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19
Mahler had een heel beroemde, Brandevoort kent er nu ook 
eentje: De Zesde maar dan van Dickens! Voor een groot 
aantal Brandevoorters niet meer weg te denken: Dicken-
snight in Brandevoort. Dit jaar wordt de sfeermarkt voor 
de zesde keer georganiseerd door een aantal vrijwilligers 
uit de wijk. De Zesde van Mahler wordt omschreven als 
een in klank getransformeerd avontuur van deze compo-
nist. Even een parallel trekken naar de Zesde van Dickens.

Ja,ja het is weer bijna zo ver. Op zaterdag 1 november aan-
staande verandert Brandevoort weer in een gezellige griezel-
boel. 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.

Groep 8 van Basisschool De Vendelier is op 1 oktober begon-
nen met een actie voor Stichting de Opkikker, ter herinnering 
aan hun klasgenootje. Doel is het inzamelen van geld om aan 
het eind van het schooljaar een mooi bedrag aan deze stichting 
te kunnen overhandigen. De kinderen van groep 8 gaan dit op 
verschillende manieren doen: zo kunt u iemand aan uw deur 
verwachten die graag een klusje voor u opknapt tegen een 
kleine vergoeding.

Voor de Brandvoorter carnavalsvereniging wordt dit een bij-
zondere dag. Ons eerste carnavalsfeest en de bekendmaking 
van onze naam. We hebben met het ZonneBrandfestival al 
een voorproefje gegeven van wat we voor Brandevoort in 
petto hebben. We nodigen u nu uit te komen beleven hoe wij 
carnaval vieren. Volgens goede traditie is de 11e van de 11e de 
start van het carnavalsseizoen en in Brandevoort sluiten we 
ons daar graag bij aan.

Net als bij de opening van het tijdelijk winkelcentrum van de wijk 
een goede 5 jaar geleden, stond opnieuw een champagnefles cen-
traal in de openingsplechtigheid. Met iets meer moeite dan de 
vorige keer konden de ballonen het luchtruim kiezen na een wat 
langer verhaal van de burgemeester door de kredietcrisis. Deze 
actuele aanleiding was voor de burgemeester een ernstige aan-
leiding om te zeggen dat Brandevoort in ieder geval met het Pal-
ladium en het GezondheidsCentrum voldoende voorzieningen 
heeft om alle ziekte gevallen door de crisis op te vangen. 
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‘De geest is uit de fles.’ Even in het nummer van oktober 
van vorig jaar gekeken. Toen had de redactie de neiging 
om te spreken over de geest in de fles. Nu, met het instel-
len van werkgroepen en aankondigen van nieuwe nota’s 
door het college van bestuur van de gemeente, kunnen 
we beter spreken van ‘de geest uit de fles’. Niet alleen 
met Halloween zullen we moeten beseffen dat de geest 
of het spook door de straten waart, maar ook door de 
nieuwe initiatieven en plannen voor de wijk kan er een 
nieuwe geest door de wijk kunnen gaan waaien.
Op de themabijeenkomst van de klankbordgroep aan het 
begin van de maand oktober heeft de wijkraad de ver-
tegenwoordigers van de gemeente voorgehouden dat er 
nog veel moet gebeuren in de wijk. Van de ene kant is het 
mooi dat de innemende bouwstijl consequent doorge-
voerd wordt in de nieuwe delen van de gebouwde wijk, 
van de andere kant blijft de sociale, groepsdynamische 
omgang met elkaar een heet hangijzer. Veel mensen be-
weren goed en prettig te wonen, maar tegelijkertijd voel 
je dat de komende generatie niet goed zijn weg kan vin-
den. Je ziet weliswaar kleine groepjes sporten/voetballen, 
vissen bij de Ecozone, danspassen leren zetten, op school 
lering opdoen, maar de grote, andere anonieme groep 
verveelt zich of gaat zich de komende tijd sterk vervelen 
en misschien wel van de verkeerde negatieve kant laten 
zien.
Volgens de wijkraad zijn er zowel voor de jeugd als voor 
de ouderen te weinig structurele voorzieningen. De 
voorzitter en de andere leden van de raad hebben de 
problematiek omstandig toegelicht en steeds met vragen 
aangescherpt. Het is echter jammer dat de gemeente er 
niet concreet op reageert. Zij willen alleen luisteren, en 
veel vragen in werkgroepen en of nota’s onderbrengen. 
De keuzes die de wijkraad noodzakelijk vindt, maakt de 
gemeente niet. Verschillende keren plaatst de betreffende 

wethouder de problematiek in een breed stedelijk kader 
en wil geen uitzondering maken voor de wijk. Tegelijk is 
tussen de regels door te lezen dat de wijk zo is ingedeeld 
dat er niet veel ruimte overblijft voor een fundamentele 
aanpak van voorzieningen voor verschillende maatschap-
pelijke doelgroepen. Wethouder Stienen merkt in dit 
verband op dat er al een tekort van 10 miljoen euro 
bestaat. En dit tekort mag niet oplopen. Het is echter 
de vraag of het té eenzijdig investeren in huizen en ge-
bouwen uiteindelijk negatief uitpakt als de investering in 
mensen hierbij achter gaat lopen.
Wij blijven de ontwikkelingen in de wijk kritisch volgen.
Wat wacht ons nog de komende tijd?
De nieuwe beweging rondom of tegen de hoge hoog-
spanningmasten. Zou de partij Helmondse Belangen een 
laatste poging kunnen doen en Brandevoort verlossen 
van de kabelnetwerken door de lucht? Bijgevoegd kran-
tenartikel biedt ons nog een dun houvast. Berry Smits 
van de Helmondse partij blijkt bij navraag nog niet he-
lemaal helder te hebben waar het naar toe gaat. Wij ko-
men er nog op terug.
Ondertussen nadert de omwalling van De Veste min of 
meer zijn voltooiing. Een indrukwekkende muurpartij 
groeit iedere dag verder, te beginnen bij de Hertogstraat 
aan de oostkant van De Veste. Net als 9 jaar geleden bij 
de aanleg van de eerste omwallingen, dringen zich weer 
dezelfde gedachten op aan een grote afgeschermde 
woongemeenschap, die zich verschanst achter een mid-
deleeuwse gracht met stevige bruggen die alleen voor 
de bewoners zelf zijn. Uiteraard is dit niet waar, want 
juist de winkels, het Gezondheidscentrum, Palladium en 
andere voorzieningen nodigen mensen uit om De Veste 
te bezoeken. En dat moeten we zo houden, omdat Bran-
devoort een modern dorp is met grenzeloze mogelijk-
heden.  n

GP

oktober 2008
redactioneel 
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IN POSITIEVE HarmONIE EN mET VEEl WErk-
GrOEPEN

Donderdag 9 oktober presenteert de vernieuwde wijk-
raad met veel toelichting haar analyse van de wijk aan 
de bestuurders van gemeente Helmond. Burgemeester 
Jacobs laat weten dat hij het jammer vindt deze avond 
niet te kunnen komen, juist omdat een thema-avond is 
met de ruimte om fundamenteel over wijkzaken door 
te praten. En wethouder Bethlehem kon zich vanavond 
ook niet vrij maken. Uiteraard bieden deze bestuurders 
hun excuses aan. Onder de vermelding van en met de 
dringende huishoudelijke orde leidt astrid Geers, de 
voorzitter van de wijkraad, de bijeenkomst in. Het is 
de bedoeling dat iedereen positief insteekt en dat de 
bestuurders vooral luisteren. Vanavond kunnen zij niet 
of nog niet reageren. Het is immers een andersoortige 
bijeenkomst: thematisch. later in een meer afgeslo-
ten wijkbijeenkomst tussen wijkraad en college, zal de 
wijkwethouder zaken die vanavond aan de orde komen 
met de wijkraad doornemen. Frans Stienen biedt aan 
om de discussie of beter gezegd het gesprek van de 
avond zelf in de hand te nemen. Hij interpreteert en 
parafraseert opmerkingen en plaatst de inleidingen in 
een groter kader om het voor alle aanwezigen inzich-
telijk te maken. Op verschillende momenten geeft de 
wethouder zijn collega’s de kans om te reageren op 
de punten uit de inleiding en of een incidentele vraag 
vanuit de zaal. 
Successievelijk horen de klankbordgroepleden de inlei-
dingen van de leden van de wijkraad aan. Telkens mon-
den de inleidingen uit in vragen, die de wethouders en 
soms een hoofdambtenaar meenemen in hun beleids-
ontwikkelingen voor de komende tijd. Er ontstaan op 
deze manier verschillende werkgroepen en bovendien 
beloven wethouders regelmatig dat de opmerkingen 
zeker herkenbaar zullen zijn in nota’s en rapporten die 
de komende tijd nog gaan verschijnen. Bij het beleid dat 
de komende tijd nog zal verschijnen, zijn er wel gren-
zen, stelt Stienen. Het is immers krap gepland met de 
bestemmingsplannen voor Brandevoort. Nu is er al een 
tekort van 10 miljoen tijdens de ontwikkelingen van de 
wijk. Dit tekort mag niet verder oplopen. ruimte voor 
bewegen, sport, recreatie en nog meer groen kan in 
feite niet. Voorzieningen voor jong en oud moet uit een 
andere bron komen. Welke bron dit is, is niet duidelijk. 
Een mogelijke creatieve vindplek zou kunnen zijn bij de 
uitwerking van de plannen van het voortgezet onder-
wijs. Het OmO-bestuur is voorzichtig bereid om bij de 
uitwerking van hun plannen te zoeken naar een com-
binatie van buitenschoolse opvang, sport, de verplichte 
gymles voor de leerlingen van de school en het college 
kan hierop niet veel invloed uitoefenen. Het OmO mag 
immers binnen de kaders van de bestemmingsplannen 

van de wijkraad

zijn eigen invulling maken. Een openbaar bestuurder kan 
hierop geen dwingende invloed uitoefenen.
Een andere opmerkelijk gegeven van vanavond is dat het 
het college niet lukt om de toezegging van juni jongst-
leden waar te kunnen maken. Op 1 januari zouden er 
11 lokalen beschikbaar zijn voor de schooljeugd uit 
Brandevoort. Wethouder Boetzkes belooft en beweert 
met herhaling dat met veel goede communicatie deze 
noodsituatie moet worden opgelost. Hij kan in feite niet 
veel meer antwoorden op de vraag in dit verband: “Hoe 
moeten de kinderen van 4 jaar en ouder nu in januari 
van het nieuwe jaar opgevangen worden?” Het gebouw 
dat voor de 11 lokalen gepland is, ziet er prachtig uit en 
is helemaal Brandevoort-waardig. alleen lukt het niet om 
dit gebouw voor januari 2009 op te leveren. Welke com-
municatie en met wie deze gevoerd gaat worden, komt 
niet meer aan de orde.
Concrete plannen/afspraken/toezeggingen voor de an-
dere thema’s zoals jeugd, ouderen, sport en competitie-
voetbal, onderwijs, mensen en middelen en communica-
tie tussen wijk en gemeente, zijn deze avond niet echt 
aan de orde. In feite immers besluiten de gemeente en 
de wijkraad regelmatig om probleempunten naar thema-
bijeenkomsten tussen wijkraad en college te verplaatsen. 
Daarnaast moeten werkgroepen en nieuwe beleidsnoti-
ties later in het jaar een oplossing bieden voor een aantal 
problemen van de wijk. 
De wijkraad presenteert het college de volgende onder-
werpen:
•	 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
•	 Brandevoort	I	versus	Brandevoort	II

Op de site van de wijkraad staan de achtergronden van 
deze onderwerpen besproken. Wethouder Stienen gaat 
als wijkwethouder steeds op de items in en legt indien 
nodig onderdelen van de problematiek voor aan zijn col-
legawethouders Boetzkes en Houthooft-Stockx. 
afrondend danken beide gespreksvoerders elkaar aan 
het eind van avond en spreken de wens uit dat Brande-
voort een welvarende en goed functionerende wijk mag 
zijn en blijven. Voor meer foto's en een video zie de web-
site www.brandevoortercourant.nl n

GP
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In september ben ik als bestuurslid toegetreden tot de Wijk-
raad Brandevoort. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als 
advocaat bij TrC advocaten te Veldhoven. 
Ik ben geboren in Oss (1978). In 1989 ben ik met mijn ouders 
verhuisd naar acht (Eindhoven) waar ik de rest van mijn jeugd 
heb doorgebracht. Na mijn middelbare school tijd heb ik in 
Eindhoven Technische Bedrijfskunde gestudeerd en daarna 
Nederlands recht in Tilburg.
In april 2007 ben ik samen met mijn vriendin in Brandevoort 
in Blok 9 komen wonen. Zij werkt als verpleegkundige in het 
Elkerliek Ziekenhuis.
De reden dat ik ben toegetreden tot de Wijkraad is dat ik 
iets voor de wijk wil betekenen. Verder draag ik graag mijn 
steentje bij aan de verbetering van Brandevoort. 

jeroen smelt

              nieuw lid
van de wijkraad stelt zich voor

Hallo Bewoners van Brandevoort

Via deze weg wil ik mij graag voorstellen als de jongeren-
werkster van Brandevoort. mijn naam is anneke Postma 
en ik werk voor SWH Helmond. 
als jongerenwerkster heb ik een aantal uren per week 
voor de wijk Brandevoort.  mijn taak is: het ondersteunen 
van vrijwilligers(-werk) met het organiseren van jonge-
renactiviteiten. Dit houdt in dat vrijwilligers een beroep 
op mij kunnen doen voor de ondersteuning; hoe kunnen 
we het beste omgaan met jongeren en hoe kunnen we 
een activiteit nu het beste organiseren voor jongeren.
maar misschien hebt u ook een vraag met betrekking tot 
jongeren. Dan kunt u contact met mij opnemen, of als u 
mij in de wijk ziet lopen/fietsen dan mag u mij ook gerust 
aan de jas trekken.
maar als jongere kun je mij natuurlijk ook altijd bereiken. 
Want jij weet zelf het beste wat je wilt (doen) in de wijk. 
Welke dingen mis je in de wijk, heb je al een idee hoe 
je het idee kunt uitvoeren of juist niet. Samen kijken we 
hoe dingen georganiseerd kunnen worden en met wie.

De komende tijd zal ik mij gaan richten tot de jongeren 
in de wijk. Waar zijn jullie, maar ook: wie zijn jullie en wie 
ben ik. maar mijn aandacht zal ook gaan naar de commis-
sies (Brandevoort in actie/ 12Plus/ buurtpreventie/spelen 
en groen en straks ook de stichting sport en bewegen) 
die er nu in Brandevoort zijn. Wie zijn jullie, wat doen jul-
lie in de wijk, waar kunnen we elkaar bij ondersteunen.
Op dit moment is het makkelijkste om mij via het patro-
naat te bereiken of via de mail. Binnenkort krijg ik een 
mobiel nummer waar ik op te bereiken ben. Deze zal 
ik dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de wijkraad, 
de verschillende commissies, en natuurlijk ook bij het 
Brandpunt!

de
  jongerenwerkster

Hopelijk zien we elkaar snel en kunnen we met ons 
allen veel leuke dingen doen met/voor en door alle 
bewoners in Brandevoort.

anneke postma 
jongerenwerk west

2e haagstraat 40
5707 vk  helmond

0492 - 54 43 45 / 06 - 81208287
anneke.postma@swhhelmond.nl
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In wijkhuis ’t BrandPunt wordt al heel erg veel geor-
ganiseerd. Wat er zoal gebeurt, kunt u natuurlijk altijd 
terugvinden op www.brandpunt.info. maar we maken 
natuurlijk ook graag gebruik van de Brandevoorter 
Courant om u te informeren over bestaande en nieu-
we activiteiten.
Danscentrum Burning Point heeft aangeboden enkele 
grote activiteiten mede te organiseren. Naast de eigen 
dansavonden, wil deze dansschool ook een bijdrage 
leveren aan de sociaal-culturele taak van het wijkhuis. 
Daarom zal vanaf februari 2009 een serie Dancing with 
the Stars starten. De trainingen daarvoor beginnen al 
in november, zodat de dansers goed zijn voorbereid. 
Het is de bedoeling dat er eerst drie voorrondes wor-
den georganiseerd. De planning is om dat te doen in 
februari, april en juni. Daarna zal na de zomervakantie 
(september 2009) de grote finale plaatsvinden. In elke 
voorronde worden drie heren en drie dames gekop-
peld aan professionele dansers. Het is de bedoeling dat 
vanuit de diverse groeperingen uit de wijk telkens een 
persoon wordt afgevaardigd, die de eer van die groe-
pering dan gaat verdedigen. Dus: meldt uw voorzitter, 
commissielid of medeorganisator aan! Bij de grote fi-
nale wordt gezorgd voor de van tv bekende jury! Op-
gave graag zo snel mogelijk bij secretaris@brandpunt.
info. als extra zal Danscentrum Burning Point met de 
12Plus jeugd het zogenaamde videoclip dancing in-
studeren. Daarbij worden van TmF of mTV bekende 
danspassen ingestudeerd op de originele muziek. De 
resultaten worden als klapper gepresenteerd tijdens 
de Dancing with the Stars avonden.

scHaakcluB
Door enkele wijkbewoners is gevraagd of het mogelijk 
is een schaakclub op te richten. Het bestuur wil dit ini-
tiatief graag ondersteunen, maar daartoe willen we wel 
graag weten of er voldoende animo bestaat. Daarom 
vragen wij u om uzelf hiervoor op te geven bij onder-
getekende. Indien er genoeg inschrijvingen zijn, zal het 
bestuur helpen bij de oprichting van een schaakclub.

darts
Het dartbord in het wijkhuis is vanaf het begin niet slim 
opgehangen. We gaan dat veranderen! Binnenkort wordt 
het dartbord verplaatst naar een plek waar biljarters en 
darters elkaar niet meer in de weg lopen. Dan kan er dus 
volop worden gedart! misschien is ook hier wel animo 
voor darten in competitie- of clubverband. als dat zo is, 
meld u dan aan bij ondergetekende.

toneelvoorstellinG
Ook in dit seizoen zal de Houtse Toneelgroep haar jaar-
lijkse optreden weer verzorgen. Op zaterdag 1 & zondag 
2 november 2008 spelen zij het stuk Bedkwartier, van de 
bekende schrijver alan ayckbourn. kijk op www.houtse-
toneelgroep.nl voor details. De voorverkoop is inmiddels 
gestart. U kunt kaarten reserveren via de website van de 
Houtse Toneelgroep, of kopen aan de bar in het wijkhuis. 
kaarten kosten € 6,- per persoon. 

noG ruimte
Bij enkele activiteiten is nog steeds ruimte om mee te 
doen. Zo kunnen mensen die dat leuk vinden zich nog 
aanmelden voor het koersbal op dinsdag- of woensdag-
middag. loop eens een keertje binnen en kijk of u het 
leuk vindt! 

altijd BinnenloPen!
Wijkhuis ’t BrandPunt is in principe alleen geopend als er 
een activiteit plaatsvindt. maar vanwege het grote aantal 
activiteiten zijn we feitelijk elke dag geopend vanaf circa 
13.00 tot 24.00 uur. Dus ook als u niet aan een activiteit 
deelneemt, kunt u gewoon binnenlopen tijdens de ope-
ningstijden van het wijkhuis. 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 drank-
je. loop gerust binnen. We zijn er voor iedereen! n

fons bosman
secretaris@brandpunt.info 

secretaris sscc ’t brandpunt

MIERLOSE WEG 86   |    5707 AP HELMOND   |    T  0492 -  53  50  66   |    W W W.DRIESSENHELMOND.NL

B E K I J K  D ET O TA L E  C O L L E C T I EO P  O N Z EV E R N I E U W D EW E B S I T E

wijkhuis ‘t brandpunt danst 2009 in!
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Deze maand zijn er geen winnaars of verliezers te noemen. Blijkbaar is de puzzel van september te moeilijk of te groot geweest.   
Daarom deze keer een iets eenvoudigere puzzel. De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in 
aanmerking te komen voor de interessante prijs van de maand. 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 8 november via genoemde link op de website.
Succes met het invullen van de puzzel.

de oktober puzzel  

Horizontaal
2 spinnenwerk  4 wethouder  6 jongensnaam  8 openbare overkapping op Brandevoort  9 levert warmte  11 vrouw met allure  12 kloosterlinge  15 tijdelijke 
bewoner van Brandevoort  18 novemberfeest  23 oppervlaktemaat  24 haaruitval  26 beroep  27 water  30 te winnen tijdens Halloween  31 nee/nee wel de 
BC  32 stap  33 niet klein  35 draaipunt  37 hier koop je ansichtkaarten en leesvoer  38 zwaar 41 Italiaans eten  42 zij bouwen huizen  44 beschermen je dak  
48 uitbreidingsplan  51 familielid  52 tot inkeer gekomen vrek  53 uitbreidingsplan  56 … de wolf  57 door ‘t ….  63 ligt onder de OBS  64 buurgemeente  
66 gezond vervoermiddel  67 Engelse schrijver

verticaal
1 wiskundig getal  3 ieder  5 Brandevoorter Courant  6 verlangen  7 erg belangrijk persoon  8 staat in tuin bij verkoop huis  9 zorgt in zijn eentje niet voor 
zomer  10 geeft melk  13 hangt op station  14 doen kinderen graag  16 mensen die belangeloos helpen in de wijk  17 winters plezier op 14 december in Bran-
devoort  19 Baudevoort hield daar een straatfeest  20 bij het stoplicht bij UPC  21 even een weekje ertussenuit  22 de gezellige huiskamer van Brandevoort  
25 Brandevoorter ergernis  28 wonen en zorg  29 dienstverlenende instantie  34 jeugdclub  36 do  39 kookt Thais in Brandevoort  40 snel internetten  43 
landt regelmatig in Brandevoort  45 viswater in Brandevoort  46 Indien  47 populaire huisdieren  48 ambulante verlichting  49 papegaai  50 Hert  54 speelgoed  
55 naam van een tennisclub en een school  57 ….door de Veste  58 Talent  59 staan op de wekelijkse markt  60 geeft licht en sfeer  61 zo word je genoemd 
als je 50 wordt (vr)  62 toverkol  65 muzieknoot
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       fotoclub
brandevoort

FOTOClUB BraNDEVOOrT ONTWIkkElT Haar 
aCTIVITEITEN IN HET 4DE SEIZOEN

In oktober zijn alle werkgroepen voluit van start gegaan.
De starters/portret groep onder leiding van Willie van 
knippenberg begon met een opfrisavond, waarin het ge-
leerde van de eerste portretsessies in praktijk werden 
gebracht. Het moeilijkste bleken dubbelportretten te 
zijn, die er aan het eind van de avond werden gemaakt 
van Claudia en Clodine van Coldenhoff. De beide dames 
hadden er schik in.
Een avond eerder heeft Elicee van Heukelom , fotoredac-
teur bij het Eindhovens Dagblad in een boeiende uiteen-
zetting uit de doeken gedaan wat de wijze is, waarmee 
het ED nieuwsfoto’s selecteert. Daarna legde Elicee uit 
hoe men foto’s aanlevert. De fotoredacteur beoordeelt 
aan het eind van de werkdag tot aan de sluiting van de 
editie circa 2000 foto’s, waaruit dan de uiteindelijke 4-5 

nieuws foto’s worden gekozen. De keuze leidt vaak nog 
tot discussies op de redactie en soms later ook nog bij 
de lezers.
De portretgroep ‘gevorderden’ heeft nogmaals een be-
zoek gebracht aan de leerfabriek in Oisterwijk, waar 
fraaie opnamen zijn gemaakt . Het contrast tussen de 
modellen en de vervallen fabriek werd door lichtef-
fecten overbrugt. 29 oktober heeft fotograaf Schouten 
een lezing natuurfotografie gegeven, met name over vo-
gel- en landschapsfotografie. Van deze avond zullen we 
waarschijnlijk in het novembernummer van deze courant 
verslag doen. n

albert ticheler
fotoclub.publiciteit@brandevoort.org
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mahler had een heel beroemde, Brandevoort 
kent er nu ook eentje: de zesde maar dan van 
dickens! voor een groot aantal Brandevoorters 
niet meer weg te denken: dickensnight in Bran-
devoort. dit jaar wordt de sfeermarkt voor de 
zesde keer georganiseerd door een aantal vrijwil-
ligers uit de wijk.

De Zesde van mahler wordt omschreven als een in klank 
getransformeerd avontuur van deze componist. Even een 
parallel trekken naar de Zesde van Dickens. Stichting 
Dickensnight Brandevoort verwezenlijkt haar creatieve 
ambities in een nieuwe uitdaging: vorm geven aan Dic-
kensnight 2008. Zoals bij menig componist levensperio-
den de basis vormen voor symfonieën, bezit ook Dicken-
snight ervaring die aan ‘groei’ onderhevig is. Een en ander 
wordt zichtbaar bij een duik in de geschiedenis.
In 2003 ontstond tijdens een wijkraadvergadering het 
idee voor een winters evenement in de wijk. Het uit-
voeren van het idee werd opgepikt, de organisatie kreeg 
vorm en een kleine groep dagvrijwilligers verwezenlijkte 
de eerste Dickensnight. De toenmalige bewoners van 
Brandevoort kwamen een kijkje nemen onder de markt-
hal die tijdens Dickensnight 2003 geopend werd. In de 
daarop volgende jaren groeide Dickensnight letterlijk en 
figuurlijk. Het evenemententerrein werd uitgebreid van 
onder de markthal naar De Plaetse en weer een jaartje 
later ging Dickensnight door het lindt. Ook qua aankle-
ding en entertainment voegde Dickensnight ieder jaar 
wat toe, het evenement werd steeds bekender en trok in 
2007 tussen de 18 en 20 duizend bezoekers.
Op 14 december staat Brandevoort wederom in het te-
ken van Dickensnight. Natuurlijk blijft de markthal het 
middelpunt van deze sfeermarkt. Het evenemententer-
rein wordt weer wat groter. Dit keer wordt er uitgebreid 
in de richting van het plein vóór de openbare basisschool. 
Een kleine bar aan het plein bij de school én eentje op de 
bekende plek op ’t lindt, een horecaplein met een hapje 
en een drankje onder de markthal en daar tussenin een 
keur aan kerstgerelateerde artikelen van het niveau dat 
de bezoeker kent van voorgaande jaren.
Stichting Dickensnight Brandevoort heeft er niet voor 
gekozen, het aantal kramen groots uit te breiden. Er is 
gezocht naar diversiteit en kwaliteit. Doel dit jaar: probe-
ren om filevorming te voorkomen door een doordachte 
indeling van de markt. Er is ook gedacht aan open ruim-
ten voor entertainment en attracties voor de jeugd. Of 
we er in slagen een uitgebalanceerd totaalplaatje neer 
te zetten? kom kijken op 14 december! Deelgenoot zijn 
van Dickensnight Brandevoort? Uw hulp is altijd wel-
kom! Veel vrijwilligers willen graag ook zélf genieten van 
dit evenement. Daar hebben we alle begrip voor. Slen-
teren over de markt en tóch de handen uit de mouwen 
steken? Dat kan! Wij zijn op zoek naar mensen die ’s 
morgens de markt mee op willen zetten en / of ’s avonds 
mee af willen bouwen. Interesse? Even een mailtje naar 
br.vrijwilligers@dickensnight.nl en alle gewenste infor-
matie wordt verstrekt.
Wij rekenen op de hulp van veel Brandevoorters met 
een Dickenshart!

de zesde van dickens,
  14 december 2008
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verkeersdrempels
Tja, verkeersdrempels wat kunnen we daar over zeg-
gen. De meeste mensen hebben waarschijnlijk een haat/
liefdeverhouding met verkeersdrempels. Steeds meer 
weggebruikers hebben kritiek op de toepassing van ver-
keersdrempels. Drempels zijn een godsgeschenk als je 
kinderen hebt en die bijvoorbeeld heerlijk op straat wil-
len spelen, maar ze zijn een doorn in het oog wanneer 
je haast hebt en steeds moet afremmen. Zo ook hier in 
Brandevoort blijkt uit de reactie van de buurtbewoners.

Een verkeersdrempel: waarom is deze in het leven ge-
roepen? Nou heel simpel: de gemiddelde automobilist 
rijdt gewoon te hard op wegen waar het niet mag en niet 
verantwoordt is. Dit komt omdat door toepassing van 
moderne technologie en goede wegen men de mogelijk-
heid niet meer heeft om de snelheid die gereden wordt 
als echt ‘snel ‘ te ervaren. Het geluid dat door voertuigen, 
banden en wegdek, die voorheen het gevoel gaven dat 
er ‘snel’ gereden werd, is voorbij. Dus de wegbeheerder 
moet daarom maatregelen treffen. De omgeving aanpas-
sen aan de gewenste snelheid kan door bijvoorbeeld de 
volgende maatregelen:
- aanbrengen van beplanting dicht langs de weg
- aanbrengen van obstakels
- verhogen van kruispunten
- rammelstrepen (kunstmatig verhoogd aangebrachte 
 ribbels dwars op de rijrichting)
- verkeerdrempels

Een verkeersdrempel is eigenlijk een infrastructurele 
aanpassing die ervoor moet zorgen dat de snelheid van 
het gemotoriseerde verkeer wordt gematigd. In Neder-

land is de standaarduitvoering een lengteprofiel in een si-
nusvorm, met een lengte van 4,80 meter. De hoogte van 
deze vorm is 8 tot 12 cm. Ze moeten zodanig aangelegd 
zijn dat de automobilist niet harder dan de toegestane 
snelheid over deze drempels kan rijden. Verkeerdrempels 
heb je in diverse vorm zoals cirkelvorm, in verschillende 
breedtes, bijvoorbeeld in een verhoogd kruisingvlak. 
Drempels worden aangekondigd met het bord J38 of 
J37 met onderbord. maar deze aankondiging is niet ver-
plicht.
De verkeersdrempels zijn er gekomen voor onze veilig-
heid. Doordat je moet afremmen ben je je er hopelijk be-
wuster van wat er om je heen gebeurt. Voor degenen die 
geen kinderen hebben, de veiligheid van anderen en van 
zichzelf niet zo belangrijk vinden: houd je aan de snelheid 
bij drempels, niet alleen voor de veiligheid van anderen 
maar ook voor het behoud van je auto.

de verkeerscommissie

spelen en groen
In het voorjaar is er actie ondernomen om de laatste 
speelplek in Schutsboom (louwerserf) in te richten. In 
overleg met de omwonenden is gezocht naar een pas-
sende oplossing. 
kortgeleden is het speeltoestel geplaatst en uit reacties 
van omwonenden blijkt dat een succes te zijn; het speel-
toestel wordt heel veel gebruikt. Veel kinderen beleven 
er plezier aan.
Er is ook een minpuntje, het is heel vervelend dat veel 
katten het zand gebruiken als toilet. Een taak voor de 
bewoners om dit gedrag af te leren.

commissie spelen en groen
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opening gezondheidscentrum brandevoort 
Net als bij de opening van het tijdelijk winkelcentrum 
van de wijk een goede 5 jaar geleden, stond opnieuw een 
champagnefles centraal in de openingsplechtigheid. met 
iets meer moeite dan de vorige keer konden de ballon-
nen het luchtruim kiezen na een wat langer verhaal van 
de burgemeester door de kredietcrisis. Deze actuele aan-
leiding was voor de burgemeester een ernstige aanleiding 
om te zeggen dat Brandevoort in ieder geval met het 
Palladium en het gezondheidscentrum voldoende voor-
zieningen heeft om alle ziekte gevallen door de crisis op 
te vangen. Ook andere mensen, die gezond willen leven, 
kunnen terecht bij het centrum. met een multifunctioneel 
team van gezondheidswerkers kan de wijk de komende 
30 jaar verzekerd zijn van een vitaal voorzieningen kader. 
In het minicongres, dat plaatsvond voor de opening, kwam 
overduidelijk naar voren dat gezondheid een dwingend 
en dringend item is, zeker voor een nieuwe wijk met een 
overdreven groot aantal jonge en vooral opgroeiende 
jeugd. De ouderen komen er wel aan, maar dat kan nog 
een jaar of 10 wachten, voordat dat echt een dringend 
probleem wordt. Streven van het gezondheidscentrum is 

om proactief de komende tijd aan de slag te gaan en met 
de jongeren een gezonde toekomst te verzekeren. Huis-
arts kaiser verwoordde dit als volgt:
“… In Brandevoort zijn er vooral heel veel kinderen en jonge-
ren. Een groepering met eigen leeftijdsgerelateerde  problemen, 
waardoor de huisartsen veel meer geconfronteerd worden met 
problemen van de jeugd. Het gaat dan om zaken zoals ge-
dragsstoornissen en ADHD. Problemen die niet gemakkelijk op 
te lossen zijn. Hier ligt volgens Kaiser nog veel werk te doen. 
De samenwerking met de fysiotherapeuten is er al vanaf het 
eerste uur. Vanwege het nog relatief lage percentage ouderen 
komen de fysiotherapeuten meer arbeidsgerelateerde klachten 
tegen. Een geheel ander probleem is obesitas, (vetzucht, adipo-
sitas, zwaarlijvigheid). Door een multidisciplinaire aanpak kan 
het gezondheidscentrum hier goed mee aan de slag. …”
Het minicongres is voor velen een interessante bron van 
inspiratie en zal bij menig gezondheidswerker nog door-
spelen in zijn contacten met de bewoner van Brandevoort, 
vermoeden wij. Uiteraard komen wij in onze volgende 
nummers van deze courant op elementen van de gezond-
heidszorg terug.

md / GP
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De maand september stond bij SPrING-kinderopvang 
geheel in het teken van het goede doel.
Dik Trom/Trommeltje had gekozen voor Unicef omdat 
het doel ons erg aanspreekt. Hun doel is voor elk kind: 
gezondheid, gelijkheid en bescherming. kinderen eerst. 
Wij willen onze kinderen er van bewust maken dat niet 
alle kinderen naar school gaan en een dak boven hun 
hoofd hebben. Graag willen wij een bijdrage leveren om 
andere kinderen deze kansen te bieden.
Ook hadden we nog een tweede actie, namelijk ‘schoe-
nendozen vullen’, veel mensen van Dik Trom/Trommeltje 
hadden, samen met hun kinderen een doos gevuld met 
allerlei spulletjes voor kinderen in een ander land waar 
oorlog is of armoede, deze actie loopt via Edukans.
Op 27 september jongstleden stonden de deuren open 
van Dik Trom. Dat wil zeggen dat de kinderen ook eens 
op een zaterdag mochten komen zodat hun ouders even 
naar de stad konden of zo en dat kostte dan maar liefst 
5,00 euro voor een halve dag. Dit geld gaat allemaal naar 
het goede doel Unicef.
Er was van alles te doen, voor de allerkleinsten was er 
een snoezelhoek, er werden voetjes geverfd, er was 
een dansclinic, een spellencircuit, een spannende pop-
penkastvoorstelling, schminken, koekjes bakken, lange 
wandelingen en gewoon lekker spelen.
We zijn flink gesponsord aan alle kanten, pannenkoeken 
en fruit van albert Heijn, soep en broodjes van C-1000, 

leuke prijzen voor de loterij van onder andere Fitland, 
een boeken- en bloemenbon, spullen van de rabobank, 
kleurboeken, tandenborstels en -pasta, flessen wijn en 
gewoon iets wat ongebruikt op zolder lag. Ook hebben 
we veel lege flessen opgehaald wat de kinderen erg leuk 
vonden om te doen of ze kwamen er ’s morgens trots 
mee binnen. Vader van Fabienne, een van onze kinderen, 
had ook nog gezorgd voor T-shirts en voetbal met al-
lemaal handtekeningen van spelers van PSV erop, deze 
gingen per opbod de deur uit.
Het was in alle opzichten een geslaagde dag geweest, 
er liepen vrolijke kinderen rond met leuke geschminkte 
snoetjes, het was prachtig weer, goede ‘catering’, volle 
aandacht voor de poppenkast enzovoort, enzovoort. Er 
werd ook geknutseld en deze kunstwerken hebben we 
ook kunnen verkopen voor een mooi prijsje.
De dag werd afgesloten met de loterij en de hoofdprijs: 
2 maanden onbeperkt sporten is gewonnen door Joelle.
Opbrengst van deze dag: e 799,25 voor Unicef en 
e 329,- voor Edukans. Op 21 november gaan we 70 
schoenendozen wegbrengen naar een verzamelpunt in 
Eindhoven en het geld voor Unicef gaan we overhandigen 
aan mevrouw De rooij, contactpersoon in Helmond.
Iedereen hartelijk dank voor alle medewerking: DIk 
TrOm en TrOmmElTJE.
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goede doelendag op kindcentrum
       dik trom / trommeltje
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commissie buurtpreventie brandevoort
De dagen worden weer korter, de avonden langer, anders 
gezegd het wordt eerder donker en het blijft langer don-
ker. Overdag biedt de natuur een kleurrijke aanblik, maar 
als het donker wordt is daar niets meer van te zien. De 
weersomstandigheden zijn sterk wisselend, de ene dag 
is het stralend weer met een redelijke temperatuur, de 
andere dag kan het de hele dag regen en/of hard waaien. 
als het slecht weer is, dan zitten we natuurlijk graag bin-
nen omdat het daar behaaglijk en gezellig is. Ook zoeken 
we het gezelschap van familie, vrienden en bekenden op, 
wat betekent dat we er op uit trekken. 
Helaas zijn er ook andere personen die er op uit trekken, 
maar die hebben niet de bedoeling om de gezelligheid 
op te zoeken. Een deel van deze personen is namelijk op 
zoek naar uw spullen.

DaarOm VOlGEN HIEr ENkElE TIPS Om HET DEZE 
mENSEN WaT laSTIGEr TE makEN:
•	 Zorg	 voor	een	 goede	buitenverlichting	 (bijvoorbeeld	 
 met benaderingsschakelaar)
•	 Zorg	ervoor	dat	 alle	 ramen	en	deuren	gesloten	 zijn,	 
 ook de bovenetages
•	 Maak	van	uw	woning	geen	etalage	(leg	kostbare	spullen	 
 uit het zicht)
•	 Indien	mogelijk	uw	gordijnen	sluiten
•	 Laat	binnen	wat	(energiebesparende)	verlichting	aan	
•	 Draai	bij	vertrek	de	deur(en)	met	de	sleutel	op	slot
•	 Sluit	ook	de	tuinpoort,	berging	en	garage	goed	af
•	 Laat	geen	spullen	die	als	klimmateriaal	kunnen	dienen	 
 buiten staan
Dit zijn maar een paar tips, er zijn er nog veel meer.

WaT U NOG mEEr kUNT DOEN:
•	 Let	op	de	woning	van	uw	buren	als	dezen	niet	thuis	zijn.
•	 Houdt	personen	die	in	uw	straat	bij	de	woningen	naar	 
 binnen kijken goed in de gaten, zeker als zij meerdere  
 malen langslopen.
•	 Houdt	auto’s	(met	inzittenden)	in	de	gaten	die	langzaam	 
 door uw straat rijden en overal naar binnen kijken.
•	 Houdt	auto’s	(met	inzittenden)	in	de	gaten	die	aan	het	 
 begin of aan het einde van de straat parkeren en daar  
 een tijdje staan en dan zomaar weer weg rijden.

Wat deze laatste drie punten betreft, dit kunnen perso-
nen zijn die de woningen en straat observeren om op 
een later moment terug te komen.

mocht u dit zien dan kunt u gewoon contact opnemen 
met de politie onder telefoonnummer 0900-8844 en 
melden dat u een verdachte situatie ziet.

Helaas is het zo dat wij geen inbraken kunnen voorko-
men, maar met deze tips kunnen wij het risico op de 
inbraak wel aanzienlijk verkleinen. Ook is het zo dat wij 
al een paar keer gehoord hebben dat bewoners dachten, 
dat gebeurt mij niet, ik heb die tips niet nodig. Toch zijn 
zij slachtoffer van een inbraak geworden en achteraf zei-
den ze, hadden we die tips toch maar opgevolgd. Bent u 
getuige van een inbraak of poging daartoe, bel dan met 
112.

In deze ‘donkere’ tijden is het ook belangrijk dat de 
straatverlichting goed werkt. U vraagt zich misschien af: 
“Wat kan ik daar aan doen?” Het antwoord is erg simpel. 
Ziet u een of meerder straatlantaarns die het niet doen,
noteer dan het nummer dat op de paal staat en in welke 
straat de paal staat. Dan belt u met telefoonnummer 
0492 - 587 777 van de gemeente Helmond en kunt u dit 
doorgeven. Zij noteren uw melding en gaan ermee aan 
de slag. Ook kunt u de melding digitaal doorgeven, ga 
hiervoor naar de site van de gemeente Helmond, klik op 
Woonomgeving, vervolgens op meldpunt.
als u bij meldpunt bent, klikt u de bovenste regel aan, er 
opent een nieuw venster en daar klikt u op Webformu-
lier Openbare ruimte, dit vult u in. U kunt hier meerdere 
soorten meldingen kwijt zoals u ziet. 

als we allemaal een klein beetje meewerken en boven-
staande zaken ter harte nemen, dan kunnen we een hoop 
narigheid en ellende voorkomen.

commissie buurtpreventie brandevoort
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En u krijgt weer tijd
om zaken te doen...

(of iets anders)

Ontdek de voordelen van payroll
voor u en uw medewerkers

Ondernemen, daar ligt uw kracht. Hoe vaak
bent u niet druk met andere, veelal
administratieve taken? Please Payroll weet
dat als geen ander en kan u hierbij helpen.

Door uw personeel te payrollen geeft u
het juridische werkgeverschap uit handen
en bespaart u veel kostbare tijd én geld.
Daarnaast gaan uw medewerkers er ook
op vooruit.

De belangrijkste voordelen van Please Payroll
op een rij:

• 1 factuur voor al uw personele kosten
• Besparing t.o.v. uw huidige situatie
• Optimale risico afdekking
• Uitgebreide arbeidsvoorwaarden voor
 uw medewerkers

Ontdek de voordelen van Please Payroll en doe de
quickscan op www.please.nl of bel 0800-2357532.
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een van de meiden van 12Plus Brandevoort heeft 
het volgende initiatief genomen: het organiseren 
van een dansles, waarin een keer niet gejumpt of 
gefreestyled wordt, maar ballroom en latindan-
sen!!!
altijd al een keer flink willen dansen, echt stijldansen, dus 
met een partner een quick-step of een stomende rumba 
willen dansen. Nou dat kan, want op vrijdag 7 november 
wordt de 12Plus ruimte een heuse ballroom en 12Plus-
leden kunnen zich die avond helemaal komen uitleven 
(het chillen zal die avond zoals je wel begrijpt komen 
te vervallen). In samenwerking met dansschool Burning 
Point wordt er een workshop dansen gegeven. Je leert 
die avond van een heel professionele dansleraar een 
quickstep zodat je op een bruiloft ook eens met je vader, 
moeder opa of oma kunt dansen. maar ook een hotte 
latin dans komt die avond aan bod. Dus gooi je haren en 
heupen los en swingen maar.
Nu zullen er een hoop van jullie denken: wauw dat lijkt 
me nou echt vet. Dat is mooi, neem een vriend of vrien-
din mee als danspartner en schrijf je dan snel in via onze 
website: www.12plus.brandevoort.nu 
12Plus is ook op andere manieren in beweging, zo zijn 
er voor dit najaar diverse crea-workshops gepland, waar 
kids verschillende dingen kunnen maken zoals bijvoor-
beeld een muts met bijpassende sjaal. De al ervaren air-
brushers, zijn bezig om weer een nieuwe serie airbrush-

7 november dansles
                bij 12plus

volleyballers gezocht volleyballers opgelet

avonden op te zetten. De rap/hiphop-avond krijgt steeds 
meer vorm. Voor sommige activiteiten willen we graag 
vooraf weten hoeveel meiden en jongens mee willen 
doen. Voor die activiteiten kan je je dan inschrijven via de 
website. Dus houd de website www.12plus.brandevoort.
nu goed in de gaten dan ben je steeds op de hoogte van 
alle nieuwe activiteiten.

HElaaS, BalEN, ENZ.

Er is op onze vorige oproep voor nieuwe vrijwilligers 
slechts 1 reactie gekomen. We zijn heel blij dat diegene 
zich heeft aangemeld, maar we hadden echt gehoopt dat 
er meer mensen zouden reageren.
Vanaf het nieuwe jaar gaan er dus (nog) meer avonden 
uitvallen. Tenzij u ons vrijwilligersteam natuurlijk komt 
versterken. We vragen maar een paar avonden per jaar 
van uw tijd. De meiden en jongens van de 12Plus zullen 
u dankbaar zijn voor uw inzet. kom een keer kijken op 
vrijdagavond, of neem contact op met iemand van het 
bestuur. alle gegevens zijn op onze website te vinden.

Volleybalvereniging Polaris heeft naast wedstrijdteams 
ook een eigen recreantenafdeling. Onze recreantengroep 
traint in Brandevoort op dinsdag van 20.30 tot 22.00 uur. 
Voor onze groep zoeken wij nieuwe dames en heren die 
volleybalervaring hebben. De insteek van onze groep is 
vooral samen gezellig volleyballen.  We spelen echter ook 
in een recreantencompetitie en willen ook vooruit, van-
daar dat we echte trainingsavonden hebben. 
Het trainingsprogramma omvat een korte warming-up, 
inspelen met technische- en tactische tips en een par-
tijtje spelen onder leiding van een volleybaltrainer. Dit 
is een ideale kans om op een vaste speelavond op een 
leuke wijze met volleybal bezig te zijn. Voor inlichtingen: 
www.vcpolaris.nl of sannedetheije@yahoo.com
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Op dinsdagavond in de oneven weken spelen we alweer 
een paar jaar gezellig volleybal tussen 20-22 uur. Enkele 
mensen hebben onze groep verlaten, dus zijn we weer 
op zoek naar nieuwe mensen. We zoeken nog 5 volley-
ballers/sters. De dames zijn nu in de minderheid, dus kom 
op dames. meld je aan! Graag een reactie sturen naar:
mpmulders@onsbrabantnet.nl De eerste 5 mensen die 
zich aanmelden hebben geluk.De club begint onder nieuw 
bestuur aan laatste bijeenkomsten voor de vakantie.



Adriaans Bouwgroep.
80 jaar bouwen

Adriaans Bouwgroep realiseert al 80 jaar uw bouw-

plannen. Daarbij zijn wij van alle markten thuis;

van renovatie, via utiliteitsbouw tot grootschalige

woningbouw. Het uitgangspunt: een duurzame relatie

met de opdrachtgever.

Op basis van heldere afspraken en een open 

communicatie, zorgen wij voor resultaat. 

Vraag onze brochure en referentielijst aan. 

Of bel voor een afspraak: (0492) 523 759.

Adriaans bouwgroep

80 jaar bouwen

bezoekadres Europaweg 146, 5707 CL Helmond | postadres Postbus 1001, 5700 BA Helmond

T +31 (0)492 523 759 | F +31 (0)492 523 985 | E info@adriaansbouwgroep.nl | I www.adriaansbouwgroep.nl
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DEZE maaND NEmEN WE U mEE mET DE UITrUk 
IN “DaGBOEkVOrm”!

Donderdagavond 4 september 2008: vermoedelijke boer-
derijbrand aan de Stepekolk! Terwijl we uitrukken wordt 
al snel duidelijk dat de brand aan de Broekstraat woedt. 
Ter plaatse rookt het volop bij een varkensstal. als we de 
brand verder benaderen blijkt het om een grote hoop 
afval te gaan, vlakbij de stal. Vanwege het overslaggevaar 
en de rookoverlast  hebben we besloten om de brand 
te blussen. De boer heeft een bekeuring gekregen voor 
het illegaal stoken. Het kostte ruim anderhalf uur om de 
brand volledig te doven.

10 september 2008, een gure koude nacht met veel wind. 
Iedereen is in diepe rust als midden in de nacht in de Sle-
gersstraat een grote tak afbreekt van een boom, wat een 
gevaarlijke situatie oplevert. Werk dus voor de brand-
weermensen van Post Brandevoort, die tijdens deze 
gure nacht hun bed worden uitgepiept en zich naar de 
kazerne begeven terwijl u lekker verder slaapt. met een 
kettingzaag is de blokkade al snel weer opgeheven!

Op zaterdagavond 13 september breekt er brand uit bij 
een boerderij aan de Scheepstal in de buurt van Dier-
donk. Post centrum, geassisteerd door de korpsen Bakel, 
Deurne, Someren en Eindhoven bestrijden de omvang-
rijke brand. Post Brandevoort zorgt voor de restdekking 
van de stad, ook belangrijk natuurlijk. Om 00.14 uur wor-
den de meesten van ons abrupt gewekt door de pieper 
voor een melding, overigens in ons eigen verzorgingsge-
bied! In de grote zaal van het multifunctionele centrum 
aan de Biezenlaan is de brandmeldinstallatie geactiveerd. 
als we ter plaatse komen worden we opgevangen door 

de beheerder. loos alarm, niets te doen. Gelukkig maar! 

Donderdag 11 september 2008, een datum die bij ve-
len herinneringen oproept aan de verschrikkelijke dag in 
2001. Het is nog vroeg in de avond als een man zijn auto 
snel op de vluchtstrook parkeert langs de snelweg Hel-
mond-Eindhoven, de a270. De man besluit de brandweer 
te melden dat zijn auto in brand staat. Zijn motor rookt 
volop. Brandevoort wordt gealarmeerd voor de brand 
en is al snel ter plaatse. Het blijkt een losgeschoten koel-
waterslang te zijn, die voor de nodige stoomontwikkeling 
zorgt. klusje voor de aNWB dus…

Vrijdagmorgen 24 september 2008… Een graafmachine 
is aan het werk in de Van den Brugghenstraat in Stiphout. 
Net iets na achten trekt de machine een gasleiding kapot. 
Een transportleiding nog wel, waar zo’n acht bar druk 
op staat. al snel arriveren de eerste voertuigen van de 
brandweer vanuit post Centrum aan de Deurenseweg. 
Er komt veel gas vrij, er wordt besloten een deel van 
de straat te ontruimen. Vanwege de grootte van de klus 
wordt ook het blusvoertuig van post Brandevoort ter 
plaatse gevraagd. Na circa twee uur is het lek gedicht en 
is het weer veilig voor de bewoners om terug te keren 
naar hun huizen. 
Zoals u leest zijn we dus vijf keer uitgerukt in september, 
overigens in vergelijking met andere maanden relatief 
weinig. meestal ligt het gemiddelde rond de tien uitruk-
ken. Tot de volgende maand! 

rené kuyt
www.brandweerhelmond.nl

           post brandevoort     
                    veiligheid en controle
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r e t t e k e t e t … . a l l e  k i n d e r e n  e n  o u d e r s  o P G e l e t ! 

Ik wil u laten weten, dat de Sint Brandevoort niet zal vergeten. Ik ben er ook bij, het wordt een fantastisch feest. Zorg dat 
je erbij bent geweest! 

zondaG 
23 november 2008
14.00 uur start bij basisschool de Vendelier (aan de Schutsboom). 
15.15 uur verwachte aankomst bij de markthal in De Veste.
Ca. 16.00 uur einde van dit feest.

let oP!
In de markthal worden die middag warme dranken en soep verkocht. 
            
mooist versierde Huis
Voor het mooiste versierde huis gelegen aan de route van de optocht wordt een leuke prijs uitgereikt.

route oPtocHt
Vanuit de Vendelier via het kruispunt langekker - Sint anthoniusweg, naar de Schutsboom, via Stepekolk-Oost, naar laan 
door de Veste, Statenlaan rechtsaf de Herselsestraat op, linksaf de Broederwal op, via Emansgangske naar de Statenlaan, 
Herselstraat, en het eindpunt van de intocht is de markthal, waar het feest plaatsvindt.
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‘NIET 1 kEEr IN DE 7 Jaar’
Deze maand wil ik u het recente onderzoek naar de ver-
huisfrequentie van de gemiddelde woningbezitter niet 
onthouden. In tegenstelling tot wat veel mensen denken 
wisselt een koopwoning niet 1 keer in de 7 jaar.
Namelijk: de gemiddelde eengezinswoning in Nederland 
wisselt slechts één keer in de 25 jaar van eigenaar. appar-
tementen worden één keer in de acht jaar doorverkocht. 
Dit betekent dat de gemiddelde koopwoning slechts één 
keer in de 20 jaar een nieuwe eigenaar krijgt. Dit blijkt uit 
onderzoek van de Nederlandse Vereniging van makelaars 
(NVm).
Volgens de NVm geven de cijfers aan dat er steeds min-
der doorstroming plaatsvindt op de Nederlandse koop-
woningmarkt. In 1996 wisselde een woning eens in de 
17,5 jaar van eigenaar, nu is dat eens in de 20 jaar. Dit 
betekent dat per jaar slechts één op de twintig koopwo-
ningen in Nederland vrijkomt voor verkoop. Voor wo-
ningzoekenden is er dus steeds minder aanbod beschik-
baar, ook al omdat het aanbod aan nieuwbouwwoningen 
achterblijft bij de vraag. 
amsterdam staat bovenaan de top-10 van gemeen-
ten waar het meeste aantal woningen per jaar worden 
verkocht ten opzichte van de beschikbare koopwo-
ningvoorraad. In de hoofdstad wisselt bijna 11% van de 
koopwoningen jaarlijks van eigenaar. Ook in arnhem en 
Vlaardingen gaan woningen sneller dan het landelijke ge-
middelde van de hand met respectievelijk 8,3% en 7,9% 
woningverkopen per jaar.

Top-10 gemeenten met de meeste verkopen t.o.v. koopwo-
ningvoorraad
amsterdam  10,6%
arnhem   8,3%
Vlaardingen  7,9%
Eindhoven  7,3%
Haarlem   7,3%
Utrecht   7,2%
‘s-Gravenhage  7,1%
rotterdam  7,1%
Dordrecht  7,0%
leidschendam-Voorburg 6,9%
landelijk   5,2%

In amsterdam zijn echter erg weinig koopwoningen be-
schikbaar vanwege het grote aandeel huurwoningen. De 
woningen die wel te koop staan, zijn voor het overgrote 
deel (65,3%) appartementen. In mindere mate geldt dit 
ook voor de andere gemeenten uit de Top-10.

Percentage koopwoningen (ten opzichte van voorraad) en ap-
partementen (ten opzichte van koopvoorraad)
 percentage percentage   
 koop- appartement van 
 woningen koopwoningen
amsterdam 25,0 % 65,3 %
arnhem 42,1 % 25,2 %
Vlaardingen 33,7 % 26,9 %
Eindhoven 49,5 % 17,0 %
Haarlem 49,7 % 24,5 %
Utrecht 56,7 % 32,5 %
‘s-Gravenhage 49,0 % 59,5 %
rotterdam 35,7 % 51,6 %
Dordrecht 48,6 % 19,4 %
leidschendam-Voorburg 53,8 % 29,8 %
landelijk 58,7 % 12,8 %

Een appartement in amsterdam wisselt niet het snelst van 
eigenaar in vergelijking met de andere onderzochte ge-
meenten. In Vlaardingen wisselt een appartement gemid-
deld eens per zes jaar van eigenaar, net als in arnhem.

Verkooppercentage appartementen ten opzichte van koop-
voorraad
 percentage appartement
 appartement percentage
 in verkopen verkopen/koop- 
  voorraad
amsterdam 86,7 % 14,0 %
arnhem 50,9 % 16,7 %
Vlaardingen 58,2 % 17,0 %
Eindhoven 33,5 % 14,5 %
Haarlem 45,5 % 13,5 %
Utrecht 50,1 % 11,2 %
‘s-Gravenhage 77,6 % 19,2 %
rotterdam 67,8 % 19,3 %
Dordrecht 34,5 % 12,4 %
leidschendam-Voorburg 65,4 % 15,1 %
landelijk 29,4 % 11,9 %

Opvallender zijn de percentages voor Den Haag en rot-
terdam. appartementen in deze steden wisselen gemid-
deld eens per 11 jaar van eigenaar, wat lager is dan het 
landelijke gemiddelde. De doorstroming in deze steden 
op het gebied van appartementen blijft dus achter bij de 
rest van Nederland. n

bas teeuwen 

rubriek
“onderdak in
brandevoort”
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Groep 8 van Basisschool De Vendelier is op 1 oktober be-
gonnen met een actie voor Stichting de Opkikker, ter herin-
nering aan hun klasgenootje.
Doel is het inzamelen van geld om aan het eind van het 
schooljaar een mooi bedrag aan deze stichting te kunnen 
overhandigen. De kinderen van groep 8 gaan dit op ver-
schillende manieren doen: zo kunt u iemand aan uw deur 
verwachten die graag een klusje voor u opknapt tegen een 
kleine vergoeding, die uw lege (statiegeld) -flessen weg wil 
brengen of misschien wel uw hond kan uitlaten!
Ook worden er door het jaar heen acties vanuit school 
georganiseerd. De eerste actie is al achter de rug! Op 8 

groep 8 bs de vendelier
    in actie voor stichting de opkikker

oktober heeft er tijdens de kinderboekenweek een boe-
kenmarkt plaatsgevonden. De leerlingen van groep 8 heb-
ben hun boekenplanken leeggeruimd, opa’s, oma’s, buren 
en kennissen ingeschakeld, en misschien zijn ze wel bij u 
langs geweest om boeken op te halen; alles om hun koop-
waar die dag uit te kunnen stallen voor het goede doel. En 
een succes is het geworden! Er werd op deze middag ruim 
€ 200,- opgehaald: een mooie start voor een mooie actie!
alle kinderen, ouders en allen die meegeholpen hebben om 
deze actie tot een succes te maken worden dan ook heel 
hartelijk bedankt!

lizet molls en dick schildkamp

In onze vorige courant hebben wij melding gemaakt van 
losliggende straatstenen. De gemeente heeft toen deze 
stenen met hekken afgeschermd. Op zich mooi, maar nu 
liggen deze stenen al weer enige tijd open en bloot be-
schikbaar voor jeugd en jongeren. Opnieuw is dit een 
mogelijk bron van ongelukken en kattekwaad. kan het 
toezicht van de gemeente hierop bijgesteld worden?

losse stenen
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kom oP 8 novemBer om 20.30 naar wijk-
Huis ‘t BrandPunt voor Het leutfestijn

Voor de Brandvoorter carnavalsvereniging wordt dit 
een bijzondere dag. Ons eerste carnavalsfeest en de be-
kendmaking van onze naam. We hebben met het Zon-
neBrandfestival al een voorproefje gegeven van wat we 
voor Brandevoort in petto hebben. We nodigen u nu uit 
te komen beleven hoe wij carnaval vieren.
Volgens goede traditie is de 11e van de 11e de start van 
het carnavalsseizoen en in Brandevoort sluiten we ons 
daar graag bij aan. U kunt rond carnaval nog heel wat van 
ons verwachten en het begint op 8 november met het 
lEUTFESTIJN.

lIVE mUZIEk
We maken er met elkaar een gezellige avond van met 
topartiesten van eigen bodem.
Er zullen twee Oer-Brabantse carnavalsbands voor u 
optreden. De Bruurs en Ivo trakteren u op zelfgecom-
poneerde carnavalsmuziek. Dit keer geen covers van 
randstedelijke artiesten maar eigen composities van 
Brabantse bodem. 
Onze eigen Brandevoorter diskjockey zal er ten slotte 
voor zorgen dat buiten de optredens om de beentjes 
ook van de vloer gaan.

NIEUWE Naam
Tot en met 26 oktober heeft u de mogelijkheid gehad 
om een nieuwe naam voor onze vereniging in te sturen. 
Het aantal reacties was overweldigend. Er zaten erg leu-
ke ideeën bij en we willen iedereen die heeft meegedacht 
van harte bedanken voor de inspiratie. Op 8 november 
zullen we op feestelijke wijze onze naam bekend maken 
en de bedenker ervan in ’t zonnetje zetten.

Het lEUTFESTIJN vindt plaats in ons wijkcentrum ’t 
BrandPunt. De toch al sfeervolle bar en de grote zaal 
worden gezellig gemaakt en we hebben alleen uw aan-
wezigheid nog nodig om er een onvergetelijke carnavals-
avond van te maken.

Het lEUTFESTIJN in wijkhuis ‘t BrandPunt van 20.30 tot 
01.00 uur voor een luttel bedrag voor de entree van 
e 6,- en wie verkleed komt, krijgt van ons een consump-
tie aangeboden! kaarten zijn voor e 5,- te bestellen via 
www.carnaval.brandevoort.nu hier kunt u ook meer in-
formatie vinden over het lEUTFESTIJN en de carnavals-
vereniging. Tot 8 november

   carnaval
in brandevoort

jaar gang 9  oktober 2008   41



een kijkje thuis in
  brandevoort

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

deze maand: joris van der waart

Deze maand zijn wij door Joris van der Waart (33) 
hartelijk ontvangen in deelplan De Veste, de kern van 
Brandevoort. Hij woont samen met Inger Heselhaus 
(28) en zoontje melle (1,5) aan de Herenlaan 76. In 
februari 2009 verwachten ze gezinsuitbreiding, een 2e 
kindje is op komst. In verband hiermee zijn ze momen-
teel druk in de weer met de voorbereidingen en (her)
organisatie van de kamerindeling boven. De woning telt 
3 woonlagen. Op de benedenverdieping vinden we een 
smaakvol ingerichte woonkamer en een ruime (enigs-
zins afgescheiden) woonkeuken. Op de tweede verdie-
ping een grote slaapkamer, badkamer en studeerkamer. 
En op de derde woonlaag twee slaapkamers en een 
inloopkast op de overloop. Onlangs is de laatste hand 
gelegd aan een gloednieuwe vliering. “Een heerlijk huis 
met veel mogelijkheden, een ‘grachtenpand’ maar dan 
zonder gracht. De ligging is perfect en we hebben alle 
belangrijke voorzieningen op loopafstand”, aldus Joris. 
Hun auto’s parkeren ze op de binnenplaats, winkels en 
horeca zijn om de hoek en de kinderopvang en (basis)
school is enkel een straat oversteken. Joris, Inger en 
melle zijn graag buiten. Ze zijn veel te vinden in de eco-
zone en gaan graag de natuur in, bijvoorbeeld de Stra-
brechtse heide. “Een bijkomend voordeel is dat we het 
getroffen hebben met onze buren, het onderlinge con-
tact is uitstekend!” Joris is, ondanks zijn relatief jonge 
leeftijd, ondernemer in hart en nieren. Dit blijkt uit het 
feit dat hij trotste (mede)eigenaar is van drie bedrij-
ven in Eindhoven. Hij runt ‘Werving en selectiebureau 
BEET Intermediair’, ‘marktonderzoekbureau Blick’ en 
‘communicatieadviesbureau Gleijm & Van der Waart’. 
Inger werkt bij ‘Puur Sang Interieurconcepten’ in Eind-
hoven. Ze is verantwoordelijk voor het laten welslagen 
van interieurprojecten. Een leuke baan die bovendien 
prima te combineren is met een (druk) gezinsleven. 
Joris is geboren en getogen in Gemert en Inger heeft 
een tijd in Nuenen gewoond. In 2001 besloten ze sa-
men te gaan wonen en tijdelijk een huis te huren in 
Helmond, zodat ze zich rustig konden oriënteren op 
de woningmarkt. België heeft een tijdje in de belang-
stelling gestaan en ook de wijk meerhoven in Eindho-

ven. Vanuit het sociale aspect viel België af. En meerho-
ven? “Dat is wellicht een getto in de dop, daar voelen 
we weinig bij”, zegt Joris.  “Ons hart is gestolen tijdens 
een open dag in Brandevoort in 2003. Ons blok was al 
in aanbouw, het huis dat wij op het oog hadden bleek ge-
woon nog vrij te zijn. We zijn gelukkig hier, en het wordt 
alleen maar aangenamer met de komst van het nieuwe 
winkelcentrum”. Toen Joris en Inger het huis kochten, 
wisten ze niet dat er op termijn zoveel voorzieningen 
zouden worden getroffen. De komst van een treinstation 
vindt Joris erg praktisch. Toch heeft hij twee minpuntjes; 
helaas houdt zich niet iedereen zich aan de maximum-
snelheid. En er is al veel over geschreven en gezegd, maar 
de hoogspanningsmasten doen afbreuk aan het ‘Brabants 
dorp’ concept. De Brandevoorter Courant wordt trouw 
gelezen. “Je ruikt ‘m al op de deurmat liggen”, zeggen Joris 
en Inger in koor. Vooral de artikelen van Wim Dobma zijn 
interessant om te lezen. Een verzorgd blad, dat gaat over 
het wel en wee van een wijk in aanbouw. Joris heeft een 
leuke suggestie voor het blad: een rubriek “komen en 
gaan”, dus nieuwkomers en bewoners die vertrekken aan 
het woord met het hoe en waarom en leuke foto’s erbij. 
Het was een gezellige avond bij Joris en Inger, hartstikke 
bedankt voor jullie gastvrijheid en spontaniteit!

dank je wel joris

rs
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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 25 november 20.00 uur pastorie
Hoofdstraat 157

BIJZONDErE DaTa
- 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
- Vrijdag 14 november 20.00 uur Vrijwilligers- 
 avond/Club van 250, zaal adelaars
- Zaterdag 15 november 19.00 uur luciakerk  
 Bakels Gemengd koor/mondharmonicaclubs
- Zaterdag 22 november 19.00 uur luciakerk  
 opluistering Crescendo
- Zondag 23 november luciakerk viering van
 het Vormsel, opluistering door lighthouse
- Zaterdag 29 november 19.00 uur luciakerk 
 opluistering door De Halmen uit lieshout

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.

Op zaterdag 8 november aanstaande wordt in Het Trefpunt naast de Bethlehemkerk een najaarsmarkt gehouden. 
U kunt bruikbare spullen afgeven. Als vanouds zullen er boeken, kaarten, chutneys en jam worden verkocht. U kunt 

contact opnemen met Tannie Ebben als u iets heeft aan te bieden voor de verkoop. Telefoon 0492-538166.
Op donderdag 18 december wordt voor de ouderen een kerstmiddag georganiseerd.

Jacqueline Noort, contactpersoon
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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.
De nieuwe route van vorig jaar is goed bevallen bij de 
lopers. Het was ook fijn om te zien dat bewoners van 
straten en pleinen er veel werk van hadden gemaakt om 
de nieuwe route zo sfeervol en gezellig mogelijk te ma-
ken. De route wandel je op je gemak in een uurtje. Het 
is leuk als straten of pleinen allemaal dezelfde Spooky 
CD hebben zodat er tijdens de tocht een eenheid van 
muziek klinkt. Wanneer u geen spookmuziek ter beschik-
king heeft, kunt u een CD lenen tegen € 5,- borg, of voor 
€ 5,- kopen om ons financieel te steunen. Voor meer info 
verwijzen we u naar:

www.halloween.brandevoort.nu
 
Zoals u in onderstaand kader kunt zien ligt ook dit jaar 
uw woning aan deze route. als organisatie hopen we 
dat u uw medewerking wilt verlenen om de route weer 
zo gezellig mogelijk te maken. Dit kan door het gebruik 
van fakkels, lampionnen, geluids – en lichteffecten, Hallo-
weenversiering, spinnenwebben (die heeft bijna iedereen 
al van nature in de tuin) et cetera. leef je uit en geniet 
mee!
Voor de kinderen wordt er iets leuks georganiseerd zo-
dat het voor hen ook nog een leuke avond kan worden. 
Wat?…….Dit houden we even geheim.

De Halloweentocht vertrekt om 18.30 uur vanaf het veld aan 
de Tyssenvoort, dan via Langekker, Den Ossekamp, Stepekolk-
Oost, Louwerserf, Bruistenserf, Godschalkserf, Bonifantenerf, 
Roselmanserf, Stepekolk-Oost, Brandevoortse Dreef overste-
ken, Klarenbeemden, Brugbeemden, Oud Brandevoort, Cijns-
beemden, Kolkbeemden, Brandevoortse Dreef oversteken, 
Brand, Meienvoort, Wedelsvoort, Iekendonksevoort, Tuinsvoort, 
vervolgens komt u weer terug op het beginveld Tyssenvoort.

met vriendelijke spookgroeten en graag tot 1 november 
2008,

commissie halloween brandevoort
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Zondag 9 november wordt voor de eerste keer het 
rondje Brandevoort georganiseerd. Naast de trimloop 
met de keus uit diverse afstanden wordt ook een jeugd-
loop georganiseerd voor de diverse leeftijdscategorieën. 

Door de organisatie is een parcours uitgezet van twee 
kilometer. Deze route loopt grotendeels door De Veste 
en Ecozone van Brandevoort. Het parcours is verhard, 
maar is minder geschikt voor de minder valide deelne-
mers. De start en finish zijn bij wijkhuis ´t BrandPunt. 
rondje Brandevoort is zowel geschikt voor de begin-
nende loper als gevorderde loper. Wij hopen veel wijk  en 
stadsgenoten te mogen ontmoeten als deelnemer of als 
supporter bij dit eerste rondje Brandevoort. 
Na afloop van het rondje Brandevoort is er de gelegen-
heid om onder het genot van een drankje nog even ge-
zellig na te praten in het wijkhuis ´t BrandPunt. Bij de in-
schrijving is een consumptiebon inbegrepen. Verder stelt 
de organisatie ook enkele prijzen beschikbaar die zullen 
worden verloot op startnummer tijdens een tombola.
Wij hopen u graag te ontmoeten zondag 9 november 
bij deze eerste rondje Brandevoort als loper of als sup-
porter langs de route. 

AfSTAnDEn JEuGDLOOP
Jeugdloop: t/m 5 jaar: ± 250 meter (1 ronde) 
  6 t/m 7 jaar: ± 500 meter (2 ronden)
  8 t/m 12 jaar: ± 1000 meter (4 ronden)

AfSTAnDEn TRIMLOOP
2, 4, 6, 8 en 10 km (ronde van 2 km)

!

trimloop rondje brandevoort
STARTTIJDEn
Jeugdloop t/m 5 jaar: 13.15 uur
  6 t/m 12 jaar: 13.30 uur

TRIMLOOP
(alle afstanden): 14.00 uur

INSCHrIJVEN
Voorinschrijven is mogelijk via de website www.bran-
devoortinactie.nl tot zaterdagochtend 8 november. Bij 
voorinschrijven kan het startnummer tot 15 minuten 
voor de start opgehaald worden in wijkhuis ´t Brand-
punt. Na-inschrijven is natuurlijk ook mogelijk in wijkhuis 
´t BrandPunt vanaf 12.15 uur tot 15 minuten voor de 
start. De kosten bedragen € 1,- voor de jeugdloop en 
€ 2,- voor de trimloop inclusief consumptie. Een begelei-
der die met de jeugdloop meeloopt mag uiteraard kos-
teloos meelopen.
adres wijkhuis´t BrandPunt, Biezenlaan 29, Helmond. 
Indien u met de auto komt adviseren wij u vanaf de Bran-
devoortse Dreef de afslag De Voort te nemen. Vanaf dit 
punt wordt de route met pijlen aangegeven.

ParkErEN
De organisatie zou het prettig vinden als u te voet of met 
de fiets naar wijkhuis ´t BrandPunt (Biezenlaan 29) toe-
komt. Indien u met de auto komt is parkeren mogelijk in 
de gratis parkeergarage onder wijkhuis ´t Brandpunt. De 
parkeergarage heeft de ingang aan de Herenlaan. 

INlICHTINGEN
Voor meer informatie kunt u terecht op de web-
site www.brandevoortinactie.nl, mailen kan naar 
rondjebrandevoort@brandevoortinactie.nl of contact 
opnemen met roelof-Jan Bouwknegt 0492 - 665 066, 
Eric van Oss of Fred reijnen 0492 - 662 888.

rondje Brandevoort wordt mede mogelijk gemaakt 
door: Brandevoort in Actie en Threvon Internetservices.
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In Buurthuis ’t BrandPunt worden op 25 oktober en 
8 november workshops korte verhalen schrijven 
verzorgd. U krijgt oefeningen en tips van reisverhalen-
schrijver/columnist/documentairemaker Henk Weltevre-
den. Bij voldoende belangstelling starten daarna diverse 
schrijfcursussen, zoals reisverhalen, autobiografische 
Verhalen, Columns en Creatief Schrijven. Voor meer in-
formatie zie www.brandpunt.info/agenda.htm of bel 
06 - 24 63 39 25 (roland leeflang).

Hoogbegaafde kinderen in de regio Helmond. Op 
maandag 3 november is er een informatieavond voor ge-
interesseerde ouders, leerkrachten, schoolbesturen en 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschap-
pelijke instellingen. De avond begint om 19.30 uur in 
De Fonkel, Prins karelstraat 131, Helmond.

brandjes
Half oktober is er in de kolfshoeven een bos met 
sleutels gevonden. Het adres van de vinder is bij de 
redactie bekend.

afgelopen dinsdag 14 oktober ben ik mijn horloge 
verloren in wijkdeel Stepekolk (de Hoeves) in Bran-
devoort. Het gaat om een zilverkleurige dameshorloge 
van het merk Fossil. Hij bestaat uit allemaal schakeltjes. 
Graag bellen met 0492 - 781 913
 
Gezocht: lieve oppas aan huis voor naschoolse op-
vang van ons zoontje van 4 jaar. Opvangdagen zijn 
maandag, dinsdag en donderdag. Goede verdienste. 
Telefoonnummer 06 - 53 71 56 47

al ruim vier maanden zijn de zussen audrey en Brenda 
van Bloemenboetiek aUBrE druk bezig in hun tijdelij-
ke winkel aan de Plaetse. Ze zijn zeer gemotiveerd en 
vinden het prachtig om creatief met bloemen bezig te 
zijn. De winkel staat vol met gevarieerde bloemstukken, 
boeketten, en ook een verscheidenheid aan potten en 
vazen ontbreken niet. audrey en Brenda hebben er veel 
zin in om hun vleugels in Brandevoort uit te spreiden. 
Ze konden niet wachten tot maart van het komend jaar.
Dan krijgen zij hun pand ter beschikking, waar ze pas 
echt kunnen beginnen. Nu al hebben zij de winkel vol 
met bloemen, bloemstukken, planten en potterie die alle 
Brandevoort waardig zijn. De bewoner heeft zijn loop al 
gevonden en de twee zussen zijn dik tevreden met de 
eerste klanten. Zij zullen de komende maanden kijken 
naar de behoeftes en wensen van de klant zodat zij hier 
rekening mee kunnen houden in hun definitieve winkel. 
aubre is sinds kort lid van Fleurop, wat betekent dat zij 
bloemen kunnen verzorgen door heel Nederland. Ook 
zijn ze voortaan op maandagmiddag geopend. De voor-
bereidingen voor de kerst zijn al in volle gang en ook 
daar zullen zij iets gezelligs van gaan maken. Welkom en 
veel succes met jullie nieuwe winkel in de wijk.
 GP

    bloemen gaan
 in brandevoort
       dubbel bloeien

“Al die reclame beu, en toch ons prachtblad ontvangen: plak 
de BC-sticker!”

Indien u de sticker niet (meer) heeft of niet meer kunt 
vinden, ze zijn te verkrijgen bij wijkhuis ‘t BrandPunt en 

het info centrum.
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nog steeds krijgen (beks) plinten en architraven
      niet de aandacht die ze verdienen

Erik Beks, geboren (18-03-1969) en getogen in mierlo in 
de Heer van rodestraat. Hij doorliep hier ook het basis-
onderwijs. Het ouderlijk gezin bestaat uit vader, moeder 
en een oudere broer. Zijn vader is jarenlang werkzaam als 
beroepsmilitair en gaat later over naar een burgerbaan. 
als de jongens groter worden kiest zijn broer, net als hun 
vader, voor een technische richting Nl. die van compu-
tertechnicus. Omdat deze beiden Erik tot voorbeeld zijn 
gaat hij eigenlijk bijna als vanzelf na de basisschool naar 
de lTS (elektrotechniek) in Someren. Na 3 jaren op deze 
school gezeten te hebben komt hij er achter dat dit toch 
eigenlijk zijn vakrichting niet is. Daarom gaat hij in Eind-
hoven een  middenstandsopleiding volgen die hij met een 
diploma afrond. Dan volgt de militaire dienst in Grave, 
waar hij een prima herinnering aan heeft. Na terugkeer in 
de maatschappij gaat hij werken in Eindhoven als verko-
per in een speciaalzaak in elektronica voor auto’s. Hierbij 
kwam zijn eerdere opleiding goed van pas. Na zijn job 
zo’n jaar of zeven met plezier te hebben gedaan gaat hij 
werken in Wijk en aalburg bij een importeur, eerst in 
de verkoop binnendienst, later in de buitendienst, regio 
Zuid-Nederland. al met al doet hij dit werk zo’n 15 jaar 
tot hij de kans krijgt om bij een parketbedrijf vloeren te 
gaan verkopen. Daarbij verkochten ze ook timmerwer-
ken bijv. ombouwen voor radiatoren. Hier ontdekt hij  de 
toegevoegde waarde van plinten en architraven. En Eric 
legt met verve uit wat architraven zijn. Dit zijn, kort sa-
mengevat, de aftimmerlatten tussen de muur en het ko-
zijn waarin de deur hangt, ook wel kopslatten genoemd. 
Plinten en architraven geven een toegevoegde waarde 
aan de inrichting van een ruimte of deze nu modern, 
klassiek of landelijk is. Door de verkoop is hij meteen al 
gefascineerd door de grote verscheidenheid in verschil-
lende stijlen van inrichtingen van  huizen. al snel weet 
hij hoe belangrijk het kan zijn om een ruimte zonder de 
meubelstukken een bepaalde sfeer uit te laten stralen. 
Hij ontdekt de meerwaarde van plinten. “Want”, gaat hij 

enthousiast verder, “de vloer is een onderdeel van een 
ruimte op zich en plinten horen bij de muren en niet 
bij vloeren. En zoals het meubilair een eigen sfeer kan 
creëren zo kunnen de muren met de plinten een meer-
waarde toevoegen aan de totale ruimte”. Een kennis die 
hij dan ook over tracht te brengen op zijn klanten. 
Omdat hij al lang de wens heeft zich zelfstandig te wil-
len maken ontstaat, door zijn eerdere ervaringen met 
plinten en architraven het idee, na marktonderzoek, een 
eigen zaak te beginnen. Nog extra versterkt door het 
feit dat er, tot op dat moment, niet één specialist op dit 
gebied bestaat die dit aspect van woninginrichting als 
vakspecialisme alleen voor zijn rekening neemt. Zo be-
gint hij zijn eigen bedrijf op 15 november 2007.
Zijn vriendin en huidige echtgenote, mieke Beks-rutten, 
leert Erik kennen in Eindhoven in de bekende discotheek 
Hollywood. Op dat moment waren ze beiden ongeveer 
17 jaar en het klikte meteen. Na een jaar of wat zijn ze 
gaan samenwonen in mierlo. Zowel vanwege de locatie 
van zijn werkzaamheden als die van mieke (Eindhoven) 
lag het voor de hand in de omgeving van Veldhoven of  
in Eindhoven in de wijk meerhoven, een nieuwe woning 
te gaan zoeken. maar meerhoven vinden ze beiden maar 
ongezellig en door kennissen komen ze in aanraking met 
Brandevoort. Ze gaan samen een kijkje nemen en wor-
den spontaan verliefd op “onze” wijk. De beslissing hier 
te gaan wonen is dan ook snel genomen en ze kopen een 
huis aan de looisehoeve. Ze trouwen in 1999 en ze heb-
ben inmiddels een dochter, Sterre (2000).  
Erik’s bedrijf is aan huis gevestigd. Hieraan is een inter-
netsite www.beksplinten.nl gekoppeld waar men de plin-
ten en architraven kan bestellen. Er komen bestellingen 
uit werkelijk het hele land, vooral veel uit het Gooi en de 
randstad. De klanten zijn afkomstig uit alle lagen van de 
bevolking. De drukste tijd voor het bedrijf zijn de maan-
den juni/juli omdat de mannen dan, vanwege de jaarlijkse 
vakantieperiode, de tijd hebben om te klussen. Erik vindt 
het heel belangrijk persoonlijk contact met klanten te 
hebben. als er een bestelling wordt gedaan geeft hij uit-
gebreid telefonisch advies bijv. m.b.t. stijl en hoogte van 
de plinten, of een aantal technische aspecten; zoals het 
wegwerken van kabels enz. Bij het afleveren van de goe-
deren staat hij de klant terzijde door het geven van tips 
om een en ander mooier af te werken en te monteren. 
Dit advies is heel belangrijk omdat ongeveer 80% van 
zijn klanten de plinten zelf gaan plaatsen. In de toekomst 
kan zijn bedrijf uitgroeien bijv. door het aannemen van  
personeel en evt. door het uitbreiden van de opslagca-
paciteit. De wijk is ook een uitermate geschikte locatie 
voor eventuele uitgroeien van het bedrijf.
Brandevoort vinden ze beiden fantastisch, met als enig 
negatief aspect de hoogspanningsmasten/draden en de 
loze beloftes daaromtrent. kwaliteit van leven blijft ech-
ter, zowel voor Erik als mieke, het allerbelangrijkste 
Het was een heel interessant en gezellig interview en 
uw interviewer bedankt, namens de BC, Erik en mieke 
hiervoor hartelijk. Wij wensen de familie en het bedrijf 
een goede toekomst! n

md



Bij het woord winkel denken de meesten van ons aan 
een gebouw waar producten verkocht worden, maar 
winkel betekent eveneens hoek. 
Véélal bevond een verkoopplaats van producten zich op 
de hoek van 2 of meerdere straten, omdat dat een meer 
strategische positie was dan bijvoorbeeld midden in de 
straat. Zodoende is winkel een bijna vanzelfsprekende 
benaming voor een verkoopplaats geworden en denken 
weinigen aan het woord hoek, hoewel het woord hoek 
bedoeld wordt in het woord winkelhaak, een rechthoe-
kig timmermansgereedschap en eveneens een rechthoe-
kige scheur in een kledingstuk. Een winkel in De Veste die 
zich inderdaad op een hoek bevindt is bijvoorbeeld Pri-
mera. Overigens is het vrij rustig aan het winkelfront in 
Brandevoort, Blok 15 waar albert Heijn, Gall & Gall, Free 
Style kappers, een bloemenzaak en een chocolaterie ge-
vestigd zullen worden, nadert zijn voltooiing, althans wat 
betreft de buitenkant. De panden nabij het rondeel zijn 
grotendeels voorzien van dakpannen en het metselwerk 
van de panden aan de Plaetse heeft de bovenste etage 
bereikt. 
Volgens de heer van der Geest van de gemeente heeft 
de economische recessie voorlopig weinig invloed op de 
bouw en verkoop van de panden in Brandevoort. Ho-
pelijk blijven we niet zitten met een half afgebouwde 
woonwijk. In de Blokken 6 en 7 zullen eveneens winkels 
komen. De heer Voogt van makelaarskantoor VP en a is 
momenteel in onderhandeling met 2 gegadigden. Wat be-
treft de bereikbaarheid van de bestaande en toekomstige 
winkels; zoals bekend moet de Plaetse voetgangers- en 
fietsersparadijs worden.
Om dat te bewerkstelligen zijn er bij de toegangswegen 
paaltjes geplaatst die eventuele automobilisten moeten 
tegenhouden. In het midden van de toegangswegen wordt 
één paaltje geplaatst dat met behulp van elektronica in 
de grond kan zakken, zodat bijvoorbeeld bevoorradings-
auto’s, waarvan de bestuurders over een pasje beschik-
ken, deze wegversperring wel kunnen passeren. Er wordt 
bij een dergelijk paaltje een camera geplaatst die weer 
wordt aangesloten op een glasvezelkabel die inmiddels 
in Brandevoort is aangelegd. Zodoende worden niet 
alleen uw computer, telefoon en televisie aangestuurd 
door een haardunne glasvezelkabel, maar eveneens een 
verzinkbare paal die u en mij moeten beschermen te-
gen automobilisten die kennelijk niet genoeg hebben aan 
een bord ‘verboden in te rijden’. Zo’n bord ontbreekt bij 
de Plaetse en aangezien het bovengenoemde paaltje nog 
niet functioneel was, werd schrijver dezes bijna aange-
reden door een automobiliste die over de Plaetse reed 
door het voetgangers- en fietsgebied.
Hopelijk komt het in de toekomst goed met zowel de 
winkels in De Veste als met de verzinkbare paaltjes! n

wim dobma

winkels
  brandevoor t deel XIII
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familiedag in
 kinderdagverblijf de vestein

een zonovergoten zondag is een perfecte setting 
voor een leuk initiatief bij kinderdagverblijf vestein 
in de veste. de eerste editie van hun familiedag 
zou een waar succes worden, met in de hoofdrol-
len; de kinderen en het voltallige personeel van de 
vestein. 

Werkelijk tot in de puntjes was alles geregeld en voor de 
kinderen was het vandaag een heus feest. En, aan alles is 
gedacht. Veel aandacht is er besteed aan de aankleding van 
het binnenterrein en reeds in de vroege morgen is het één 
en al bedrijvigheid. Het speelterrein van O.B.S. Brandevoort 
ondergaat een metamorfose. Een veelvoud van attracties 
wordt opgebouwd en overal daalt langzaam een feeststem-
ming over de binnenplaats neer. Vrolijke kleuren stralen je 
tegemoet onder een heerlijk aanwakkerend najaarszonne-
tje. 
Wanneer om 11 uur de poorten sierlijk openzwaaien ko-
men ook de eerste ouders en kinderen zich storten in 
het feestgedruis. Het zijn ook vooral de jongste gasten die 
vandaag letterlijk in het zonnetje gezet gaan worden. Twee 
grote springkussens staan met smart te wachten op een 
paar vrolijk stuiterende kinderen en er is een heel arsenaal 
aan spelletjes, die allemaal bij toerbeurt worden bemand 
door het personeel van de vele groepen van het dagverblijf. 
Stokken worden gevangen, eendjes worden uit de plomp 
gehengeld en er is een megagroot vier op een rij spel. Voor 
een komische noot zorgen vandaag de Vesteinclowns die 
met hun fratsen bij menig kind een vrolijke lach op het ge-
zicht toveren. Dansend, zingend en rollebollend vermaken 
zij vooral de allerkleinsten. De grotere kinderen zijn druk 
met de dans -en bewegingsclinic van Studio lol en verkopen 
in een heuse veiling hun schilderwerken en kunstwerken bij 
opbod aan het publiek. Daarnaast zijn er uitvoeringen en 
demonstraties van de kinderen zelf, en loopt het publiek 
inmiddels massaal binnen. Genieten van het stralende weer 
en feestende kinderen in een vrolijke ambiance. rond de 
klok van twaalven is het topdruk en staan er flinke rijen bij 
de entree en de grote grabbeltafel. Vooral bij het ponyrij-
den lopen de wachttijden op. Terwijl een flinke rij mensen 
wacht op hun beurt, zijn vooral de stralende gezichten van 
de jeugd een lust voor het oog. Triomfantelijk berijden ze 
onder begeleiding een van de twee paarden, en het ple-
zier spat er werkelijk vanaf. Steeds meer kinderen lopen 
inmiddels geschminkt over het binnenterrein en het schil-

derteam is razend druk om alles in goede banen te leiden. 
Vlinders, prinsessen, tijgers en beren bevolken hierdoor het 
kleurrijke en sfeervolle binnenterrein. megagrote zeepbel-
len stijgen met grote regelmaat op bij het klimtoestel, waar 
ook een gokje gewaagd kan worden. Puzzelstukjes raden in 
een grote koker en twee tafels verderop is de ballonnen-
wedstrijd in volle gang. Heliumstemmetjes stijgen vanuit die 
hoek onder luid gelach op evenals een grote zwerm rode 
ballonen. als rode cliniclown-neuzen verdwijnen ze gestaag 
in de hoogte tegen een streeploos blauwe lucht. Voor eten 
en drinken zorgen een drietal leidsters en hun wafels met 
slagroom, gepoedersuikerde poffertjes en ijsjes vinden in 
deze warmte gretig aftrek. Grote kannen ranja zijn nodig 
om de vele dorstige mondjes vandaag te vullen en ouders 
melden zich massaal aan de bar van multi Functioneel Cen-
trum Brandevoort. 
Binnen in de spiegelzaal is ook 3 maal een interactieve pop-
penkast te zien en beleven. met open mond en wijdopen 
gesperde ogen kijken en luisteren de kinderen naar het 
verhaal waarin Jan klaassen een ballonvaart wint en steeds 
verder afdwaalt door een toverspreuk van de heks. De kin-
deren schreeuwen om het hardst als Jan met zijn ballon de 
zaal in zweeft door de wolken een zonsondergang tege-
moet. Vlinders, vogels en vliegtuigen voorbij zal hij belanden 
bij de zon en in het heelal, om met een raket of toverspreuk 
weer terug te keren naar de aarde. alles afhankelijk van de 
inbreng van het jonge publiek. Natuurlijk loopt het elke 
keer weer goed af en kan Jan zijn geliefde katrijn onder luid 
gejuich in de armen vallen.
Wanneer langzaam de klok van drie in zicht komt, meldt 
ook een ambassadeur van de Cliniclowns zich bij de organi-
satie. Onder begeleiding van het voltallige team van Vestein 
geeft hij uitleg over de stichting in een volle zaal. Net voor 
de laatste poppenkast opvoering krijgt hij uit handen van de 
medewerkers een cheque van e 778,13. Onder luid applaus 
worden vervolgens een aantal schuimrubber rode neuzen 
van de stichting onder de jeugd verdeeld. Na de symboli-
sche overhandiging van het geldbedrag loopt de familiedag 
langzaam op zijn eind. Tegen vier uur wordt een aanvang ge-
nomen met het opruimen en afbreken om de binnenplaats 
weer vrij te maken voor de dag van morgen. Niettemin is 
de eerste familiedag van kinderdagverblijf Vestein een gigan-
tisch succes geworden, mede door de tomeloze en vrijwil-
lige inzet van het enthousiaste en vrolijke personeel, en een 
aantal gulle sponsoren.
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Helmonds gemengd koor Vivace is een koor dat licht-
klassieke muziek vertolkt. Sinds de komst van onze huidi-
ge dirigent antoine kop hebben wij al een aantal nieuwe 
leden mogen verwelkomen. Om een juiste klankbalans 
voor de verschillende partijen te krijgen, hebben we nog 
enkele sopranen, tenoren en bassen nodig. Denk je, dat 
je een goede stem hebt en kun je een toon overnemen, 
meld je dan aan om eens een repetitie mee te maken. 
We zijn een leuke gemotiveerde club, en repeteren elke 
dinsdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in de prachtige re-
petitieruimte van het Theo Driessen Instituut. Bovendien 
kunnen de snelle beslissers in 2009 nog aan het volledige 
programma van het jubileum deelnemen.

rEPErTOIrE
Vivace voert het liefst werken uit van componisten zo-
als: mozart, Saint-Saëns, mendelssohn, Dvorak etcetera. 
Het repertoire wordt samengesteld door een muziek-

vivace helmond zoekt zangeressen en zangers

De Helmondse gemeenteraad heeft eind 2006 besloten 
dat de twee tracés hoogspanningsmasten bij de Hel-
mondse wijk Brandevoort worden gecombineerd tot 
één tracé, namelijk het bestaande tracé van de 380 kV-
lijn (hoge masten). Het tracé van de 150 kV-lijn (kleine 
masten) komt hiermee voor een groot deel te vervallen. 
De werkzaamheden hiervoor worden uitgevoerd in het 
tweede en derde kwartaal van 2009.
Op de inloopavond van 24 september is een groot aantal 
mensen van de betreffende straten gekomen om te luis-
teren naar de zaken, die gaan gebeuren. Voor velen is het 
een nieuwe situatie, waarvan zij nog niet echt bewust wa-

hoogspanningsmasten

commissie, bestaande uit leden van het koor, in samen-
werking met de dirigent. Heb je belangstelling neem dan 
contact op Carla v.d. Zanden, telefoon: 510627 of mail 
naar vivace@vivacehelmond.nl

HOmE-STarT vrijwilliger: iets voor u? 
Interesse? kijk voor meer informatie op internet: www.home-start.nl of neem contact op met
Humanitas Home-Start, Joland Widdershoven en liesbeth van merrienboer, T 0492-537323 of 
06-51263636, E homestarthelmond@humanitaszuid.nl. 

ren wat hen te wachten staat. De gemeente Helmond en 
de betrokken bedrijven kema en TenneT informeren de 
aanwonenden en andere geïnteresseerden op een laag-
drempelige manier over de vastgestelde werkzaamheden 
en de planning. Een dag later kunnen we in de regionale 
krant lezen dat de politieke partij Helmondse Belangen 
van Berry Smits toch nog wil proberen om de kabels on-
der de grond te krijgen. Zelf op de informatiebijeenkomt 
van 9 oktober blijkt het college bij monde van Stienen de 
optie om de kabels onder de grond te leggen niet zonder 
meer af te wijzen?! Dit belangerijke onderwerp wordt 
zeker vervolgd in de komende nummers.
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‘loPend stilstaan Bij jezelf’

een verslag van een pelgrimstocht van zuid- frank-
rijk naar santiago de compostela (spanje)
datum: 25 november 2008 (toegang is gratis)
tijdstip: 20.00 tot 22.30 uur
Plaats: wijkhuis ’t Brandpunt
Brandevoort, Biezenlaan 29 (parkeergarage, He-
renlaan 118)

In deze dialezing geeft Gerard maas een beeld van de spor-
tieve, cultuur-historisch en religieus/spirituele aspecten van 
deze pelgrimtocht. Gerard fietste met zijn zwager naar 
Santiago de Compostela (2500 km). Samen met zijn vrouw 
Cockie liep hij deze pelgrimstocht. De dia- lezing gaat over 
de laatste van 800 km van de tocht. De tocht was voor hen 
een afspiegeling van hun levensweg. Een tocht waarbij zij 
zichzelf tegenkwamen in vermoeidheid en ongemak.
De prachtige natuur en de bijzondere ontmoetingen met 
medepelgrims onderweg, waren voor hen hoogtepunten.

sPeelGoedBeurs sPe(e)l-o-tHeek ukkie

mierlo – maandag 3 november a.s. zal om 19.00 de deur 
opengaan voor de jaarlijkse Speelgoedbeurs van Spe(e)
l-o-theek Ukkie. Zaal Den Heuvel, Heuvel 2 te mierlo 
zal de uitstraling hebben van een grote (2e hands) speel-
goedwinkel. al het speelgoed staat netjes soort bij soort, 
zodat het voor u gemakkelijk wordt om te kiezen. Ba-
byspeelgoed (rammelaars, vormenstoven, activitygyms, 
etcetera), meisjesspeelgoed (poppen, toebehoren bij 
poppen, etcetera), jongensspeelgoed (lego, Duplo, k’nex, 
actionman, etcetera) sportartikelen (skeelers, schaatsen, 
etcetera), videobanden, dvd’s, boeken, spelletjes, puzzels, 
hobbymaterialen, maar ook fietsen, steps, kinderwagens, 
enzovoort zullen te koop worden aangeboden. Bent u 
nog op zoek naar iets speciaals? kom dan naar de speel-
goedbeurs, wellicht vind u datgene waarnaar u op zoek 
bent. met de dure decembermaand voor de deur, kunt u 
wellicht veel speelgoed kopen voor weinig geld. De zaal 
gaat om 19.00 uur open en de deur zal om 20.30 uur 
sluiten. 

TIP van de organisatie: Neem voor uw koopgemak een 
grote boodschappentas mee, zodat u tijdens het ‘winke-
len’ uw speelgoed/spelletjes in uw tas kunt stoppen.
Tot ziens op de speelgoedbeurs

HuidtHeraPie

In Helmond aan de molenstraat is een instituut voor 
huidtherapie gevestigd. In het kader van de borstkan-
kermaand, vestigt dit instituut graag uw aandacht op dit 
instituut.
Zieke en/of beschadigde huid, het domein van de huid-
therapeut. Huidtherapeuten zijn gespecialiseerde para-
medische behandelaars van zieke en/of beschadigde huid. 
Behandelingen variëren van oedeemtherapie, wondzorg 
en littekenbehandeling tot acné-therapie, behandeling 
van overbeharing en medische tatoeage (dermatografie). 
Nederland kent ruim 300 BIG-erkende en HBO-opgelei-
de huidtherapeuten die werkzaam zijn in zowel zieken-
huizen als eigen praktijken. Huidtherapeuten behandelen 
patiënten op verwijzing van huisartsen en specialisten, 
veelal dermatologen en plastisch chirurgen. Behandelin-
gen worden uitgevoerd op basis van richtlijnen en pro-
tocollen die binnen de beroepsgroep zijn ontwikkeld. 
alle ziektekostenverzekeraars vergoeden behandelingen 
door de huidtherapeut.

HUIDTHEraPIE TIJDENS BOrSTkaNkErmaaND
Huidtherapeuten spelen een actieve rol in de behande-
ling van vrouwen met borstkanker. Naast oedeemthe-
rapie na borstbesparende operaties, houden huidthera-
peuten zich bezig met het aanmeten van borstprothesen. 
Na een borstreconstructie kunnen huidtherapeuten een 
tepel reconstrueren via medische tatoeage. 

HUID- EN OEDEEmTHEraPIE
molenstraat 38B te Helmond, Telefoon 0492 - 554222
huidtherapieleenen@planet.nl
C.m.a.a. leenen-van Eeuwijk

ingezonden stukken

persbericht
deel GeldroPseweG en BruG eindHo-
vens kanaal Gerenoveerd

Vanaf 13 oktober tot 21 november wordt een deel van 
de Geldropseweg – tussen de Industrieweg en de weg 
Brandevoort - afgesloten. De rijbaan en de fietspaden 
krijgen een nieuwe asfaltlaag. De brug over het Eindho-
vens kanaal en de daarop aanwezige betonnen fietspaden 
worden gerenoveerd.  Voor deze werkzaamheden wordt 
het verkeer omgeleid via de Brandevoortse Dreef, korte 
Brugstraat en Brugstraat. De omleidingsroute wordt 
aangesloten op een bestaande omleidingsroute van de 
gemeente Geldrop-mierlo. Het kruispunt Geldropseweg, 
Geldropse ventweg en de weg Brandevoort blijft open 

voor het verkeer. Bij slechte weersomstandigheden kan 
de planning vertraging oplopen.

ONDErHOUD
De gemeente Helmond voert regelmatig onderhoud uit 
aan het Helmondse wegennet om de wegen begaanbaar te 
houden. Helaas kan dit noodzakelijk onderhoud tot over-
last leiden voor verkeersdeelnemers en omwonenden.

WEGWErkZaamHEDEN OP WEBSITE
alle wegwerkzaamheden in Helmond - en de ge-
hele regio Zuidoost Brabant - staan op de site 
www.haalmeeruitdeweg.nl
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Omdat we morgen allemaal hevig in de weer zijn met 
het versieren van ons huis, het omspitten van de tuin 
tot levensecht kerkhof en het uitsnijden van een pom-
poen; een toepasselijk en simpel soepje.

PomPoensoeP

De traditie een pompoen om te bouwen tot lantaarn 
komt oorspronkelijk uit Ierland en is gebaseerd op een 
volksverhaal over Jack, een man die de duivel steeds te 
slim af was. God wilde Jack niet in de hemel toelaten 
en de duivel wilde hem evenmin. Deze stuurde de slim-
merik met een gloeiend kooltje weg dat Jack vervol-
gens in een uitgeholde koolraap stopte. In Ierland en 
Schotland maakte men dit soort lantaarns van aardap-
pels en koolrapen om kwade geesten te verjagen. Ierse 
en Schotse immigranten brachten de gewoonte mee 
naar amerika.
Wil je het vruchtvlees van je uitgeholde pompoen voor 
de soep gebruiken: houd er dan rekening mee dat niet 
alle sierpompoenen eetbaar zijn!

INGrEDIëNTEN:
•	1	oranje	pompoen	van	ongeveer	1	kilo
•	1	middelgrote	ui
•	stukje	verse	gember	van	circa	2½	cm
•	3	teentjes	knoflook
•	boter
•	½	liter	kippenbouillon	van	blok,	uit	pot,	of	zelfgemaakt
•	125	ml	crème	fraiche
•	peper	en	zout
•	1	gerookte	kipfilet

BErEIDINGSWIJZE:
Zet	ui,	knoflook	en	gember	 (alles	mag	 in	grove	stuk-
ken, want later gaat het toch in de blender) aan in een 
ruimhartige kluit boter. Schil de pompoen (dit gaat het 
gemakkelijkst als hij eerst in plakken is gesneden) en 
verwijder de pitten. Snijd de pompoen in stukjes en doe 
die in de pan. laat alles op een zacht vuur in een half 
uur garen. 
Voeg	kippenbouillon	en	crème	 fraiche	 toe.	Pureer	de	
soep en wrijf de puree door een zeef. Controleer op 
smaak en voeg eventueel peper en/of zout toe. Snijd de 
kipfilet	in	erg	dunne	plakjes	en	doe	die	bij	de	soep.

j aar gang 9  oktober 2008   63



brandevoor ter  cour ant64

ki
n

de
rp

ag
in

a 
va

n 
br

an
de

vo
or

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 9 november 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. Anne van de Ven 6 jaar 
2. Patrick Bouland 9 jaar
3. Guy van Tilburg 8 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 november / december 2008 
 
November 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
02 nov Houtse toneelgr Bedkwartet 20.00 Toneelgr.  062873528 
08 nov Carnavalsveren. Feestavond 20.00 E. Bouwmeester 0622372683  
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

    
uiterste inleverdatum kopij brandevoorter courant november nummer

9 november

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

vergadering
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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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