijk zou worden tegen Tonido Valkenswaard, Ars 
Eindhoven en ‘De Meere’ uit Boxmeer. Begonnen werd 
op sprong met een bijna perfecte uitgevoerde overslag 
door Carin: 8,65. Op brug liet Linsey een goed doorlo-
pende oefening zien, wat een score van 8,20 opleverde.  
Op balk, normaal een beslissend toestel, werd erg gecon-
centreerd geturnd wat tot een mooie 8,55 voor Nanda 
resulteerde. Wienke was dit keer erg sterk op vloer met 
hoge salto’s: 8,45. Helaas werd HT’35 hiermee vierde, 
met wel een medaille voor de pouleoverwinning.

Zondagochtend vertrokken de meisjes, turnend in de re-
creatiegroep in Brandevoort, voor hun allereerste regio-
nale turnwedstrijd.. allen turnend op niveau 13.
Zowel Edith Martens en Eva Remmen (categorie Pupillen 
1) als Maureen Verdeuzeldonk en Jenny Wishaupt (Pupil 
2) begonnen op brug. Maureen startte erg sterk met een 
mooie oefening en zag dit beloond worden met een 8,45. 

competitiefinale en regiokampioenschappen:
     bo van der vleuten wordt kampioen!

Ook Eva liet een mooie buikdraai zien, waar zij nog lang 
op geoefend had: 7,00 punten.
Edith liet vervolgens op balk een prachtige oefening 
zien, waar zij een 8,00 voor kreeg. Jenny liet zien dat zij 
op sprong ontzettend vooruit gegaan is. Voor prachtige 
overslag kreeg zij 8,40 punten! Maureen werd met een 
totaal van 33,450 keurig tweede, proficiat!!!
Ook tijdens deze wedstrijd turnden instappers Gabriëlle 
Tjon-Fo en Bo van der Vleuten. Zij begonnen op vloer, 
waar Bo meteen het hoogste punt neerzette: 8,55. Daar-
na de sprong: een 9,00 voor de overslag van Gabriëlle, 
knap gedaan!!
Op brug liet Bo zien wat ‘aan elkaar’ turnen is. Met een 
mooie hoge zwaai aan de hoge legger kreeg zij een 8,75. 
Na drie toestellen stond ze ruim aan kop. Balk zou dus 
beslissend worden. Helaas viel ze er 1x af. Desondanks 
bleek dit genoeg voor de eerste plaats met 34,00 pun-
ten. Een prachtig resultaat voor deze meisjes die normaal 
slechts 1 uur per week trainen!! 
In wedstrijdronde 2 was Carin van den Hurk (divisie 5, 
senior) aan de beurt. Zij startte sterk op brug, de oe-
fening liep erg goed door. Helaas liet ze te vroeg los bij 
haar, altijd hoge salto, wat tot een val leidde. Op balk en 
vloer werd netjes en strak geturnd: twee hoge salto’s en 
een mooie samenstelling van haar oefeningen. Tot slotte 
de sprong: kreeg zij zaterdag nog een 8,65 voor haar 
overslag. Nu scoorde zij een 8,20. Ook liet zij voor het 
eerst een overslag-halve draai zien. Dit leverde een vijfde 
plaats op, wat een mooie prestatie is gezien het sterke 
deelnemersveld!
Allen proficiat, een mooie afsluiting van dit seizoen!!!

nanda
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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

De HoutSe toneelGroeP SPeelt alan 
ayckBourn’S: BeDkWartet

Op 1 en 2 november aanstaande speelt de Houtse Toneel-
groep Alan Ayckbourn’s Bedkwartet. Bedkwartet is een 
van de vele succesvolle komedies die Alan Ayckbourn op 
zijn naam heeft staan. Alan Ayckbourn staat bekend om 
zijn zeer humoristische kijk op menselijke relaties. Vier 
echtparen gunnen ons een blik in hun slaapkamer. Wij 
zien hoe één stel zich opmaakt voor een avondje uit, hoe 
een ander stel voorbereidingen treft voor een feestje, 
hoe bij een ander stel dit feestje ter discussie staat en 
uiteindelijk het vierde stel het feestje verknalt. Een rus-
teloze nacht volgt voor alle partijen. Maar ondanks of 
wellicht dankzij de, soms hilarische, verwikkelingen geldt 
ook hier uiteindelijk: een nieuwe dag, een nieuwe kans.
Bedkwartet wordt gespeeld op:
Zaterdag 1 en zondag 2 november in wijkhuis ‘t Brand-
Punt, Biezenlaan 26. Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.15 
uur), Entree: E 6,- 

HOe	KOMt	U	aan	Kaarten:	
Reserveren:
> via onze website www.houtsetoneelgroep.nl
> telefonisch via 0492 - 551123 of 0492 - 539731
Voorverkoop:
> vanaf 29 september bij De Geseldonk en wijkhuis 
 ‘t BrandPunt

trimHockey / PaPa mama Hockey

IetS	VOOr	U?
Wat	is	papa	mama	trimhockey?	Bij	andere	hockey	clubs	
wordt het meestal trim hockey genoemd. Bij HC Mierlo 
is het ontstaan door een aantal papa’s en mama’s die 
graag weer wilden gaan hockeyen zonder al te veel ver-
plichtingen.

VOOr	WIe?
Papa mama trimhockey is voor een brede groep hockey-
ers, van beginnend tot gevorderd, voor dames en heren 
van 30+ en speciaal voor:
•	 ouders van een jeugdlid
•	 iedereen die vroeger gespeeld heeft
•	 degene die door zijn kind voorbij gelopen wordt
•	 de coach die wil weten wat het is op het veld

•	 iedere senior die wil leren hockeyen zonder prestatiedruk
Een goede reden om te gaan hockeyen is wanneer de ei-
gen kinderen zijn begonnen met hockey. Op die manier 
kan men zelf ervaren wat het spel en de sport inhou-
den, de regels leren, ook zelf deelnemen aan het vereni-
gingsgebeuren, en eventueel als coach van een jeugdteam 
de nodige inzichten verwerven. Voor velen die vroeger 
(al dan niet recreatief) hebben gehockeyed kan papa mama 
hockey weer een nieuwe start betekenen. Een andere re-
den om te gaan papa mama hockeyen is dat men niet vastzit 
aan de wedstrijden in competitieverband op de zondagen, 
of omdat men de speelsterkte van de bestaande teams te 
hoog vindt.

MEEDOEN MET PAPA MAMA HOCKEy
Iedereen die geïnteresseerd is kan vrijblijvend langskomen 
en enkele keren meedoen, alvorens de keuze te maken u 
aan	te	sluiten	bij	de	club.	U	dient	wel	zelf	voor	kunstgras-	of	
sportschoenen en scheenbeschermers te zorgen. Een bitje 
(tandenbeschermer) is aanbevolen maar niet verplicht. We 
spelen elke 2 weken op zondagochtend om 10.00 uur (niet 
te vroeg) en je bent om 12.00 uur weer thuis. Als het weer 
het toelaat spelen we zo lang en zo vroeg mogelijk in het 
seizoen door.

VERZEKERING
Voor onze leden hebben we een hockey (ongevallen) ver-
zekering afgesloten. Dit is een aanvullende verzekering voor 
de onkosten, die niet worden gedekt door de eigen ziekte-
kosten- of  WA verzekering.
 
cOntrIBUtIe
HC Mierlo kent een speciaal papa mama trimhockey-tarief, 
zie hiervoor onze website www.hcmierlo.nl
Joost van Bommel, papamamahockey@hcmierlo.nl

crea Doe Gaat Weer van Start

Vanaf begin oktober 2008 tot en met mei 2009 worden 
er wekelijks in het Multi Functioneel Centrum in De Veste 
door “Crea Doe” weer workshops en cursussen verzorgd. 
Afwisselend de ene week op dinsdag en de andere week 
op donderdag kunt u weer deelnemen aan het nieuwe pro-
gramma. Deelname aan de cursussen is gratis m.u.v. de ge-
bruikte	materialen	en	gereedschappen.	U	kunt	inschrijven	
Jose Klomp 0492 - 518312 of Lia Swinkels 0492 - 781104

HOUTSE TOnEElgrOEp



 

Het thema van deze Brandevoorter Courant is het 
verleggen van grenzen. Dat kan ook door tijdens de va-
kantie opgedane buitenlandse indrukken mee te nemen 
naar de eigen keuken. Of door bekende ingrediënten 
samen te voegen tot iets heel nieuws.

FriteS oP marokkaanSe WiJze

INGREDIëNTEN VOOR 4 PERSONEN:

•	 1	flinke	verse	kip
•	 3	 flinke	 uien	 (indien	 kleine	 minstens	 4),	 in	 stukjes 
 gesneden
•	 4	tenen	knoflook;	in	dunne	plakjes
•	 2	zakjes	colorante	(voedingskleurstof	in	poedervorm,	 
 te koop in Marokkaanse en Spaanse winkels)
•		Peper,	en	zout	naar	smaak
•	 1	eetlepel	gewone	rode	paprika	poeder
•	 1	 ingelegde	zoute	citroen	 (te	koop	 in	Marokkaanse	 
 winkels), in plakjes gesneden 
•	 1	à	2	verse	Spaanse	rode	pepers	(naar	smaak)	ont- 
 daan van zaadjes; in kleine ringetjes gesneden, anders  
 sambal naar smaak
•	 1	kilo	(ten	minste)	geschilde	verse	en	 in	 fritesvorm	 
 gesneden aardappelen
•	 5	eetlepels	(Marokkaanse)	olijfolie	(om	te	braden)

Verder	een	schone	theedoek,	fritessnijder,	flinke	braad-
pan,	 flinke	 diepe	 schaal,	 frituurpan	 met	 frituurvet	 (of	
nog gezonder frituurolie, u weet wel: meervoudig on-
verzadigde vetzuren!).

BEREIDINGSWIJZE:

Laat de olijfolie goed heet worden in de braadpan. 
Braad de gezouten en gepeperde kip om en om tot hij 
lekker bruin is. Als beide kanten lekker bruin zijn de pit 
van uw kooktoestel laag zetten en doe er vervolgens 
de	ui,	knoflook,	paprikapoeder,	colorante,	Spaanse	pe-
per of sambal bij. Wilt u het geheel niet erg pikant neem 
dan bijvoorbeeld ½ of 1 Spaanse peper. Bak alles even 
zachtjes mee en draai de kip af en toe om. Doe tot slot 
de plakjes gesneden zoute citroen bij de kip. Schenk er 
dan zoveel water bij dat de kip vrijwel onder staat. Laat 
dit alles lekker smoren op een laag pitje totdat de kip 
door en door gaar is. Draai de kip af en toe.

Laat ondertussen de olie in de fritespan goed heet 
worden (op fritesstand). Doe de geschilde, in frites ge-
sneden aardappelen die u onder de kraan heeft gewas-
sen en heeft drooggedept in een schone doek, in de 
fritespan en laat de frites hier zo lang bakken totdat 
zij als het ware voorgebakken zijn. Dat wil zeggen; de 
frites moeten wel gaar maar niet bruin gebakken zijn. 
Dus (nog) wit van kleur. Haal de frites eruit en laat ze 
goed uitlekken. 

Haal de gare kip uit de pan. Doe in het kookvocht de 
uitgelekte frites en laat dit nog even een paar minuten 
zachtjes meekoken. Leg de kip op een grote schaal, fri-
tes eromheen, het kookvocht erover en er naast en 
klaar is Kees. Eet hierbij (sop dit in het heerlijke kook-
vocht) Marokkaans brood (Marokkaanse winkel), of 
stokbrood.
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t We hebben weer een leuke actuele kleurplaat ge-
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 11 oktober 2008.

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

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

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

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

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

de prijzen zijn:
 

1. Stijn Boogers 8 jaar 
2. Sven van der Kemp 5 jaar
3. Thijs Alting 4 jaar
 

De prijzen kunnen jullie
ophalen aan

oud brandevoort  24,
telefoon 849 002

de prijzen worden aangeboden door

Dorpsstraat 142 - (centrum) mierlo - tel.: (0492) 66 12 05

1
2 3
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Activiteitenkalender oktober / november / december 2008 
Oktober    
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
04 okt Marie Christien Cabaret en zang 20.15 Wijkhuis 432013 
09 okt Wijkraad Klankbordgroep en B&W 19.30 A. Geers 667040 
11 okt Brand Cour Sluiting aanlevering nr 8  G. Pollemans 524029 
31 okt Brand Cour Distributie nr 8 13.00  P. Princen 665781 
 
November 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
02 nov Houtse toneelgr Bedkwartet 20.00 Toneelgr.  062873528 
08 nov Carnavalsveren. Feestavond 20.00 Wijkhuis  432013  
09 nov Brand Cour Sluiting aanlevering nr 9  G. Pollemans 524029 
12 nov Wijkraad Wijkraad 20.00 A. Geers 667040 
28 nov Brand Cour Distributie nr 9 13.00  P. Princen 665781 
 
December 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
08 dec Brand Cour Sluiting aanlevering nr 10  G. Pollemans 524029 
14 dec St. Dickensnight Dickensnight  J. de Laat 667040 
29 dec Brand Cour Distributie nr 10 13.00  P. Princen 665781 

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

klankbordgroepvergaderingen vanaf 19.30 uur
9 oktober

    
uiterste inleverdatum kopij brandevoorter courant oktober nummer

11 oktober

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 hans van zoggel  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
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl  088 - 0031 100
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 67 81 07
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 adem- en ontspanningstherapie - carlijn bamberger  66 47 22
remedial teaching – susanne kuijken 33 26 83
maatschappelijke dienstverlening helmond- de peelzoom  53 91 04
   anne-marie van der velden, nikki van den oetelaar 06 - 14 90 37 35

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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