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Op 9 oktober jongstleden heeft de Wijkraad Brandevoort 
tijdens de zogenaamde Klankbordgroepvergadering de aan-
wezige wethouders, ambtenaren en politieke partijen vrien-
delijk doch dringend verzocht meer aandacht te besteden 
aan de bevordering van de sociale omstandigheden in onze 
wijk. Het gaat immers niet om stenen alleen. In de vorige 
Brandevoorter Courant heeft u hierover al het nodige kun-
nen lezen.

Met dank aan Danny Koevermans hebben wij, kinderen uit 
groep 8 van basisschool de Vendelier, een prachtig gesigneerd 
PSV-shirt in de aanbieding. Hierop staan alle handtekeningen 
van de selectie van PSV. De hoogste bieder wordt niet alleen 
eigenaar van dit unieke exemplaar, maar steunt hiermee ook 
stichting De Opkikker. De opbrengst van deze veiling komt 
namelijk volledig ten goede aan deze stichting. 

Zondag 9 november was het zover, het eerste Rondje Bran-
devoort ofwel een trimloop in Brandevoort voor jong en 
oud. Al vroeg in de ochtend waren vrijwilligers in touw om 
het parcours af te zetten met hekken en roodwit lint. Het 
beloofde noodweer was zojuist overgewaaid en het zonne-
tje dreigde zelfs door te breken. Vanaf 12.00 uur konden de 
mensen zich inschrijven bij Fred in wijkhuis ’t BrandPunt. 

Hoogtepunt van de avond was de bekendmaking van de 
naam van de vereniging. De winnaar van de prijsvraag was 
zaalvoetbalvereniging ’t Fust. Luc Daniëls en Ruud Bloks na-
men namens ‘t Fust de prijs in ontvangst die door Albert 
Heijn XL ter beschikking was gesteld.Voortaan vieren we 
in Brandevoort carnaval met C.V. De Brandeliers. ‘Feesten 
als een Brandelier’ zal hopelijk in Brandevoort een begrip 
worden. 

In Brandevoort komt er eindelijk een computerclub. Een 
van de activiteiten is het verzorgen van lessen door en voor 
elkaar. Dit bericht is daarom in eerste instantie bedoeld om 
te ontdekken wie wil meehelpen en wie er behoefte heeft 
aan welke begeleiding. De initiatiefnemers willen de ko-
mende maanden de organisatie voor het aanbod van lessen 
computergebruik opzetten. In het wijkhuis is een goede ac-
commodatie voor het gebruik van computers beschikbaar. 
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Zwarte Piet
en hypotheekadviseur

Piet. Ik wil het hele 
jaar wel in dit kasteel 
wonen, regel jij even 

de hypotheek?

Ik, Sinterklaas? Mijn 
advies, de Rabobank

alles laten regelen!

Bel voor het maken van een 
afspraak (0492) 594 594,

of kijk op www.rabobank.nl/helmond
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NajaarsfeesteN 

Al half in de sfeer van Dickensnight, komt menig bewoner 
door de marktplaats en denkt dan alvast aan de gebeur-
tenissen, die over een paar weken gepland staan. Niet 
alleen de sfeer van Dickensnight, maar ook al de vrolijke 
muzieknoten van carnaval mengen zich in die gedach-
ten. Want niet erg ver verwijderd van de Markthal had 
de carnavalsclub zich opgesteld om aandacht te vragen 
voor hun werk. In een erg klein kraampje stonden twee 
vertegenwoordigers van de carnavalsclub gezellig opge-
steld tussen het winkelend publiek en trokken de aan-
dacht van allerlei voorbijgangers. De carnavalsclub heeft 
op zaterdag 8 november tijdens een uitgebreid feest hun 
naamgeving gevierd en daar moest iedereen naar toe ko-
men. Sinds 8 november heet de carnavalsvereniging De 
Brandeliers.
In feite zijn november, december en januari de maanden 
voor de bijzondere feesten. Zowel voor het feest van 
carnaval in voorbereiding (de 11de van de 11de), als de 
meer ingetogen religieuze getinte momenten. En Brande-
voort weet met deze feesten goed raad. Met intochten 
en optochten brengen groepen vrijwilligers en bewoners 
zelf de wijk in een gezellige en boeiend traditionele sfeer, 
die goed bij de wijk past.
Halloween was weer een aparte ervaring op zich. Het 
lijkt ieder jaar nog meer te groeien en zeker ieder jaar 
nog origineler en creatiever dan de voorgaande jaren. De 
foto’s van de Halloweenoptocht op zaterdag 1 november 
spreken boekdelen.
De intocht van Sinterklaas op zondag 23 november 
kent nog steeds niet zijn gelijke. De Sinterklaas van Hel-
mond kan nog veel leren van die van Brandevoort. In 

Brandevoort voelt Sinterklaas zich pas echt thuis. Want 
bijna geen enkele oude man houdt het zo lang vol als 
Sinterklaas in Brandevoort als je naar zijn geduld en per-
formance kijkt in de Markthal. En het feest van Dickens 
moet dan nog komen. In de vier pagina’s voorbeschou-
wingen en toelichtingen verder op in deze courant kunt 
u nu al vast concluderen dat Brandevoort echt een plaats 
is voor de feesten in duisternis en wintertijd. 
Najaarsfeesten bieden de mens een goede hulp om de 
donkere tijd goed door te komen. De Brandevoorter 
mens gedijt goed en nog beter in deze gezellige dagen 
voor Kerstmis. Of de kredietcrisis, of preciezer gezegd, 
de economische crisis mensen somberder kunnen stem-
men, een feest kan er toe bijdragen om diepgaande mo-
menten te relativeren.
Het is ten slotte jammer dat de wijkraadvergadering niet 
door is gegaan. Het was een goed moment geweest om 
de bestuurders wat ideeën en suggesties mee te geven 
voor de diepgaande gesprekken, die zij gaan voeren met 
de gemeente. Nu maar hopen dat zij op dinsdag 9 de-
cember een overzicht van plannen en gelden kunnen ge-
ven, waaruit blijkt dat de wijk de komende jaren op een 
bijzonder leefbare wijze aan de slag kan. Wellicht dat de 
ouders van de jonge en nieuwe kinderen ook een op-
lossing krijgen aangedragen voor huisvesting op school, 
zeker nu de gemeente nog eens overduidelijk heeft ge-
maakt dat zij in januari hun belofte voor elf nieuwe lo-
kalen niet nakomen. De kerstvakantie moet immers wel 
leuk blijven en een belofte kunnen inhouden. U hoort 
nog tijdig van ons over het vervolg in deze. n

GP

   redactioneel 
november 2008
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Van de gemeente hebben wij informatie ontvangen 
over de voortgang van de realisatie van delen van 
Brandevoort. Deze zaken komen nu aan de orde.

BUSVERBINDINg

Vanaf 14 december aanstaande komt er een buslijn van 
Helmond Centrum naar Brandevoort. De bus rijdt via 
de Brandevoortse Dreef de wijk binnen en vervolgt zijn 
weg op De Voort. Ten westen en ten oosten van Oud 
Brandevoort worden op De Voort twee abri’s geplaatst. 
Deze abri’s krijgen een verhoogde drempel zodat ook 
mensen die niet goed ter been zijn, makkelijk de bus in 
kunnen stappen.
Een tweede set van bushaltes krijgt een voorlopige plaats 
op De Voort ter hoogte van de Biezenlaan. Ter plaatse 
zal de bus daar ook keren. Het ligt in de bedoeling, dat 
de bus uiteindelijk bij Station Brandevoort zijn keerpunt 
krijgt.
 
DE VOORT 

In december 2008 wordt een begin gemaakt met het ver-
der realiseren van De Voort. Deze wordt doorgetrokken 
tot even voorbij de brug van de Lauwerstraat. Waar De 
Voort de Stepekolk-Zuid kruist, wordt een ovonde aan-
gelegd. Dit is een ovale rotonde, die in de plaats komt 
van twee rotondes, die daar noodzakelijk zouden zijn ge-
weest. Men verwacht dat De Voort in mei 2009 gereed 
zal zijn. De tijdelijke aansluiting op de Stepekolk-Zuid zal 
tot zolang gehandhaafd blijven.

TUNNEL

Eind 2009 wordt gestart met de bouw van een tweede 
tunnel onder het spoor. Deze tunnel wordt onderdeel 

verkeerscommissie

van De Voort en zal dus aangesloten worden op het 
reeds gerealiseerde deel van deze weg. (Zie boven.) De 
verwachting is dat de tunnel eind 2010 gereed zal zijn.

TIjDELIjKE SCHOOL

De derde basisschool in de wijk wordt april 2009 ge-
plaatst en komt te liggen ten zuiden van De Voort en aan 
de oostkant van de Stepekolk-Zuid. Voor de bereikbaar-
heid wordt er een fietspad aangelegd langs de Stepekolk-
Zuid en ook het nieuw aan te leggen deel van De Voort 
zal voorzien zijn van een fietspad. In mei 2009 zullen deze 
fietspaden zijn gerealiseerd.

BASTIONS

Het bastion tegenover Blok 19 zal eind 2008 gereed zijn. 
De bastions tegenover, respectievelijk, de Blokken 20 en 
21 zullen oktober 2009 gereedkomen. Met de bouw van 
de brug in het verlengde van de Lauwerstraat wordt be-
gonnen in februari 2009 en zal naar verwachting in okto-
ber 2009 zijn gerealiseerd.

FIETSPAD

In 2009 wordt gestart met het maken van een aansluiting 
van het fietspad langs de Brandevoortse Dreef op een 
nog te realiseren fietspad ten noorden van de spoorlijn 
richting Eindhoven. Deze aansluiting wordt gesitueerd 
vlak vóór dat het huidige fietspad, vanaf het noorden ge-
zien, de tunnel ingaat. Dit werk komt eind 2009 gereed.
Bovengenoemd fietspad zal, op termijn, gaan lopen vanaf 
het centrum van Helmond tot in Eindhoven.

ALgEMEEN

In het Informatiecentrum aan De Plaetse is een platte-
grond van de wijk beschikbaar, die gratis kan worden af-
gehaald. Met behulp hiervan kan men meer zicht krijgen 
op de hierboven beschreven situaties. n

de verkeerscommissie
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van de wijkraad
WIjkraaDVerGaDerING 9 DecemBer IN 
tekeN VaN oVerleG GemeeNte HelmoND

Welke coNcrete staPPeN zIjN er Ge-
maakt?

Op 9 oktober jongstleden heeft de Wijkraad Brande-
voort tijdens de zogenaamde Klankbordgroepvergade-
ring de aanwezige wethouders, ambtenaren en politieke 
partijen vriendelijk doch dringend verzocht meer aan-
dacht te besteden aan de bevordering van de sociale 
omstandigheden in onze wijk. Het gaat immers niet om 
stenen alleen. In de vorige Brandevoorter Courant heeft 
u hierover al het nodige kunnen lezen. Ook onze website 
www.wijkraad.brandevoort.nu bevat nadere informatie, 
zoals onze presentatie en de notulen van de vergade-
ring.

De gemeente Helmond is na deze vergadering, die ove-
rigens ook goed bezocht is door wijkbewoners, naar huis 
gegaan met het nodige huiswerk. Onder voorzitterschap 
van onze wijkwethouder Frans Stienen hebben de wet-
houders begrip opgebracht voor onze zorgen en toege-
zegd hun best te doen om waar mogelijk met concrete 
voorstellen te komen. 

Het Wijkraadbestuur is uitgenodigd om deze nadere 
uitwerking aan tafel te komen bespreken. Dit zal in de 
tweede helft van november plaatsvinden. Tijdens de 
Wijkraadvergadering van 9 december aanstaande zal het 
bestuur verslag uitbrengen van deze bespreking. Samen 
met de betrokken partijen gaan we overleggen of een 
en ander naar wens verloopt. Alle bewoners van Bran-
devoort zijn uiteraard welkom bij deze Wijkraadverga-
dering. Deze vindt plaats op 9 december aanstaande om 
20.00 uur in ’t BrandPunt. De oorspronkelijk geplande 
Wijkraadvergadering in november is verplaatst naar 9 
december zodat de uitkomsten van het gemeentelijk 
overleg meegenomen kunnen worden.

NIeuWjaarsrecePtIe 4 jaNuarI IN WIjk-
HuIs ’t BraNDPuNt

Wijkraad Brandevoort nodigt groot en klein uit voor 
een gezellige Nieuwjaarsborrel. Zet het maar alvast in 
uw agenda: zondag 4 januari aanstaande van 15.00 tot 
17.00 uur in wijkhuis ’t BrandPunt.
Het is altijd weer leuk om samen met alle actieve orga-
nisaties en inwoners van onze bruisende wijk het nieuwe 
jaar goed in te luiden. De Wijkraad Brandevoort neemt 
graag weer het initiatief om een gezellige middag te or-
ganiseren. Uiteraard zullen we ervoor zorgen dat de 
kinderen vermaakt worden. Vorige keer was er een pop-
penkast en goochelshow. Wat we dit jaar doen is nog een 
verrassing, maar leuk wordt het zeker.
Zoals het een nieuwjaarsreceptie betaamt, zullen we 
vanuit het bestuur van de Wijkraad natuurlijk kort terug-
blikken op 2008 en stilstaan bij de plannen voor 2009. n

bestuur wijkraad brandevoort
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Zaterdagochtend 25 oktober keken elf kleuters hun 
ogen uit in de Scoutingboerderij. De Bevers (jongens en 
meisjes van vijf en zes jaar) waren voor de eerste keer 
bij elkaar om te gaan scouten. 
De eerste ochtend bestond natuurlijk vooral uit kennis-
maken met elkaar. Eerst natuurlijk met de leidsters Eva, 
Anouk, Inge en jessica. Daarna is het enige échte Bever-
lied geoefend. Het klonk al best goed voor de eerste 
keer! De ochtend was verder gevuld met kennismakings-
spelletjes, jezelf tekenen en renspelen. Natuurlijk kreeg 
elke Bever tussendoor een lekkere beker drinken en een 
snoepje. Rond twaalf uur stonden de ouders alweer te 
wachten om de kinderen op te halen. Voor de komende 
weken staan buiten spelen, chocolaatjes maken, beestjes 
zoeken, samen ontbijten en nog veel meer op het pro-
gramma. Alle kinderen en de leiding hebben er reuze veel 
zin in!

OUDER-KIND WEEKEND SCOUTS
gezellig was ook dat de Scouts (tien tot veertien jaar) 
24 en 25 oktober een ouder-kind weekend hadden. De 
Scouts sliepen die nacht samen met de ouders in tenten. 
Wel stoer, want het was ’s nachts erg koud. gelukkig 
was er de avond ervoor een kampvuur waardoor ieder-
een warm de slaapzak in kroop. Koud was het vooral ’s 
ochtends vroeg bij het opstaan. Iedereen zat dan ook al 
vroeg aan het ontbijt. Zaterdagochtend werden de ou-
ders op de proef gesteld door een gPS-tocht. De ouders 
hebben alle beproevingen prima doorstaan; complimen-
ten namens de Scoutsleiding!
De Bevers komen zaterdags van 10.00-12.00 uur bij el-
kaar. Er zijn nog enkele plaatsen. Hebt u interesse? Meld 
uw kind aan via www.scoutingbrandevoort.nl n

scouting brandevoort
start met bevers
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Wijkhuis ’t BrandPunt, de gezellige huiskamer van 
Brandevoort, organiseert ook in december weer al-
lerlei leuke en interessante activiteiten. 

BLOEMSCHIKKEN WORKSHOP 
Leer bloemschikken op dinsdag 9 december van 
19.45 tot 22.15 uur. Dan organiseert groei & Bloei 
een workshop. geef je op bij Susan van der gaast 
(0492-559694).

CREA DOE WORKSHOPS
In december zijn er maar liefst drie Crea Doe work-
shops gepland. Op dinsdag 2 december, donderdag 11 
december en dinsdag 16 december kun je van 19.30 
tot 21.30 uur je creativiteit kwijt. Interesse? Vraag of 
er nog plaats is in wijkhuis ’t BrandPunt.

DANSAVONDEN BURNINg POINT
Op zaterdag 13 december organiseert Burning Point 
van 20.00 tot 24.00 uur een geweldige kerstdans-
avond in zaal de Schutsboom. Op deze sfeervolle 
avond wordt iedereen verwacht in gepaste kleding 
en kan er worden genoten van een uitgebreid kerst-
buffet. De avond is toegankelijk voor iedereen die van 
een stijlvolle kerst houdt! Voor aanmelding of meer 
informatie kun je terecht bij janneke van Santen (06-
30515265).

EETPUNT 
In samenwerking met Stichting Brandevoort in Ac-
tie wordt op 21 december van 16.00 tot 19.30 uur 
een EetPunt bijeenkomst georganiseerd voor alleen-
staande senioren en mantelzorgers. Deze keer wordt 
een uitgebreid kerstdiner geserveerd. Er is nog (be-

perkt!) plaats. je kunt je opgeven bij Mary-Ann Bosman 
(0492-551842) of aan de bar in het wijkhuis.

KUNSTINSTUIF
Op woensdagmiddag 10 en 24 december van 13.30 tot 
17.00 uur is er een kunstinstuif. je kunt je vooraf aanmel-
den bij Lya Lousberg (0492-516779).

EN VERDER……
Bij het ter perse gaan van deze BC was nog niet dui-
delijk of er nog een concert of toneeluitvoering plaats-
vindt. Kijk op onze website voor het actuele aanbod! 
www.brandpunt.info 

ZELF IETS ORgANISEREN?
Heb je zelf plannen en zoek je nog een locatie? Wijkhuis 
’t BrandPunt ontvangt ook jou met open armen! Neem 
contact op met de beheerder of mail naar secretaris@
brandpunt.info 

VASTE ACTIVITEITEN
In het wijkhuis vindt een groot aantal vaste activiteiten 
plaats. Een overzicht voor december is de volgende: be-
wegen voor ouderen door SWOH, dansen - stijldansen 
door Burning Point, dansen - kinderen, Dédé dancebal-
let - tieners - volwassenen - streetdance, yoga, zwan-
gerschapsgym, biljarten Biljartclub Brandevoort, bridge, 
Club 12Plus, Koersbal SBiA, Koor KoBra , Kunstkwar-
tier blokfluit-, kinderatelier-, musical,- piano-, toneel-, en 
typelessen. n

fons bosman
secretaris@brandpunt.info 

secretaris sscc ’t brandpunt
www.brandpunt.info
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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 altijd actief!

al een vroege oproepHelP jIj mee om VaN koNINGINNeDaG 2009 
eeN succes te makeN?

Ook in 2009 wil Oranjecomité Brandevoort een oran-
jefeest organiseren in en rondom wijkhuis ’t BrandPunt. 
We zijn voor 30 april op zoek naar vrijwilligers die op 
die dag mee willen helpen. Wij hebben minimaal vijftien 
mensen nodig om die dag zo soepel en veilig mogelijk te 
laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan fietsen versieren, 
straattekenen, vrijmarkt voor kinderen en fietsrondje 
door een paar straten. Alleen als er voldoende vrijwil-
ligers zijn gaat het oranjefeest door.
Heb jij zin om mee te helpen tijdens Koninginnedag of 
met het organiseren van de dag? Meld je dan voor 5 fe-
bruari aan via wm.oranjefeest@brandevoort.org of bel 
naar Suzan Beks 0492 - 664450. 

oranjecomité brandevoort
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Op de puzzel van oktober zijn een zevental inzendingen binnengekomen. De oplossing van de puzzel was: ‘garnaal’. 
De gelukkige winnaar is: W. van stiphout. De prijs krijgt u zo snel mogelijk thuis gestuurd.
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 
‘ormulieren’. Op de pagina met de formulieren, vindt u het formulier ‘puzzel’. Uiterste inleverdatum van de oplossing is 8 
december via genoemde link op de website. Succes met het invullen van de puzzel.

de november puzzel  

SUDOKU               

alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer voorkomen      

in kolom, rij en vierkant van 3 bij 3 hokjes.       

de oplossing: de cijfers in de gekleurde hokjes.     

                          

         2     1          

   3        8             

7     2        5  9       

         1           3  5 

5  1     7     2     8  4 

6  2           3          

      4  8        3     1 

            4        6    

         5     6          

 

suDoku
alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer voorkomen in kolom, rij en vierkant van 3 bij 3 hokjes.
de oplossing: de cijfers in de gekleurde hokjes.

WIst u Dat?
In totaal 143 echte nee-nee stickers in Brandevoort opgeplakt zijn, waarvan 83 in De Veste? Dit is toch een veel te hoog 

aantal?? Wie kan er nu in deze wijk zonder de Brandevoorter Courant. 

    
 



j aar gang 9  november 2008   17

fotocluB BraNDeVoort Heeft eeN 
Druk Najaar

In oktober organiseerde de werkgroep natuur een avond 
voor de hele fotoclub. Hiervoor had zij de natuurfoto-
graaf gerard Schouten uitgenodigd, die op 28 oktober 
een lezing gaf over landschap- en vogelfotografie. Het 
blijkt duidelijk, dat gerard naast fotograaf ook een echte 
natuurliefhebber is.
Bij vogels vertelt hij het een en ander over het desbe-
treffende dier. Hij is gestart met watervogels. De winter-
maanden, die nu voor de deur staan, zijn uitermate ge-
schikt om watervogels te fotograferen. Ook liet hij foto’s 
van vliegende arenden zien, die hij in het grensgebied tus-
sen Duitsland en Polen maakte. Vanuit een vissersboot 
kon hij deze roofvogels van redelijk dichtbij benaderen.
Natuurlijk ontbraken ook de uilen en zangvogels niet in 
zijn boeiende presentatie.
Ook landschapsfotografie kwam aan bod. Sinds kort 
houdt gerard zich ook bezig met macro (dichtbij) fo-
tografie in de vrije natuur.  Na afloop wilden veel 
clubleden, deze speciale foto’s nog in detail bekij-
ken. gerards foto’s zijn door iedereen te bekijken op 
www.gsnaturephotography.blogspot.com. 
Het was een leerzame avond. Dat gold ook voor de 
macro/table-top avonden onder leiding van gerrit Post. 
Bij macro worden heel kleine voorwerpen zoals bloe-
men, munten, enzovoort groot opgenomen. Bij table-top 
worden grotere voorwerpen zoals automodellen, par-
fumflesjes en dergelijke in een goede beeldcompositie 
gefotografeerd. Hierbij kun je je creativiteit uitleven. Mo-
menteel zijn we nog in het stadium van scherpstellen, 
belichtingskeuze enzovoort, maar de deelnemers zijn nu 

al aan het experimenteren gegaan met diverse materia-
len en voorwerpen. Ook de starters/portretgroep had 
een bijzondere avond. Onderleiding van Willie van Knip-
penberg moesten modellen van bovenaf gefotografeerd 
worden. Het bleek nog niet eenvoudig te zijn om boven-
aan een flinke keukentrap de beelduitsnede, belichting te 
controleren en het model te instrueren.
Deze maand beginnen de voorbereidingen voor de ten-
toonstelling van maart 2009 al. Er is een fotoselectie 
avond gepland, waarbij de leden hun foto’s meebrengen 
om ze aan de medeleden te laten zien en om commen-
taar te vragen met betrekking tot techniek en zeggings-
kracht. Deze avonden waren in het verleden ook een 
groot succes. n

albert ticheler
fotoclub.publiciteit@brandevoort.org

565621

       fotoclub
brandevoort
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In Brandevoort komt er eindelijk een computerclub. Een 
van de activiteiten is het verzorgen van lessen door en 
voor elkaar. Dit bericht is daarom in eerste instantie be-
doeld om te ontdekken wie wil meehelpen en wie er 
behoefte heeft aan welke begeleiding. De initiatiefnemers 
willen de komende maanden de organisatie voor het 
aanbod van lessen computergebruik opzetten.
In het wijkhuis is een goede accommodatie voor het ge-
bruik van computers beschikbaar. Nu nog de mensen.

HET gAAT OM HET VOLgENDE

Op welke momenten van de dag wilt u begeleiding in het 
gebruik van computers? Voor welke onderdelen van het 
computergebruik zou u graag begeleid willen worden? 
Wij denken zelf aan de volgende begeleiding:
•	 Besturingssysteem	Windows	XP	en	Vista

computerclub in brandevoort
•	 Toepassingsprogramma’s	Word,	 Excel	 en	 Powerpoint	 
 voor beginners en gevorderden
•	 Fotobewerking	en	videomontage	voor	beginners
Wie wil er in de begeleiding meehelpen?
•	Welke	vaardigheden,	specialismen	heeft	u	om	in	de	be- 
 geleiding in te zetten?

In de maand januari van het volgende jaar starten wij 
met de computergebruiklessen. De lessen kunnen voor 
de organisatie zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden. 
Onderaan dit bericht treft u een inschrijfformulier aan. 
Vul dit in en stuur het op naar Computerclub Bran-
devoort, Biezenlaan 29, Helmond of uiteraard via de 
e-mail: info@computerclub.brandevoort.nu
De cursus van 8 dagdelen met boek kost € 75,- per per-
soon. De initiatiefnemers zijn: Louis Vrolings, jan Mulkens 
en giel Pollemans. n

Begeleidingsvraag    Begeleidingsaanbod 

Naam  ______________________________ 

Leeftijd ______________________________ 

E‐mail  ______________________________ 

 

  Naam  ____________________________ 

Leeftijd ____________________________ 

E‐mail  ____________________________ 

 

Wanneer? 

- ’s morgens: 9.00 – 12.00 uur 

- ’s middag: 13.00 – 17.00 uur 

- ’s avonds: 19.00 – 21.00 uur 

- ’s avonds: 20.30 – 22.00 uur 

  Wanneer? 

- ’s morgens: 9.00 – 12.00 uur 

- ’s middag: 13.00 – 17.00 uur 

- ’s avonds: 19.00 – 21.00 uur 

- ’s avonds: 20.30 – 22.00 uur 

Welke begeleiding? 

- Windows XP 

- Windows Vista 

- Word     �begin  �gevorderd 

- Excel     �begin   �gevorderd 

- Powerpoint   �begin   �gevorderd 

- Fotobewerking 

- Videomontage 

  Welke begeleiding? 

- Windows XP 

- Windows Vista 

- Word     �begin  �gevorderd 

- Excel     �begin   �gevorderd 

- Powerpoint   �begin   �gevorderd 

- Fotobewerking 

- Videomontage 
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U hebt het allemaal vast kunnen horen. Sinterklaas en 
zijn pieten hadden tijd om ons even te storen. Na de 
start bij de Vendelier, volgde de optocht vol plezier. Bij 
het station hebben we een pietje uit de trein geplukt en 
vervolgens is het feest in de Markthal goed gelukt! Hier 
volgt een verslag van deze mooie dag met veel sneeuw. 
Wij kijken er op terug met een grote lach! 

Op zondag 23 november 2008 verschenen er langzaam-
aan verschillende pieten bij basisschool de Vendelier. 
Rond 14.00 uur zagen we een postpiet, een klokpiet, een 
twirlpiet, en nog veel meer pieten. Sinterklaas heeft na-
tuurlijk allerlei pieten om zich heen. Wie zorgt ervoor 
dat de pieten op tijd hun middagdutje doen…?? Inder-
daad “Klokpiet”. Deze pieten waren allemaal aanwezig 
maar…. Sinterklaas miste een hele belangrijke piet. De 
hoofdpiet MET HET gROTE BOEK was nog niet bij de 
Vendelier. gelukkig had deze piet een berichtje achter 
gelaten bij “Postpiet” en wisten we snel genoeg dat hij 
met de trein van 15.07 uur in Brandevoort zou aanko-
men. Samen met alle kinderen, een gezellige band, twir-
lvereniging imagination, een mooie koets, de pieten, Sint 
en Americo zijn we, in een vrolijke stoet, naar het station 
getrokken. De winterse buien, met veel sneeuw zorgde 
voor een mooie omgeving (en koude voeten). 

Bij het station aangekomen, was het toch wel een beetje 
spannend. Zou de piet de trein wel gehaald hebben? Zou 
de trein op tijd rijden? Stopt de trein wel in Brandevoort, 
want dit station is er nog niet zo heel lang? Weet Hoofd-
piet dat hij over die grote glazen brug moet lopen? Onze 
spanning verdween toen Hoofdpiet uit de trein sprong 

wat was het leuk, wat was het fijn,
     dat sinterklaas, bij ons in brandevoort kon zijn!

en enthousiast naar ons zwaaide. De stoet vertrok ver-
der naar de Markthal waar heel veel kinderen uit onze 
mooie wijk de Sint stonden op te wachten. De organisa-
tie had er dit jaar aan gedacht de kinderen een zitplaats 
te geven. De sfeer was goed en de ouders konden lek-
ker genieten van een kopje heerlijke soep. Met liedjes, 
dansjes en leuke verhalen konden we Sinterklaas binnen 
halen! Hij was verrast door de enorme hoeveelheid kin-
deren en hij was blij dat zijn Hoofdpiet, met het grote 
boek, er ook weer bij was. 

Veel kinderen hebben mee gedaan aan de kleurplaten 
wedstrijd. De winnaars zijn: 
1e prijs: matthijs den Dekker
2e prijs: fee Dijstelblom
3e prijs: floor de rooij

De winnares van de gedichtenwedstrijd is: joan Hulse-
bosch. De dag is fantastisch geweest. Mede dankzij onze 
sponsoren. Met als hoofdsponsor: De Vestelier. Vele han-
den hebben het werk gedragen. Naast de voorbereiding 
is alles ook weer keurig opgeruimd. Wij bedanken daar-
naast in het bijzonder: 

Bloemisterij Aubre, Brandevoorter Courant, BRAVO!, DecoArt, Stichting Dic-

kensnight, Stichting Brandevoort in Actie, Doeland, Du Pré Groenprojecten, 

Cafetaria Brandevoort, Foto’s en zo, Fysiotherapie D. en C. van Beusekom, 

Habraken – De Brandevoortse Hoeve, Intertoys Mierlo, La Pagonda tuinen, 

Meeùs makelaardij, Spring, VDW administratie en belastingadvies, Verlos-

kundigenpraktijk Brandevoort, Villa Vrolijk, Vin en Gil, Weijnen enterprise 

services, Albert Heijn Brandevoort, Bakkerij ’t bakkertje, Black & Colors, 

Buro 7, C1000, De Greef textiel, Tuincentrum-boomkwekerij Peter van 

Gennip, Groenteboer Peer, Wout van Vlerken, Threvon Internet services/Start-

pagina Brandevoort. ’t Brandpunt, Rinnie…. en Mary-Ann, Twirlvereniging 

imagination, Blaaskapel Effe Uitbloaze, alle verkeersregelaars, de EHBO en 

natuurlijk alle andere mensen die ons die dag enorm hebben geholpen. 

Wij kijken terug op een mooi feest. De Sint en de pie-
ten zijn druk in de weer geweest. Heel veel schoenen 
zijn ondertussen al weer gevuld met lekkere dingen. Dat 
komt natuurlijk omdat de kinderen, in Brandevoort, zo 
goed kunnen zingen. Wij hopen jullie allemaal volgend 
jaar weer te zien, en te horen! Want ook dan, heeft de 
Sint beloofd, komen alle pieten ons wéér even storen. 

de organisatie van sinterklaas in brandevoort
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spelen en groen

onder hoogspanning

De gemeente Helmond gaat in het voorjaar 2009 
de dubbele speelplek stormshoeve in stepekolk 
inrichten met speeltoestellen.

De inrichting van het groen en de bestrating wordt mo-
menteel uitgevoerd of is al gereed. Naast de bestaande 
bomen (paars) zullen er nieuwe bomen (blauw) worden 
geplant. Deze bomen komen van de te ontwikkelen be-
drijfslocatie VDL naast het UPC-terrein.
Zoals op de tekening is te zien zijn de plekken bestemd 
voor twee leeftijdgroepen. De keuze voor de speeltoe-
stellen staat in relatie met de al ingevulde of nog in te 
vullen plekken volgens het ‘masterplan’ en zullen in ge-
dekte kleur in Brandevoorter stijl worden uitgevoerd.

0 10 20 30 40 50 meter

speelplek leeftijdsgroep 0 tot 6 jaar 

speelplek leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar 

Gemeente Helmond
Brandevoort, woonvlek Stepekolk
Groenvoorziening/ speelplek Stormshoeve
SB/ROV/SL/WH  16-05-2008

20

12

De commissie Spelen en groen heeft in overleg met de 
gemeente een aantal varianten - twee voor de leeftijd-
groep zes tot twaalf jaar en drie voor de leeftijdgroep 
nul tot zes jaar - uitgewerkt en nodigt de buurtbewoners 
van de Stormshoeve en omgeving uit voor een informa-
tieavond op dinsdag 16 december 2008 om 19.30 uur in 
het wijkhuis ’t BrandPunt. Hier zullen wij de voorstellen 
presenteren en kan men meepraten over welke varian-
ten de commissie Spelen en groen aan de gemeente 
gaat voorstellen zodat dit kan worden uitgevoerd.

HooGsPaNNING IN BeelD: IN GesPrek 
met De GemeeNte

Met de kosten komt het wel goed. Mooi niet. Want Bran-
devoort heeft weer minder te besteden. Wethouder Stie-
nen berichtte op de laatste klankbordgroepvergadering 
nog dat er geen ruimte en geld is voor voorzieningen op 
sociaal-cultureel gebied. Nu zijn er met de tegenvallende 
kosten door Essent opgegeven, nog eens 1,2 miljoen 
euro bovenop het huidige begrotingstekort gekomen. 
Dit tekort echter gaat niet ten koste van Brandevoort, 

maar ten koste van de gemeentebegroting. Weliswaar is 
dat boekhoudkundig naar voren geschoven en komen za-
ken als sportvelden en schoollokalen uit een andere pot 
dan de grondexploitatie: fijn is het niet.
De komende maanden zullen de voorbereidingen voor 
én de onbekendheid met de hoogspanningsmasten de 
Courant en de wijk bezighouden. Het besluit tot ver-
plaatsing en herordening van de leidingen is genomen en 
ligt ter uitvoering op tafel. Alle aanleiding voor de redac-
tieleden om erop uit te gaan en te vragen hoe het nu zit 
met een aantal vooroordelen.            lees verder op pagina 25
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En met de verhoging van de masten voor de dubbele lei-
dingen, wordt het uitzicht in Brandevoort er niet mooier 
op. Het uitzicht wordt wel anders, er staan nu twee mas-
ten naast elkaar, waarvan een roestig en oud. Vanwege 
eerdere trajecten, langer lopende afspraken en wellicht 
andere bestemmingen zal een verlegging van het hele 
traject geen reëel alternatief zijn. Tijdens hetzelfde ge-
sprek ontdekken de redacteuren dat de mogelijke ‘stra-
ling’ anders genoemd moet worden. Het is immers geen 
straling, maar een elektromagnetisch veld.
Deze elektromagnetische belasting zal de komende tijd 
niet groter worden door de toenemende energievraag 
van Brandevoort, maar meer door de verdubbeling van 
de leidingen van de 380- en de 150KV. Beide leidingen 
zijn transportleidingen voor andere energiestromen, die 
niet direct met de stroombehoefte van Brandevoort of 
Helmond samenhangen. Wel kunnen deze stromen qua 
capaciteit de komende tijd afnemen als er zich een be-
zuiniging of verandering aan energiebehoefte zou gaan 
voordoen. Het omgekeerde is voorlopig aan de orde. De 
energiebehoefte kan toe nemen of afnemen, daar draagt 
de vraag uit de regio aan bij, niet alleen Brandevoort. 
Maar ook daar is mee gerekend. Er is geen sprake van 
een verdubbeling van de leidingen.
De leidingbeheerders/TenneT zijn nu al bezig om de 
magneetvelden vanuit de leidingen zo sterk mogelijk te 
beperken. Dit is onder andere mogelijk door de ‘fasen-
krommingen’ van de drie stromen, die door de kabels 
gaan, anders te richten. Normaal gesproken versterken 
de drie fasen elkaar; door de kromming van de fasen 
tegen elkaar in te laten werken, kan de spanningssterkte 
van de kabels aanzienlijk verlaagd worden. De centrale, 
die de stroom doorgeeft, is daar nu al op voorbereid. 
Wellicht zijn er nog andere methoden om het magneti-
sche veld, dat van de kabels afkomt, te verminderen. De 
twee betrokken ambtenaren houden ons op de hoogte. 
Ten slotte. Onze verzuchting. Het feit dat de masten er 
staan, is een gegeven voor Brandevoort. Wie weet zijn de 
Brandevoorters op termijn zo creatief, dat zij erin slagen 
om de masten zo te accepteren / te integreren dat zij 
een vanzelfsprekende grootheid in de wijk zijn. Voorlo-
pig zijn de schrijvers van dit stuk nog niet zo ver in hun 
emotionele verwerking. 
Maar, zo beweren beide energie-ambtenaren van de ge-
meente, de magnetische veldsterkte blijft in alle gevallen 
binnen het aangegeven maximum van de waarden die de 
landelijke overheid adviseert, namelijk 0,4 microTesla bin-
nen de kritische afstand tot de woonruimte. De redac-
teuren van de Courant benadrukken dat het belangrijk is 
om de bewoners goed en transparant te informeren en 
bij dit onderwerp te betrekken. De Courant is van plan 
om de komende nummers tot aan de afronding van de 
operatie de bewoners optimaal te informeren. Zo ware 
het mooi geweest als een regionale krant of de Courant 
hadden geweten dat de gemeente een vooronderzoek 
naar de flora en de fauna in de Ecozone aan de Neerwal 
zou doen. Een aantal vragen over de huidige activiteiten 
was dan overbodig geweest. 
De feitelijke werkzaamheden beginnen in april volgend 
jaar en zullen doorlopen tot augustus. In ieder geval wil 
de gemeente dat de vervanging vóór de zomervakantie 
2009 afgerond is. 

GP/cB

Want er wordt nu al gegraven in de voortuin van de 
Neerwal. Het lijkt wel of de nieuwe of vernieuwde mas-
ten volgende week al geplaatst worden. Niets is minder 
waar. Het graven in de Ecozone eind oktober onder de 
masten was de voorbereiding op het plaatsen van de 
masten. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat daar 
de kleine modderkruiper zit. Deze is verplaatst en het 
grondwerk voor de masten is alvast gedaan, zodat de 
modderkruiper ook niet terug kan komen. De modder-
kruiper kruipt namelijk in de winter in de grond om er in 
het voorjaar pas weer uit te komen.
Verder is het zo dat de masten zeker niet dichter bij 
de bebouwing van de Neerwal komen. Deze keuze, die 
TenneT of Kema anderhalf jaar geleden in een onder-
zoek hadden gemaakt, is van de baan. Doordat de kabels/
leidingen van 380KV- en 150KV onder elkaar komen te 
hangen, is verplaatsing niet nodig. De masten worden 
wel hoger, en deze verhoging moet wel met een nieuwe 
vergunning getoetst worden aan het huidige bestem-
mingsplan. Naar het zich laat aanzien is dat slechts een 
formaliteit. Het kan zijn dat de hoogte van de masten iets 
boven de formele maten van de normale bouw uitkomt. 
Het is dan zaak voor de gemeente dit tijdig te regelen in 
de bestemming van het huidige gebied. 
Een ander vooroordeel is de plaatsing van de kabels in de 
grond. Volgens de betrokken ambtenaren De Ruyter en 
Van der geest is het nooit aan de orde geweest dat de 
380 KV-leiding ondergronds zou gaan. Dit kost immers 
vier à vijf keer zoveel als de huidige 1,2 miljoen euro. De 
huidige variant kost € 5 miljoen. Onder de grond bren-
gen van de 380 kost dus 4 à 5 keer zoveel als 5 miljoen. 
Eventueel was het wel aan de orde geweest om de 150 
KV-leiding in de grond aan te brengen. Deze optie zou 
anderhalf keer zoveel als de huidige verplaatsing kosten. 
Het is echter niet reëel om dit te doen. De 340 KV-
leidingen blijven problematisch en bovendien moeten er 
extra voorzieningen worden getroffen om de intensieve 
magneetvelden dicht bij de grond te beveiligen, omdat 
deze niet 100 meter hoog in de lucht zweven, maar min 
of meer direct aanraakbaar onder de grond liggen. 
De horizonvervuiling is aan de orde en blijft aan de orde. 
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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.

Brandevoort, een Vinexwijk waar velen jaloers op zijn. 
Nog geen decennium oud en nu al bekend en geroemd 
in binnen- en buitenland. Niet alleen door de gewilde 
bouwstijl, maar ook omdat dit dorp binnen Helmond 
bruist van activiteiten.
De Veste met haar voetgangersgebied leent zich bij uit-
stek voor een evenement als Dickensnight. De entou-
rage is van dien aard, dat bezoekers zich in een dorp van 
Anton Pieck wanen. Een geschiktere sfeer kan Stichting 
Dickensnight Brandevoort zich niet wensen!
Een sfeermarkt in de aanloop naar kerst. Vanzelfsprekend 
is de marktwaar van de standhouders tijdens Dicken-
snight daarop aangepast. Een sfeermarkt vraagt, met alle 
respect, een ander aanbod dan een braderie. December, 
sfeermaand bij uitstek, is de maand dat Stichting Dickens-

night Brandevoort voor de zesde keer Brandevoorters 
én mensen van buiten vooral trakteert op warme gezel-
ligheid. 
Die warmte wordt uitgestraald door enthousiaste markt-
kraamhouders die allerlei snuisterijen aanbieden om het 
thuis extra gezellig te maken in de donkere dagen voor 
Kerst. Natuurlijk vindt u kerstkaarten (onder andere die 
van Unicef), kerstkransen en Dickenshuisjes op de sfeer-
markt, naast allerlei nostalgische woonaccessoires, bijou-
terie, interieurideeën en kunst.
Vanzelfsprekend kunt u ook terecht voor een hapje en 
een drankje. Dit jaar wordt de Markthal, in samenwerking 
met Bistro Ter Plaetse, omgetoverd tot een horecaplein. 
Daarmee wordt dit plein het bruisende middelpunt van 
de sfeermarkt die zich dit jaar uitstrekt van het Lindt tot 
aan het pleintje voor de openbare school.
In een kinderrijke wijk als Brandevoort ontbreekt een 
apart hoekje voor onze jeugdige bewoners niet. De kin-
dertent met kaarsen maken en schminken, suikerspin, 
popcorn, draaimolen, Kop van jut en zweefmolen zijn 
weer van de partij. De Scouting zorgt voor vuur waar 
marshmallows boven geroosterd worden, er is een aan-
bod van houten speelgoed kerstboeken, kinderkleding 
en kinderkameraccessoires en natuurlijk ontbreekt Le 
Rustique met hun vogels niet. Kortom, kom genieten van 
warmte en sfeer in ons eigen dorp binnen Helmond!

Dickensnight, een belevenis voor jong en oud: ruik, proef 
en onderga de sfeer van een nostalgische markt in het 
decor van Brandevoort. n

Dickensnight Brandevoort, zondag 14 december 
2007 van 15.00 tot 20.00 uur.

u bent van harte welkom dus…tot Dickens!

DIckeNs 2008

Voor de zesde keer in BrandeVoorter sfeer: dickensnight 2008

gEDRAgEN DOOR VRIjWILLIgERS, FINANCIEEL 
ONDERSTEUND DOOR SPONSOREN

Na vijf succesvolle jaren als commissie onder de Wijk-
raad heeft de voormalige commissie Dickens besloten, 
een eigen stichting in het leven te roepen. Stichting Dic-
kensnight Brandevoort heeft zichzelf ten doel gesteld 
jaarlijks een sfeermarkt te organiseren voor de bewo-
ners van Brandevoort en andere belangstellenden.
De kleine groep organisatoren, zo’n elf in getal, worden 
op 14 december bijgestaan door een grote groep vrijwil-
ligers die hun steentje bijdragen aan het realiseren van 
dit evenement. Al die mensen zetten zich belangeloos in 
voor bezoekers van Dickensnight. Voor sommigen bete-
kent dat een uurtje meehelpen, anderen zijn een hele 

dickensnight 2008

dag aan de slag en de organisatoren zijn al vanaf maart 
in touw om alles in goede banen te leiden. Vaak heeft de 
passant niet in de gaten wat er komt kijken bij het op 
poten zetten van zo’n sfeermarkt. Vandaar nu alvast een 
compliment én een welgemeend ‘hartstikke bedankt’ aan 
het adres van al deze mensen!

Dickensnight 2008 is alleen mogelijk als het bedrijfsleven 
zorg draagt voor een financiële impuls. Ook dit jaar mag 
Stichting Dickensnight Brandevoort weer rekenen op 
een groep sponsoren die dit evenement een warm hart 
toedraagt. U kunt deze vrienden van Dickens terugvin-
den op www.dickensnight.nl Dankzij hen kunt u genieten 
van dit sfeerfeest. Sponsoren, namens alle bezoekers al-
vast bedankt! n
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Tijdens een gesprek op het gemeentehuis werd duidelijk, 
wat vorig jaar al zichtbaar leek: Dickensnight staat als 
evenement op de subsidiekaart van Helmond.
Op zich misschien niet iets om lang bij stil te staan, ware 
het niet dat zo’n predikaat betekent dat Dickensnight 
ieder jaar recht heeft op een eigen subsidie. Dickensnight 
is dus niet meer afhankelijk van het wijkbudget dat iede-
re wijk ter beschikking staat. In Brandevoort wordt een 
aantal evenementen georganiseerd die aanspraak maken 
op een deel van dat wijkbudget. Er is nu een evenement 
mínder dat meedeelt en dat biedt collega-organisatoren 
wat meer financiële ruimte.
Stichting Dickensnight Brandevoort is vanzelfsprekend 
trots op deze toekenning. n

Natuurlijk kunt u naar een kerstshow, een kerstcircus of 
een kerstconcert maar…… waarom ver weg als dicht-
bij huis met grote teugen van kerstsfeer te genieten is? 
Op 14 december aanstaande ademt De Veste in Brande-
voort Dickens!

ENTERTAINMENT

Dickensnight zonder levende muziek is ondenkbaar. Dit 
jaar is Stichting Dickensnight Brandevoort op zoek ge-
gaan naar de muzikale kwaliteit in Helmond zélf. Natuur-
lijk is er allereerst contact gelegd met het Brandevoorter 
koor KoBra. Deze vocalisten komen voor het eerst in de 
Dickensgeschiedenis hun opwachting maken.
Het inmiddels traditionele OBS-koor, bestaande uit kids 
van de openbare basisschool, is vanzelfsprekend van de 
partij. Klein, maar fijn en dapper genoeg om op te treden 
voor de vele bezoekers die Dickensnight jaarlijks trekt.
Een oude bekende is het Pabokoor uit Helmond. In 2005 
verzorgde deze groep al eens de muzikale ondersteuning. 
Zanggroep Pabo is een Helmondse muziekvereniging die 
al bijna veertig jaar van zich laat horen in Zuid-Oost Bra-
bant. De zanggroep telt momenteel een ledenbestand 
van ruim vijfentachtig actieve leden en de nodige vrijwil-
ligers en medewerkers. De vereniging is onderverdeeld 
in Pabojunior, Pabokoor en Paboband. 
Natuurlijk ontbreekt ook het Leger des Heils niet. Ma-
joor Kopmels liet direct na de Vijfde van Dickens weten, 
ook in 2008 van de partij te willen zijn. U vindt het Leger 
mét de bekende collectepot aan de driepoot onder de 
Markthal.
Wie herinnert zich de vrolijke Tweedehansen niet? Vorig 

jaar bezocht deze vriendenclub Dickensnight voor het 
eerst. Vrolijke kledij, een fluit, trommel, ukelele en tam-
boerijn én een enthousiaste uitstraling zorgde er vorig 
jaar voor dat menig bezoeker spontaan meezong met 
deze muzikanten.
Naast alle muzikale vermaak is ook de imker dit jaar 
weer van de partij. Naast voorlichting over bijenhouderij 
en de verkoop van honing houdt imker Beekman zich 
jaarlijks bezig met het aanleveren van echte bijenwas-
kaarsen die door de kinderen versierd mogen worden. 
Showbureau Le Rustique krijgt tijdens Dickensnight 
2008 een behoorlijke ruimte onder de Markthal toebe-
deeld. Er is ieder jaar een overweldigende belangstelling 
voor de tovenaars met hun vogels. Snowy de uil, Loetje 
de raaf, Willy de toverhaan, Sjakie de kauw en Olijfje het 
steenuiltje laten zich van hun mooiste kant zien. Vergeet 
uw camera dus niet! Natuurlijk verklappen we niet al-
les. Er moet wat verrassends overblijven! We proberen 
een muzikale openingsact die bol staat van Helmondse 
samenwerking te realiseren; wacht maar af!

OPROEP AAN OMWONENDEN

Sfeer verhogen tijdens Dickensnight? Kleed uw huis aan 
in Dickensstijl! Een mooi gedekte tafel voor het raam, 
kersttafereeltjes met of zonder Dickenshuisjes, verlich-
ting aan de gevel, een kerstboom bij de voordeur of zelfs 
een uitstalling van nostalgische zaken bij uw voordeur. 
Daar als omwonende tijd in investeren betekent, dat het 
grootste deel van de aankleding inderdaad uit Helmond 
afkomstig is! Stichting Dickensnight Brandevoort juicht 
initiatieven in die richting zeker toe. n

Wijksfeerfeest krijgt predikaat stadseVenement

Vooral helmonds entertainment tijdens dickensnight 2008
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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

AAB.3283.08.027 Adv Brandevoorter Courant 80 jaar September.indd   1 08-09-2008   09:11:04

NS helpt organisatie met oplossen parkeerproblemen, gro-
te kortingen op treinkaartjes naar Brandevoort
Twee jaar geleden, tijdens de vierde editie van Dickensnight, 
werd het station van Brandevoort in gebruik genomen. De 
eerste trein was bevolkt met Dickenspersonages en een 
aantal hoogwaardigheidsbekleders. Met de aankomst van 
díe trein werd station Brandevoort officieel in gebruik ge-
nomen. Dickensnight Brandevoort is dus prima te bereiken 
met de trein. Vanaf station Brandevoort ligt de sfeermarkt 
namelijk écht op loopafstand (zo’n 100 meter!).

Ook dit jaar wil de NS het bezoeken van Dickensnight per 
trein promoten. Iedereen die in de buurt van een station 
woont, is een dief van de eigen portemonnee als er niet 
gekozen wordt voor de trein. Dickensmarkt-bezoekers 
kunnen op 14 december 2008 namelijk met 40% korting 
naar station Helmond-Brandevoort reizen. Voor jeugd tot 
en met elf jaar zijn er gratis Railrunnerkaartjes beschik-
baar! Met dank aan de NS! Alle bezoekers kunnen vooraf 
de Dickensnight-kortingskaarten afhalen. U kunt op onze site 
(www.dickensnight.nl) lezen waar u daarvoor terecht kunt! n

Het organiseren van een evenement brengt, naast vele posi-
tieve elementen, ook wat beperkingen met zich mee. Deze 
hebben met name betrekking op autoverkeer van en naar 
De Veste op zondag 14 december en op de beschikbaarheid 
van parkeerterreinen.

Wij vragen uw medewerking voor de volgende za-
ken:
•	 Het	 parkeerterrein	 bij	 het	 tijdelijke	 winkelcentrum	 
 wordt op 13 december gedeeltelijk afgezet met rood- 
 wit lint. Dit terrein heeft de organisatie nodig om de  
 deelnemers aan de markt een parkeerplek te bieden.  
 Wij rekenen erop dat u uw auto parkeert op het niet  
 afgezette deel.
•	 De	zandvlakte	die	tegenover	het	parkeerterrein	bij	het	 
 tijdelijke winkelcentrum wordt ook veelvuldig gebruikt  
 als parkeerplaats. Hoewel er in het weekend niet veel  
 auto’s staan, willen wij vragen dit terrein vrij te houden.  
 Voor aan- en afvoer van materialen en voor het plaat- 
 sen van sfeerverhogende hekwerken is het nodig dat  
 dit terrein vanaf 13 december ‘s morgens vrij gehou- 
 den wordt. Ook dit terrein zal tijdig afgezet worden  
 met lint.

De volgende wegafsluitingen in Brandevoort wor-
den op 14 december vanaf 12.00 uur gerealiseerd:
Buiten om De Veste worden de volgende wegen afgesloten:
•	 Rotonde	Biezenlaan	zowel	op	Biezenlaan	als	Herenlaan
•	 Kruising	Stepekolk-Oost/Balsbeemden
•	 Kruising	 Stepekolk-Zuid/De	Voort	 (Deze	 is	 reeds	 afge- 
 sloten vanwege huidige bouwwerkzaamheden)
•	 Noodweg	tussen	Stepekolk	Zuid	en	Biezenlaan

Binnen De Veste worden de volgende wegen afgesloten:
•	 Statenlaan,	2-zijdig,	vlak	voor	het	Lindt
•	 Hoek	Herselsestraat/Statenlaan
•	 Kruispunt	Huiskenstraat/De	Pleatse
Aan het begin van de Biezenlaan en Statenlaan wordt het 
verkeer gewaarschuwd middels borden ‘Doorgaand Rijver-
keer gestremd’.

DOORgANg BESTEMMINgSVERKEER
Bewoners en bezoekers voor de cafetaria hebben te allen 
tijde doorgang. Stichting Dickensnight Brandevoort advi-
seert deze automobilisten te kiezen voor de route via de 
noodweg tussen Stepekolk Zuid en Biezenlaan.Aan gehan-
dicapten wordt, op vertoon van hun invalidenparkeerkaart, 
doorgang verleend via de ingang Biezenlaan/De Voort. Zij 
kunnen parkeren in de parkeergarage onder het MFC.
Vanaf 7.00 uur zal er gewerkt worden aan de opbouw van 
de markt. Vanzelfsprekend proberen wij de overlast zo veel 
mogelijk te beperken. Er zullen echter meer verkeersbewe-
gingen zijn dan op reguliere zondagochtenden. Het weren 
van verkeer uit De Veste heeft tot doel, de toegankelijkheid 
van De Veste voor hulpvoertuigen van politie, brandweer en 
ambulancedienst zo optimaal mogelijk te houden. 
Bezoekers aan Dickensnight wordt dringend geadviseerd te 
voet dan wel met de trein dit evenement te bezoeken. Er 
is slechts een beperkt aantal parkeerterreinen beschikbaar. 
Er worden verwijzingsborden naar deze terreinen geplaatst. 
Komt u met de auto, dan gaan wij ervan uit dat u deze 
aanwijzingsborden volgt en gehoor geeft aan instructies van 
aanwezige verkeersbegeleiders. n

alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking!

VerkeersVeiligheid de Veste tijdens dickensnight 2008

naar dickensnight BrandeVoort? kom met de trein!
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Net als in september werd er in oktober vijf keer uitge-
rukt door Post Brandevoort, u weet wel, die brandweer-
kazerne die langzaam aan het oog onttrokken wordt 
door het grote nieuwbouwproject aan de Brandevoort-
se Dreef!

Op 15 en 16 oktober is de ladderwagen uitgerukt naar 
respectievelijk het Ameidepark en de Margrietlaan elders 
in de stad. Dit kwam doordat de hoogwerker op Post 
Centrum buiten dienst was, en dan neemt de ladderwa-
gen van Brandevoort de dienst waar.

Een flink oliespoor vroeg inzet van de brandweer op de 
late avond van 19 oktober. Met behulp van een speciaal 
schoonmaakmiddel waar we over beschikken, Aquaquick, 
was de gladheid snel bestreden. Het middel zorgt tevens 
dat olieresten op een milieuvriendelijke wijze worden 
afgebroken.

De brandmelders van het nieuwe gezondheidscentrum 
aan De Plaetse lieten op 21 oktober van zich horen. Loos 
alarm bleek bij aankomst…

Op 28 oktober werd de ploeg ingezet voor een zelfdo-
ding aan de Vaarleseweg. Iemand had zich daar voor de 
trein geworpen, de brandweer werd ingezet bij het ber-
gen van het slachtoffer en het reinigen van de trein. Voor 
de passagiers van de trein werd een brug over een sloot 
gemaakt, zodat zij naar een stukje verderop klaar staande 
bus konden lopen, en ze de reis konden hervatten.

Een uitruk zoals zojuist beschreven kan ook op brand-
weermensen een flinke impact hebben. We hebben dan 
ook altijd een uitgebreide nabespreking in zo’n geval 
en we beschikken zelfs over een regionaal tienkoppig 
Brandweeropvangteam, die wanneer nodig ons op kun-
nen vangen.

Op 20 november hebben we samen met de vrijwilligers 
van Post Centrum geoefend op het terrein van Brabant 
Water aan de Bakelsedijk. Daar was door een fictief ver-
keersongeval een auto een gebouw binnengereden, al-
waar gevaarlijke stoffen lagen opgeslagen. Het was een 
hele kluif om de klus te klaren! 

In twee groepen is er door de mensen van onze post sa-
men met de collega’s van Centrum een bezoek gebracht 
aan Istanbul. (In twee groepen vanwege de bezetting.) 
Elk jaar gaan we een lang weekeinde op reis, dat doen 
we van de vergoeding die we jaarlijks voor het brand-
weerwerk ontvangen. Altijd weer leuke reizen die uiter-
aard de teamspirit ten goede komen. We hebben een 
rondvaart over de Bosporus gemaakt en onder andere 
bezoeken gebracht aan de Blauwe Moskee en de grand 
Bazaar. Mooie stad, maar wel hectisch…

Dat waren de meest opzienbarende zaken weer van 
deze maand!

rené kuyt
www.brandweerhelmond.nl
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roNDje BraNDeVoort

Zondag 9 november was het zover, het eerste Rondje 
Brandevoort ofwel een trimloop in Brandevoort voor 
jong en oud. Al vroeg in de ochtend waren vrijwilligers 
in touw om het parcours af te zetten met hekken en 
roodwit lint. Het beloofde noodweer was zojuist over-
gewaaid en het zonnetje dreigde zelfs door te breken. 
Vanaf 12.00 uur konden de mensen zich inschrijven bij 
Fred in wijkhuis ’t BrandPunt. De jongste groep lopers 
meldde zich om 13.15 uur bij de start van de 250m. Met 
of zonder hulp van papa en/of mama werd het rondje van 
250m in record tempo gelopen. Na afloop kreeg iedere 
deelnemer een gouden medaille omgehangen door onze 
spreekstalmeester Eric. Om 13.30 uur gingen de lopers 
van de 500m en de 1000m van start. Het publiek raakte 
hierbij bijna in extase. De EHBO hoefde slechts eenmaal 
in actie te komen vanwege een verzwikte enkel, maar 
verder konden ook zij genieten van het mooie weer. Zo 
tegen 14.00 uur verzamelden de oudere lopers zich bij 
de start voor het grote Rondje Brandevoort. De route 
liep via de Markthal, langs het station, door de Ecozone, 
om het water heen en terug De Veste in langs wijkhuis 

‘t BrandPunt. Tijdens de loop werden de lopers opge-
zweept door de beats van Dj Tim. Na iets meer dan een 
uur waren alle lopers gefinished waarna onder het genot 
van een drankje nog even nagenoten kon worden in wijk-
huis ’t BrandPunt. De snelste tijd op de 10km is gelopen 
door Patrick Beks in 40min:34sec wat de boeken in zal 
gaan als parcoursrecord.
42 lopers hebben zich ingeschreven voor de jeugdloop 
en 42 lopers voor het grote Rondje Brandevoort. Dank-
zij de vrijwilligers van de EHBO en de verkeersregelaars 
was het ook een veilig evenement. Na afloop werden 
er door middel van een tombola diverse prijzen verloot 
onder de deelnemers. Hierbij een speciaal woord van 
dank aan alle vrijwilligers en sponsoren. Wij danken de 
sponsoren, die het eerste Rondje Brandevoort mogelijk 
hebben gemaakt. n

sponsoring loop: stichting Brandevoort in Actie, Threvon Internet-
services, Eric van Oss Privé Gitaarschool en Runnersworld Eindhoven 

sponsoring tombola: Gall&Gall, Primera, Freestyle Kappers, 
Italian Pizza en Bloemenboetiek AUBRE

uit de wijk
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op zaterdag 8 november vond het leutfestijn 
plaats in wijkhuis ’t BrandPunt. Het was het eer-
ste echte carnavalsfeest van de Brandevoorter 
carnavalsvereniging en er was alles aan gedaan 
om er een geslaagde avond van te maken.

Hoogtepunt van de avond was de bekendmaking van 
de naam van de vereniging. De winnaar van de prijs-
vraag was zaalvoetbalvereniging ’t Fust. Luc Daniëls en 
Ruud Bloks namen namens ‘t Fust de prijs in ontvangst 
die door Albert Heijn XL ter beschikking was gesteld.
Voortaan vieren we in Brandevoort carnaval met C.V. De 
Brandeliers. ‘Feesten als een Brandelier’ zal hopelijk in 
Brandevoort een begrip worden. Tijdens het Leutfestijn 
zijn er weer nieuwe leden bijgekomen en met de gestage 
groei van het ledenaantal ziet de toekomst voor C.V. de 
Brandeliers en het carnaval in Brandevoort er rooskleu-
rig uit. De mooie zaal van wijkhuis ’t BrandPunt was ge-
zellig versierd en bleek weer de perfecte ambiance om 
feest te vieren.

Het Leutfestijn was een goede start. Het aantal bezoe-
kers viel wat tegen, maar de sfeer was top. De artiesten 
hebben hun beste beentje voorgezet en dit werd door 
de zaal opgepikt. De Bruurs brachten hun nieuwe reper-
toire voor het carnaval van 2009. Brandevoorter Ronald 
van Halteren maakt de liedjes van de Bruurs en gezien 
de enthousiaste ontvangst in wijkhuis ’t BrandPunt zullen 
ze hoge ogen gaan gooien met hun inzending voor het 
Laarbeeks Liedjesfestival. De muziek van Ivo ligt lekker in 
het gehoor en na één refrein werd al uit volle borst mee-
gezongen. Bart de Waal is de componist van Ivo. Ook hij 
is een Brandevoorter met een geweldig muzikaal gevoel.
De Mertplekkers uit Uden lieten horen en zien waarom 
ze het blaasfestijn aan het Havenplein hebben gewonnen. 
Ze spelen moderne muziek in een traditioneel jasje en 
wisten met hun swingende uitvoering regelmatig de zaal 
op stelten te zetten. Dj Xpower (Ruben Kouwenhoven) 
heeft de muziek en techniek op professionele wijze in-
gevuld. Deze jonge Brandevoorter voelde de sfeer goed 
aan en had een belangrijke rol in de feestvreugde.

Zoals het een carnavalsvereniging betaamt werden er 
ook mensen in het zonnetje gezet. Vanwege hun steun 
bij de start van de vereniging zijn jan Swinkels en jan 
Dijstelbloem benoemd tot Ere-Brandelier! Beide jan-
nen zijn oorspronkelijke Brandevoorters en zij laten zien 
dat ze de nieuwe wijk die om hen heen is gebouwd een 
warm hart toedragen.

Op zondag 9 november zijn de Brandeliers met een 
kleine delegatie op bezoek geweest bij de Houtse Klup-
pels. Tijdens de onthulling van het Kluppeltje werden de 
Brandeliers van harte verwelkomd en tijdens de prin-

   carnaval
in brandevoort met c.v. de brandeliers

senreceptie in de geseldonk zijn de felicitaties aan Prins 
Peter dun Twidde overgebracht. De Houtse Kluppels zijn 
blij met deze nieuwe vereniging die het carnaval in Hel-
mond een nieuwe impuls geeft.

Het Leutfestijn werd georganiseerd door C.V. de Bran-
deliers met medewerking van Stichting Brandevoort in 
Actie. Kijk voor meer informatie over het Leutfestijn en 
C.V. de Brandeliers op de website www.brandeliers.nl.
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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: fraNcIeN VaN De VeN

Francien van de Ven woont aan de Luitvoort 18 met haar 
man Silvio en hun twee kinderen Max en Evy van 9 en 6 
jaar. Het bevalt hen daar heel erg goed.
Ze zijn acht jaar geleden per toeval in de tweede straat 
van Brandevoort komen wonen. Eigenlijk wilden ze naar 
Dierdonk toe, maar vrienden zeiden dat ze eens in Bran-
devoort moesten gaan kijken en ze waren meteen ver-
kocht. Bij de eerste loting hadden ze geluk en zodoende 
zijn ze vanuit de Rupelstraat in Brouwhuis in Brandevoort 
terecht gekomen. Hun woning is een vrijstaand gescha-
kelde woning met woonkamer en kantoor op de begane 
grond, vier slaapkamers op de eerste verdieping en een 
bioscoopkamer op zolder. Ook met de tuin zijn ze in hun 
nopjes, deze is voor Brandevoortse begrippen erg ruim.
Haar man heeft een eigen bedrijf aan huis, namelijk een 
groothandel in dvd’s voor videotheken: Zazou Totaal en 
sinds kort werkt Francien zelf vijftien uur per week bij 
wijkhuis ’t BrandPunt. Samen met vele enthousiaste vrij-
willigers die hun uiterste best doen om het de mensen 
naar hun zin te maken in de huiskamer van Brandevoort. 
Francien vindt het er supergezellig en waardeert vooral 
het sociale aspect: je leert heel veel mensen uit de wijk 
kennen.
Volgens Francien moet in Brandevoort het netwerk aan 
vrijwilligers nog opgebouwd worden omdat het een nieu-
we wijk is. “Als je kijkt naar oudere wijken dan zie je dat 
er een vaste groep vrijwilligers is en dat daar af en toe 
een nieuw iemand bijkomt. Hier moet dat natuurlijk nog 
helemaal van de grond komen. De basis is nu in opbouw 
maar er moet nog veel gebeuren. Vooral voor mensen van 
buiten Helmond is het de ideale manier om je snel een 
Brandevoorter te voelen”.
Francien zelf doet volop aan vrijwilligerswerk: ze is voor 
het vierde seizoen leidster van het voetbalteam van zoon 
Max. Sinds enkele maanden is ze samen met een groepje 
van 12 mensen bezig met het opstarten van de Kinder-
vakantieweek en dat vindt ze enig om te doen. Ze vindt 
het met name leuk om een onderdeel te worden van de 
jeugdherinneringen van haar kinderen (ze hoort Max en 
Evy in gedachte over 10 jaar al zeggen: mijn mama hielp 
altijd mee met de Kindervakantieweek). Haar kinderen zit-
ten op de OBS Brandevoort en dat bevalt ze prima.
Francien vindt het leuk om te horen dat zelfs mensen van 

buiten de wijk vinden dat Brandevoort een mooie, chique 
wijk is. “We zijn erg bevoorrecht en beseffen dat vaak niet. 
Als andere mensen hun bewondering uitspreken dan sta je 
er weer even bij stil.”
In de toekomst zou ze graag meer voorzieningen voor de 
jeugd zien, deze groep groeit gestaag en ze heeft het idee dat 
er voor de jeugd in Brandevoort niet veel te doen valt.
Zoals we hierboven al hebben kunnen lezen komt Francien 
sowieso 15 uur per week in wijkhuis ´t BrandPunt voor haar 
werk, verder komt ze er regelmatig voor o.a. vergaderingen 
van de Kindervakantieweek en als er iets leuks georganiseerd 
wordt zoals carnaval en dergelijke evenementen, want dan is 
het ook heel gezellig om naar ´t BrandPunt te gaan.
Francien vindt de Brandevoorter Courant een supermooi 
blad dat in de stijl van de wijk past; vooral deze stijl en de lay-
out vallen in de smaak. Ze heeft wel een kritische noot: vaak 
komt informatie over evenementen in de wijk te laat. Dus 
heeft ze een oproep voor alle commissies: kondig activiteiten 
eerder aan in de BC zodat de mensen het op tijd in hun agen-
da kunnen zetten. Francien, bedankt dat je ondanks je drukke 
schema tijd hebt vrij willen maken voor deze rubriek.

dank je wel francien     

cB/aV
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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
 

BIjZONDERE DATA
- 29 november 19.00 uur Luciakerk opluistering  
 door De Halmen uit Lieshout.
- 10 december 9.00 uur Koperpoetsen
 St. Luciakerk
- 13 december 19.00 uur Luciakerk gezinsmis.
- 20 december 20.15 uur Luciakerk Kerstconcert  
 Houts gemengd Koor en Crescendo.

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 dinsdag 20 januari 2009 zal in wijkhuis ‘t Brandpunt een ontmoetingsavond worden gehouden.

aanvang 20.00 uur. Binnenkort ontvangt u nog een persoonlijke uitnodiging.

jacqueline noort, contactpersoon

DË leukste cadeau’s voor de feestdagen!

Voor baby’s, kids en papa’s & mama’s

Proud MaMa ketting
Vanaf Ä 12,95

Wheelybug Bij, Koe of
Lieveheersbeestje Ä79,95

Little Company
tassen vanaf Ä64,95

Diaper Dude papa tassen
vanaf Ä82,50

www.maus-en-co.nl

Koekoeksklok Schaap, Koe of
Varken Ä59,95

Kruiwagen Radio Flyer
Van Ä74,95 voor Ä 59,95

Kidsleep / Globetrotter
Peuterwekker en nachtlampje

vanaf Ä 29,95
Samsonite tassen

vanaf Ä59,95

Zoobiepets Ä34,95
(knuffel, kussen & deken in 1) 
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oPeNING GezoNDHeIDsceNtrum BraN-
DeVoort Druk BezocHt

Op vrijdag 24 oktober en zaterdag 25 oktober werd 
onder grote belangstelling van genodigden en bezoekers 
het gezondheidscentrum Brandevoort geopend. Een 
minisymposium, diverse workshops, uitgebreide infor-
matiemarkt of poppenspreekuur, er was voor ieder wat 
wils. gedurende twee dagen bruiste het centraal gelegen 
gezondheidscentrum van de formele en informele acti-
viteiten. Op 24 oktober loste burgemeester Fons jacobs 
het officiële startschot. In het bijzijn van een groot aantal 
gasten, waaronder Bergopwaarts@BOW, de ontwik-
kelaar van het gezondheidscentrum, en geïnteresseerd 
publiek ontkurkte jacobs op ludieke wijze een huizen-
hoge champagnefles met honderden witte ballonnen. 
Het fraaie gezondheidscentrum waarin inmiddels twaalf 
eerstelijns disciplines zijn gehuisvest werd daarmee of-
ficieel voor geopend verklaard.

DE PRAKTIjK
“Natuurlijk zijn er in de beginfase altijd zaken die niet 
optimaal lopen, door de gebruikelijke bouwstress en op-
startproblemen. Maar daar wordt nu hard aan gewerkt. 
De professionals zijn erg tevreden evenals de patiënten. 
Het is dan ook een fantastisch gebouw met alle moge-
lijke faciliteiten om goede zorg te kunnen verlenen.” Ro-
bert Hazenberg, sinds 1 juni centrummanager van het 
SgCB*, is met recht enthousiast. Een bouw geheel in 
Brandevoorter stijl met een smaakvolle inrichting waarin 
gevarieerd kleurgebruik de toon zet. Uitstekende beweg-
wijzering en een mooie wachtkamer zorgen voor een 
vriendelijke uitstraling. Het is echter de bundeling van 
disciplines die een optimale eerstelijnssituatie creëert 
voor de patiënt in de wijk: “Een ideale situatie. En om 
de patiënt nog beter te kunnen bedienen wordt de ko-
mende tijd ook daadwerkelijk gestalte gegeven aan die 
samenwerking. De professionals zijn opgedeeld in vier 
verschillende clusters: het ouder/kind cluster, bewegings-

cluster, psychosociaal cluster en farmacotherapeutisch 
cluster. In die clusters worden concrete afspraken ge-
maakt, hoe gaan we nu met die patiënt om? Een huisarts 
adviseert weer net vanuit een ander vertrekpunt als bij-
voorbeeld een consultatiebureau, wat is nou het beste 
advies voor dit kind? Tenslotte blijft de patiënt de spil 
waar alles om draait.”

DE PRAKTIjK
De interdisciplinaire samenwerking was tijdens de ope-
ning al volop merkbaar. In de workshops konden de deel-
nemers ervaren hoe de disciplines binnen zo’n cluster 
inhoudelijk samenwerken. “Een uitstekend voorbeeld van 
goed geïntegreerde gezondheidszorg in een wijk waar 
wonen en welzijn met elkaar verbonden zijn,” zo roemde 
professor dr. job Metsemakers, aan de universiteit van 
Maastricht, het Helmondse initiatief tijdens het minisym-
posium. Een goed georganiseerde eerstelijnszorg is ook 
voor het Elkerliek ziekenhuis van belang: “Elk ziekenhuis 
is hierbij gebaat. Hoe beter de eerste lijn, des te effi-
ciënter een ziekenhuis kan werken,” legt jos Blox uit als 
voorzitter SgCB en voormalig voorzitter Raad van Be-
stuur van het Elkerliek ziekenhuis. Zaterdag 25 oktober 
werden echter alle bestuurlijke overwegingen terzijde 
geschoven en bleken de bewoners van Brandevoort zeer 
geïnteresseerd in een blik achter de schermen van het 
gezondheidscentrum. “En dat is precies wat we willen: 
een laagdrempelige toegang,” vindt Robert Hazenberg.

Het Gezondheidscentrum Brandevoort is een initiatief van 
Stichting Gezondheidscentra Brandevoort. Aan dit samen-
werkingsverband nemen verschillende organisaties deel: de 
Zorgboog, Apotheek Brandevoort, Verloskundigenpraktijk 
Brandevoort, Maatschappelijke Dienstverlening Helmond - 
De Peelzoom, de huisartsenpraktijken Veldhuizen/Kaiser en 
Keuning/Smeulders, Psychologiepraktijk Brandevoort, Praktijk 
voor Podotherapie, Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele 
Therapie De Veste, Logopediepraktijk Renate Jacobs en Or-
thopedagogenpraktijk Brandevoort.

samen voor een gezonde wijk
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17 jaNuarI eN 24 jaNuarI 2009
in Wijkhuis ’t BrandPunt

 17 januari 24 januari
 aanvang 20.00 uur aanvang 20.15 uur
 zaal open 19.30 uur zaal open 19.30 uur
 Hers en Dwers Kei Te gek
 Berry Knapen jan Strik
 Marlon Kicken Dubbel Trubbel
 Dè Velt Op Ronnie Peskens
 Kôjje-n-Ôjjem KEPS
 Robert van Lamoen Kitty goverde
 Rob Scheepers Spoit Elluf

muzikale ondersteuning van Bloaskapel Blacknote uit mierlo

VerkooP kaarteN*:
Toegangskaarten € 10,- per stuk (incl. 2 consumptiebonnen)

maximaal zes kaarten per persoon per avond
*6 en 7 januari van 19.00 tot 20.00 uur in wijkhuis ’t BrandPunt, Biezenlaan 27

 vanaf 8 januari tijdens openingstijden aan de bar in wijkhuis ’t BrandPunt

Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

brandevoorter zwetsavonden
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    psv shirt
 in de aanbieding

Van 25 november tot en met uiterlijk 19 december (begin Kerstvakantie) wordt de weg Stepekolk-Zuid in Brandevoort 
afgesloten voor alle doorgaand verkeer. Tevens is de aansluiting Stepekolk-Zuid - Doornweg afgesloten.

Dit is nodig vanwege de aanleg van nieuwe riolering en bestrating.

Groep 8 van Basisschool de Vendelier biedt aan: 
gesigneerd PsV shirt, bied het hoogste bedrag en 
steun hiermee stichting De opkikker

Met dank aan Danny Koevermans hebben wij, kinderen 
uit groep 8 van basisschool de Vendelier, een prachtig 
gesigneerd PSV-shirt in de aanbieding. Hierop staan alle 
handtekeningen van de selectie van PSV. De hoogste 
bieder wordt niet alleen eigenaar van dit unieke exem-
plaar, maar steunt hiermee ook stichting De Opkikker. 
De opbrengst van deze veiling komt namelijk volledig ten 
goede aan deze stichting. 
INteresse??? Wat moet u DoeN?
Mail uw bod naar: vandevorlemelissa@gmail.com. 
U ontvangt dan bericht of uw bod voldoende is om het 
shirt te bemachtigen. U kunt tot uiterlijk 14 december 
24.00 uur een bod uitbrengen. Dus: kom op, steun onze 
actie en breng een mooi bod uit!!!
Wat voor acties kunt u dit schooljaar nog meer van ons 
verwachten? Er staat onder andere een rommelmarkt 
gepland en ook zijn we te vinden met een kraam op de 
Dickensnight! 

groeten van de groep 8 van
basisschool de vendelier

brandjes
gezonde ambitie en oprecht interesse in mensen? 
Dan bieden wij werk waar u energie van krijgt! goed in-
komen en leuke collega’s. Voor meer info: 0493 - 31 15 17 
of www.vrouwenkiezenvoorkansen.nl

3 kamerappartement te huur van 120 m2 in De Ves-
te. Eigen parkeerplaats in parkeergarage. Lift aanwezig. 
Informatie: 06 - 51681672

Rita bied zich aan als lieve oppas / nanny met ruim 25 
jaar ervaring; flexibel, creatief en sportief. Houd van nor-
men en waarden. Bel gerust voor een vrijblijvend gesprek. 
Telefoon: 0492 - 52 22 65 mobiel: 06 - 16 25 15 46
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een kinderfeestje?
      feestastisch maakt er echt een geweldig feest van!

Dagmar Bertrand deed de deur open aan de Moerkens-
beemden en al vlug waren we in een geanimeerd gesprek 
verwikkeld.
Dagmar is op 14 juni 1974 geboren in een ziekenhuis in 
Eindhoven. Haar jeugd bracht ze door in Best en na de 
basisschool koos ze voor het Bisschop Beckers College 
in Eindhoven. Vooralsnog had ze geen enkel idee wat ze 
in de toekomst graag zou willen gaan doen. Na het beha-
len van het Havo diploma ging ze om die reden werken. 
In 1994 ontmoette ze haar toenmalige vriend en uit deze 
relatie werd in 1996 haar dochter Demi geboren. Na het 
stuklopen van de relatie ging ze samen met Demi verder. 
Na een aantal verschillende baantjes ging ze bij de ge-
meente Eindhoven werken als secretaresse. 
Omdat ze inmiddels al wel ontdekt had dat ze creativi-
teit, zelfstandigheid en werken met kinderen leuk vond, 
besloot ze de HBO deeltijdopleiding Pabo te gaan volgen. 
In het laatste jaar van deze opleiding moest ze stage gaan 
lopen. Hiervoor moest ze haar baan bij de gemeente op-
geven. De opleiding verliep voorspoedig en ze behaalde 
haar diploma in juli 2006. Al snel vond ze een baan als 
invalskracht in het onderwijs. In deze periode verhuisde 
Dagmar met dikke buik, haar inmiddels nieuwe partner 
Hanco en dochter Demi naar Brandevoort. In 2007 werd 
dochter Nelyn geboren (een moderne variant van Nelly, 
naar haar grootmoeder). Dagmar besloot te stoppen 
met werken in het onderwijs (vanwege de grote werk-
druk), om goed voor haar gezin te kunnen zorgen. Ze 
ging weer bij de gemeente Eindhoven werken, maar het 

werken met of voor kinderen en het creatief bezig zijn 
bleef interessant. Tijdens deze periode ontstond het idee 
om themakisten voor kinderfeestjes te maken. De daad 
bij het woord voegend is ze volop aan de slag gegaan. 
Ze heeft themaverhalen geschreven, spelletjes bedacht 
en gemaakt, vlaggetjes genaaid, verkleedkleding inge-
kocht, themadecoratie gemaakt en verzameld et cetera. 
In maart 2008 waren de eerste kisten klaar. Ze besloot 
zich te laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel 
onder de bedrijfsnaam Feestastisch. Deze naam heeft ze 
zelf bedacht onder het motto: een fantastisch feest ofwel: 
FEESTASTISCH.
Om thuis een leuk en fantasievol kinderfeestje te kunnen 
organiseren kunnen de klanten een zogenaamde thema-
kist huren. In zo’n kist zit alles, van, bij wijze van spreken, 
servet en uitnodiging tot kostuums, decoratie en spel-
letjes. Kortom, alle ingrediënten om een geslaagd kinder-
feest te geven binnen het gekozen thema. De organise-
rende ouder hoeft alleen nog maar voor de inwendige 
mens te zorgen. Er zijn een aantal verschillende kisten te 
huur: bakker, piraat, prinses, bloemenelfje, politie, kabou-
ter, disco en Hawaï. De kisten kunnen worden ingezet 
in de leeftijdscategorie van vier tot en met twaalf jaar 
(ofwel de kinderen in de leeftijd van de basisschool). 
De aanvragen voor themakisten beginnen al lekker bin-
nen te komen. 99% van alle klanten zijn erg enthousi-
ast en tevreden. Dagmar haalt de meeste voldoening 
uit de enthousiaste reacties op het feest van zowel de 
ouders als de kinderen zelf. Ze is op dit moment bezig 
met een nog grotere uitbreiding van de themakisten met 
onderwerpen als: heksen en tovenaars, ridders en jonk-
vrouwen, enzovoort. Het liefst zou ze in de toekomst 
haar kinderfeestjes ook in willen zetten in een eigen 
feestruimte. Feestastisch is te bereiken via de website: 
www.feestastisch.nl
Dagmar en Hanco vinden Brandevoort een mooie, jonge 
en kindvriendelijke wijk. Hun huis staat aan de gracht 
rondom De Veste. Ze vinden het uitzicht op het water 
heel mooi, maar ze zien er ook wel de gevaren van in, 
vooral voor kleine kinderen. Dagmar kijkt uit naar de uit-
eindelijke voltooiing van de wijk. “Dan zijn de bomen wat 
groter, er is een eigen cultuur ontstaan,” mijmert ze wat 
voor zich uit. Het belangrijkste, naast gezondheid en ge-
luk voor haar gezinsleden en haarzelf, vindt ze tevreden 
kunnen zijn met de dingen die je hebt. Wij hebben het 
zo goed hier in Nederland, we boffen maar dat we hier 
geboren zijn. Als je dat beseft ben je een stuk gelukkiger.
Onlangs, op 15 augustus jongstleden, werd het gezin 
van Dagmar nogmaals verblijd met de geboorte van een 
derde dochter, Dionne. Nadat ze flink genoten had van 
haar zwangerschapsverlof is ze weer aan het werk bij de 
gemeente.
Wij bedanken haar voor de genoten gastvrijheid en wen-
sen het gezin veel gezondheid en geluk en voor Fees-
tastisch heel veel geslaagde kinderfeestjes en daar heeft 
niet alleen hun gezin, maar uiteindelijk ook de hele wijk 
profijt van. n

mD
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winkels
  brandevoor t deel XiV

Deze keer is het nieuws rondom de winkels in Brande-
voort: dat het winkelcentrum verkocht is aan een belegger. 
De heer Veraa van het Bouwfonds kon nog niet zeggen 
wie deze belegger is, maar in een volgende aflevering van 
de BC hopen wij namen te kunnen noemen. Aangezien 
schrijve dezes in verband met Europees voetbal voor de 
UEFA-cup zojuist had gelezen dat de tegenstander van 
de Enschedese voetbalclub FC Twente het Engelse Man-
chester City was en dat deze club toebehoorde aan een 
oliesjeik uit Abu Dhabi, associeerde hij, bij het horen van 
het woord belegger, deze belegger onmiddellijk met de 
niet nader te noemen oliesjeik. Het vermogen van deze 
oliesjeik en zijn achttien broers wordt getaxeerd op een 
biljoen dollars; een biljoen = duizend miljard.
Het kopen van winkelcentrum Brandevoort zou, finan-
cieel gezien, voor deze oliesjeik dus slechts een peulen-
schil geweest zijn, en even waren er visioenen van een 
colonne Rolls Royces met in één daarvan bovengenoem-
de oliesjeik, omringd door tot de tanden gewapende lijf-
wachten en gevolgd door ettelijke mooie dames van wie 
de schoonheid echter niet te zien was omdat ze zwaar 
gesluierd zouden zijn, maar wel gekleed in gewaden die 
duizenden dollars of euro’s hadden gekost en beslist niet 
in het assortiment van de winkels in Brandevoort voor-
komen, en behangen met juwelen ter waarde van enkele 
tonnen.
Deze oliesjeik zou dan op een zaterdagmiddag, als ie-
dereen vrij was, zodat zoveel mogelijk mensen van de 
ceremonie konden genieten, het nieuwe winkelcentrum 
van Brandevoort komen openen, ten overstaan van de 
bewoners en alle notabelen uit Helmond en wijde om-
geving die van zichzelf vonden dat ze bij een dergelijke 
happening aanwezig zouden moeten zijn.
Op één van de bruggetjes over de gracht die het winkel-
centrum omzoomt, zou dan een lint gespannen zijn, geen 
ordinair lint uiteraard, maar één van brokaat bestikt met 

gouddraad en de oliesjeik zou dan dit lint doorknippen 
met een gouden schaar bezet met briljanten. Na deze 
daad zouden er minstens twintig saluutschoten weer-
klinken uit een antiek kanon, één schot voor ieder jaar 
waarin de bewoners van Brandevoort in de overlast van 
bouwactiviteiten hadden gezeten of nog zouden zitten.
Echter het winkelcentrum is niet verkocht aan boven-
genoemde sjeik maar aan een belegger uit Eindhoven 
om maar even tot de dagelijkse werkelijkheid terug te 
keren.
Het parkeerdek onder het winkelcentrum wordt in orde 
gemaakt en nabij het Einzelhaus komt parkeergelegen-
heid op de begane grond. n

wim dobma
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Is De HyPotHeekreNte NoG Wel
aftrekBaar ?

Als makelaar moet je van meerdere markten thuis zijn. 
Dus niet alleen de woningmarkt tot in detail kennen, 
maar ook belangrijke ontwikkelingen op financieel ter-
rein volgen. Zo’n aspect is de bijleenregeling. Sinds enkele 
jaren is de hypotheekrente niet zondermeer aftrekbaar. 
gaat u als ‘doorstromer’ binnenkort uw woning verko-
pen en een ander droomhuis kopen, denk dan aan dit 
artikel en laat u goed informeren door een erkend finan-
cieel adviseur.
Heeft u ná 2003 uw woning met overwaarde verkocht? 
En heeft u een nieuwe woning gekocht? Als u daarbij een 
hypotheek of een andere lening heeft afgesloten, dan kan 
het zijn dat u niet alle rente voor de belasting mag aftrek-
ken. Als u de overwaarde van uw verkochte koopwoning 
niet volledig in uw nieuwe koopwoning steekt (en dit 
bedrag wel weer bijleent), is niet alle rente aftrekbaar. 
Dit noemen we de bijleenregeling. Dit jaar controleert 
de Belastingdienst extra streng of u uw aangifte op dit 
punt goed heeft ingevuld.

WAT IS DE HyPOTHEEKRENTEAFTREK?
Als u een nieuwe woning koopt, leent u daar waarschijn-
lijk geld voor. Meestal is dit een hypotheek, maar het kan 
ook een persoonlijke lening zijn. De rente die u over die 
lening betaalt, kan aftrekbaar zijn. gebruikt u de lening 
voor het kopen of verbouwen van uw woning? Dan kunt 
u de rente aftrekken. De woning moet wel uw hoofd-
verblijf zijn. Als u geld leent om een auto te kopen, een 

vakantiewoning te kopen, of om een woning te kopen 
die u wilt verhuren, dan kunt u de rente over deze lening 
niet aftrekken.

HOE BEREKEN IK MIjN EIgEN WONINgSCHULD 
VOOR DE NIEUWE WONINg?
Uw eigen woningschuld voor de nieuwe woning bere-
kent u als volgt: tel de aankoopprijs, de makelaarskosten, 
de notariskosten voor de overdracht en de overdrachts-
belasting van uw nieuwe woning bij elkaar op. Dit zijn 
uw totale aankoopkosten. Trek uw eigen woningreserve 
(overwaarde) hiervan af. Het bedrag dat u overhoudt is 
het maximale schuldbedrag waarover u de rente af mag 
trekken. Vervolgens kijkt u welk bedrag het hoogst is: het 
maximale schuldbedrag of het bedrag dat u voor uw wo-
ning hebt geleend. Is het geleende bedrag het hoogst? 
Dan kunt u alleen de rente over het maximale schuldbe-
drag aftrekken. Uw eigen woningschuld is dan gelijk aan 
het maximale schuldbedrag.

IS HET gELEENDE BEDRAg gELIjK AAN, OF LAgER 
DAN HET MAXIMALE SCHULDBEDRAg?
Dan kunt u de volledige rente over het geleende bedrag 
aftrekken. Uw eigen woningschuld is gelijk aan het ge-
leende bedrag. 

WAT BETEKENT DE BIjLEENREgELINg VOOR MIj? 
In dit bericht kunnen niet alle details van de bijleenrege-
ling worden besproken en sowieso niet de persoonlijke 
consequenties. Die zijn vaak voor iedereen anders. Wilt 
u meer informatie of wilt u weten wat de bijleenrege-
ling betekent in uw situatie? Kijk dan op www.belasting-
dienst.nl en zoek op het trefwoord ‘bijleenregeling‘. Als u 
zo snel mogelijk wilt weten waar u aan toe bent, gebruik 
dan het rekenprogramma Bijleenregeling op www.belas-
tingdienst.nl. Daarmee kunt u uw eigenwoningreserve 
(overwaarde) en uw eigenwoningschuld in een handom-
draai berekenen. n

bas teeuwen 

“onderdak in
        brandevoort”
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Vrijdag 7 november was het een drukke boel bij 12Plus. 
Die avond was namelijk op initiatief van een van de meiden 
(Anna) een dansavond georganiseerd in samenwerking met 
dansschool Burning Point. Er waren veel kids gekomen, dus 
dansleraar Ton had zijn handen vol.
Eerst was er een korte uitleg over wat er die avond stond 
te gebeuren en werden de kids uitgenodigd om auditie te 
doen op vrijdag 14 november. Degenen die door de audi-
tie komen, zullen intensief getraind worden in het videoclip 
dansen, DE rage van het moment. Het uiteindelijke doel is 
een optreden tijdens Dancing with the Stars. En toen was 
het dus Dancing time: In het begin was het een beetje chaos, 
misschien is total mayhem wel een betere uitleg. Er werd 
een hoop gegild, gelachen en geroepen, met name: “Nee ik 
wil niet met een meisje/jongen dansen” hebben we vaak 
gehoord. Op een gegeven moment was toch zo een beetje 
iedereen bezig om de eerste pasjes van de chachacha te 
oefenen. Eerst alleen en naderhand met een partner. Het 

dansavond bij 12plus
   brandevoort

ging bij iedereen steeds beter hoe langer ze aan de gang wa-
ren. Ook de begeleiders van 12Plus, de jongerenwerkster 
en zelfs de wijkagente waren op de dansvloer te vinden. De 
temperatuur in onze ruimte steeg tot tropisch, dus werd 
het tijd voor een pauze om ff af te koelen en lekker wat 
te drinken. Na de pauze legde Ton de volgende move uit, 
namelijk een draai voor de dames, en werd er weer druk 
geoefend. Een aantal kids hadden hun kruit voor de pauze 
al verschoten en keken toe hoe de rest aan het dansen was. 
Na afloop van de dansles werd er nog gezellig gehangen en 
gekletst en de avond eindigde met een karaoke-sessie op de 
muziek van K3. Een verrassend slot, maar wel keileuk!!!

Het was een geslaagde avond en we willen dansschool Bur-
ning Point enorm bedanken voor hun inzet en begeleiding 
van de avond. Voor de film van de dansavond en meer in-
formatie over 12Plus bezoek onze website: www.12plus.
brandevoort.nu 

zeskamp in mierlo
aaNmelDeN 12e DorPszeskamP eN 5e 
jeuGDzeskamP 2009

Op zaterdag 18 juli en zondag 19 juli 2009 is weer de 
zeskamp in Mierlo. Dit is dan de 12e Dorpszeskamp.
Evenals de voorgaande edities van de Zeskamp en jeugd-
zeskamp zal het tweedaagse sportspektakel plaatsvinden 
op de locatie aan de Burgemeester Termeerstraat, en zijn 
teams uit zowel Mierlo, Brandevoort als geldrop van 
harte welkom als deelnemers.
 
AANMELDEN
Verenigingen, vriendengroepen, bedrijven, families, buurt-
verenigingen of gelegenheidteams kunnen zich vanaf he-
den aanmelden op www.dorpszeskampmierlo.nl of bij 
Hans van Dijk, Overakker 10, 5731 PM  Mierlo (telefoon 
06 - 22511691 of 0492 - 661791). De leeftijd van de deel-
nemers tijdens de jeugdzeskamp is wederom vastgesteld 

van tien tot en met vijftien jaar. Een team bestaat uit 
maximaal twaalf deelnemers plus één volwassen coach. 
Maximaal per spel kunnen acht spelers worden ingezet. 
Het inschrijfgeld voor deelname aan de jeugdzeskamp 
2009 bedraagt € 50,-. De 5e Mierlose jeugdzeskamp zal 
plaatsvinden op zaterdag 18 juli 2009 van 11.00 uur tot 
17.00 uur.
Deelname aan de 12e Mierlose Dorpszeskamp 2009 is 
mogelijk voor teams met maximaal twaalf spelers en een 
coach. Het minimumaantal spelers is acht, van wie min-
stens twee van de van de groepsleden van het andere 
geslacht dan de hoofdmoot dienen te zijn. De minimale 
leeftijd voor deelname is ook deze keer vastgesteld op 
zestien jaar. Het inschrijfgeld bedraagt € 75,- per team.

voor meer informatie:
www.dorpszeskampmierlo.nl of

www.zeskampmierlo.hyves.nl
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persberichten
leoNarDoscHool

In Helmond is een start gemaakt met het opzetten van 
een Leonardoschool. Er zijn 160 mensen op de informa-
tieavond geweest. Als u ook mee wilt doen, dan kunt u 
zich opgeven via de website www.leonardoscholen.nl

BIBlIotHeek mIerlo-Hout ook Voor 
BraNDeVoort

De bibliotheek start in nieuw gebouw met kortingsactie. 
De bibliotheek van Mierlo-Hout is verhuisd naar haar 
nieuwe locatie; samen met de Rabobank en Nederveen 
van der Heijden Accountants huist de bibliotheek nu aan 
de Hoofdstraat 129-133.
De bibliotheek is helemaal nieuw ingericht en kent ook 
nieuwe openingstijden: dinsdag en donderdag van 14.00 - 
17.30 uur en vrijdag van 14.00 - 19.00 uur.
In het kader van de verhuizing heeft de bibliotheek in 
Mierlo - Hout een kortingsactie: nieuwe leden die zich nu 
laten inschrijven krijgen tot en met 31 december 2008 
vijf euro korting op de abonnementsprijs. 
Met het bibliotheekabonnement kun je gebruik maken 
van alle locaties van Bibliotheek Helmond-Peel en krijg je 
korting bij diverse activiteiten van de bibliotheek. 
Voor meer informatie: www.bibliotheekhelmondpeel.nl 

tWeeDe Plaats BIj turNoNtmoetING 
NeDerWeert

Turnvereniging HT’35 nam zondag 02 november deel 
aan een recreatieve groepswedstrijd, georganiseerd door 
turnvereniging Wilskracht uit Nederweert in samenwer-
king met de productgroep Limburg. 
Het weekend ervoor was er nog de gelegenheid om 
hiervoor te oefenen tijdens de clubkampioenschappen, 
ditmaal ging het er echt om.
In totaal waren er zestien groepen van zes tot acht 
turn(st)ers die allen de onderdelen sprong-brug-balk-
vloer turnden. HT-turnsters Mabel Hoogervorst, Edith 
Martens, gabriëlle Tjon-Fo, Maureen Verdeuzeldonk, 
Zoë Verlijsdonk en Bo van der Vleuten (recreatiegroep 
Brandevoort) turnden op het hoogste niveau in deze 
wedstrijdronde. Voor hen relatief moeilijkere oefeningen 
dan voor de tegenstanders, echter zij hebben fantastisch 
gepresteerd: Mabel turnde heel knap toch de buikdraai 
op de brug (6,90), Bo liet hier zelfs een moeilijkere oe-
fening op niveau 11 zien en scoorde een 9,30. gabriëlle 
en Zoë turnden beide heel strak op de evenwichtsbalk: 
8,60. Maureen liet de mooiste vloeroefening zien, wat 
beloond werd met een 9,10. Edith scoorde met ook een 
heel goede oefening net iets minder: 8,80. Dit leverde 
uiteindelijk een totaalscore van 192,70 punten op: goed 
voor een tweede plaats! Knap gedaan meiden…

Op maandag 27 oktober was er een skate-clinic voor 
groep 5 t/m 8 van OSB Brandevoort. Het was te doen 
in de Markthal in De Veste. Het was erg leuk. Deze be-
schermers moest je allemaal om: kniebeschermers, hand-
beschermers, elleboogbeschermers en een helm. En je 
skates natuurlijk! Als je geen beschermers had kon je die 
lenen. De mensen die ons les gaven verdeelden ons in 4 
groepen. Toen gingen we op en neer skaten in verschil-
lende houdingen. De kinderen die skaten moeilijk vinden 
gingen in een aparte groep oefenen. 
Op het laatste gingen we ook nog tikkertje doen op 
skates. De laatste keer waren de begeleiders de tikker. 
Iedereen was heel snel getikt! Dat was het einde van 
skate-clinic! geschreven door

maud in ’t ven, groep 6a 

groep 6 op skates
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We zitten midden in de eindejaarsfestiviteiten, buiten is 
het guur, dus iets lekkers bij de koffie kunnen we wel 
gebruiken. Niets Hollandser dan speculaas, zo tegen de-
cember aan, dus daar maken we nu een taart van.

sPeculaastaart met aBrIkozeN

BENODIgDHEDEN:

•	250	gram	speculaasjes
•	50	gram	boter	+	een	klontje	om	de	springvorm	in	te	 
 vetten
•	1	pot	abrikozen	op	sap	(350	gram;	uitlekgewicht	225	 
 gram)
•	10	blaadjes	witte	gelatine
•	500	gram	magere	kwark
•	250	ml	slagroom
•	50	gram	amandelschaafsel
•	1	koffielepel	suiker
•	2	koffielepels	vanille	essence

BEREIDINgSWIjZE:

Week de blaadjes gelatine in koud water.
Smelt de boter.
Verkruimel de speculaasjes en meng er de gesmolten 
boter doorheen. Vet een springvorm (Ø 24 cm) in en 
doe er het speculaas-botermengsel in. Druk dit stevig 
aan. Zet de vorm in de koelkast.
Vang het abrikozensap op in een pannetje en verwarm 
dit een beetje. Roer er, van het vuur af, de uitgeknepen 
gelatineblaadjes door. Laat dit mengsel afkoelen en lob-
big worden.
Halveer ondertussen de abrikozen.
Klop de slagroom stijf met een lepeltje suiker erin.
Roer de vanille essence, het ingedikte gelatinemengsel 
en de slagroom door de kwark. Voeg de abrikozen toe. 
Doe alles in de springvorm en bestrooi de bovenkant 
van de taart met het amandelschaafsel.
Laat de taart minimaal vier uur opstijven in de koel-
kast.
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rt 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 8 december 2008.

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

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

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

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

ook te  downloaden v ia  www.brandevoor tercourant .n l
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de kleurw
edstrijd

uitslagenpagina van brandevoort
dit zijn de uitslagen van 
de kleurwedstrijd waar jul-
lie weer enorm je best op  
hebben gedaan. de winnaars van 

de prijzen zijn:
 

1. maud aarts 9 jaar 
2. evie Barendse 2 jaar
3. sem van den Berg 4 jaar
 

de prijzen kunnen jullie
ophalen aan

oud brandevoort  24,
telefoon 849 002

de prijzen worden aangeboden door

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

1
2 3
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 wijkraadvergaderingen vanaf 20.00 uur
9 december

klankbordgroepvergaderingen vanaf 19.30 uur

    
uiterste inleverdatum kopij brandevoorter courant december nummer

8 december

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
commissie kindervakantieweek yvon cremers info@kvwbrandevoort.nl

Activiteitenkalender december 2008, januari 2009 
 
December 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
08 dec Brand. Cour Sluiting aanlevering nr 10  G. Pollemans 524029 
09 dec Wijkraad Wijkraad 20.00 A. Geers 667040 
14 dec St. Dickensnight Dickensnight 15.00 J. de Laat 667040 
29 dec Brand. Cour Distributie nr 10 13.00  P. Princen 665781 
 
Januari 2009 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
04 jan Wijkraad Nieuwjaarsborrel 15.00 A. Geers 667040 
10 jan Brand. Cour Sluiting aanlevering nr 1  G. Pollemans 524029 
17 jan Brand. In Actie Brandevoorter Zwetsavond 20.00 A van Beek  0622607745 
24 jan Brand. in Actie Brandevoorter Zwetsavond 20.15 A van Beek 0622607745 
30 jan Brand. Cour Distributie nr 1 13.00  P. Princen 665781 

Bron : Brandevoorterkalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden. 
 

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
haptotherapie johnkivits 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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