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In maart 2009 organiseert FotoClub Brandevoort alweer 
de vierde tentoonstelling in zijn bestaan. De tentoonstel-
lingscommissie is volop bezig ook van deze tentoonstelling 
een succes te maken. Eind november was er de eerste se-
lectieavond voor foto’s voor deze tentoonstelling.
Ervaren leden hielpen de anderen om de beste keuze uit 
hun foto’s te maken en om aanwijzingen te geven hoe hun 
presentatie verbeterd kon worden door betere prints en/
of uitsneden van hun foto’s.

Op 11 november 2008 is in Brandevoort Gijs Janssen ge-
boren. Dit is voor carnavalsvereniging de Brandeliers aan-
leiding geweest om Gijs te benoemen tot Ere-Brandelier. Er 
worden veel kinderen geboren in Brandevoort, dus dat op 
zich is niet bijzonder maar de 11e van de 11e is voor carna-
val natuurlijk een magische datum. Dat Gijs ervoor gekozen 
heeft om op deze datum geboren te worden geeft wel aan 
hoezeer hij bij het carnaval betrokken wil zijn. 

Een bezoekje aan Dickensnight in Brande-
voort bleek een festijn waarvoor de tijd 
genomen moest worden. Er viel zo veel 
te genieten dat mensen ogen en oren te-
kort kwamen om alles in zich op te nemen. 
Daarnaast groeiden de bezoekersaantallen 
wederom in vergelijking tot de vijf vooraf-
gaande edities van Dickensnight.

Sinds 14 december is Brandevoort door een busdienst (lijn 
52 van vervoerder Hermes) met de rest van de stad ver-
bonden. De route is: Helmond CS, Kasteel Traverse, Elkerliek 
ziekenhuis, Cortenbachstraat, Houtse Parallelweg, Hoofd-
straat, Geldropseweg, Brandevoorste Dreef, De Voort. De 
haltes in Brandevoort zijn op De Voort ter hoogte van Oud 
Brandevoort en tussen Besselhoeve en Biezenlaan. De bus 
keert voorlopig ter hoogte van de Biezenlaan.

Met verbazing hebben we het artikel On-
der Hoogspanning gelezen in de Brande-
voorter Courant nummer 9. Het artikel 
bevat veel onjuistheden en tegenstrijdighe-
den en is daarbij sterk tendentieus in de 
richting van ‘We moeten het maar accep-
teren’. Mogelijk kunnen we door een dui-
delijke en juiste berichtgeving de bewoners 
van Brandevoort wat beter informeren. 
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Rabobank, altijd dichtbij.

VOOR DE DIENSTEN VAN DE RABOBANK HOEFT U NOOIT VER TE ZOEKEN.

In Helmond vindt u 19 geldautomaten, 6 stortingsautomaten en 3 afstortapparaten van de Rabobank 
 
U kunt bij onze 5 kantoren - zonder afspraak - binnenlopen voor al uw dagelijkse bankzaken 
 
Komt het u niet uit langs te komen? Van acht tot acht kunt u met al uw vragen terecht bij ons lokale CallCenter (0492) 594 594 
 
Tevens vindt u alle informatie over onze producten en diensten op onze website www.rabobank.nl/helmond

BIJ ONS IS IEDEREEN VAN HARTE WELKOM, DE DEUR STAAT ALTIJD VOOR U OPEN!

RABOBANK HELMOND, ALTIJD DICHTBIJ!

www.rabobank.nl/helmond
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De wijk in werking, wel of niet met De 
gemeente

Op het randje van het tienjarig bestaan van de wijk laat 
de wijkraad bijna verstek gaan. Met de mededeling dat de 
voorzitter zich heeft teruggetrokken schildert Jan van Loon, 
de interim voorzitter, de minder rooskleurige situatie van 
de stand van zaken bij de wijkraad zelf.
Het gaat niet goed. Nog slechts een klein groepje is er 
over. De contacten met de gemeente laten veel te wensen 
over en de problematiek in de wijk is groter dan de mooie 
bouwkundige buitenkant laat aanzien.
De laatste klankbordgroep heeft dit uitgebreid aangetoond. 
En wat schetst onze verbazing en die van de nieuwbakken 
interim-voorzitter: de gemeente is van mening dat heel Hel-
mond vóór gaat.
Gelukkig laten de wijkraadsleden de drie resterende be-
stuursleden niet in de steek en gaan samen aan de slag om 
de wijk opnieuw te profileren naar het gemeentebestuur.
In oktober is in de uitgebreide klankbordbijeenkomst de 
basis gelegd. De gemeente heeft vergaande toezeggingen 
gedaan op het gebied van: opgroeiende jeugd, schoolvoor-
zieningen, sportgelegenheid, specifiek doelgroepenbeleid: 
ouderen, kinderen, verkeersvoorzieningen, in gebruik name 
van het centrale winkelcentrum, de plannen voor de inrich-
ting van Brandevoort II.
In het verslag van de wijkraadbijeenkomst van 9 december 
kunt u lezen waarom het nodig is dat de wijk zich druk 
maakt om de leefbaarheid. 

Gelukkig zal bij de Nieuwjaarsborrel de wijkraad nieuwe 
lijnen uitzetten en oplossingen bieden voor bijvoorbeeld 
het ruimtegebrek van de Openbare Basisschool Brande-
voort. De vier klassen kinderen moeten uiteraard ergens 
naar toe. En de problemen van de wijk in zijn algemeenheid 
zullen stuk voor stuk met gemeenschappelijke schouders 
aangepakt moeten worden. Op 22 december hebben de 
wijkraadleden en bewoners een strategie voor de komende 
maanden uitgestippeld. Eerst moet de politiek kiezen voor 
de wijk. Daarom nodigt de wijkraad de leden van de com-
missie samenleving uit voor een hoorzitting op woensdag 
7 januari 2009. Op deze hoorzitting zullen de wijkraad en 
wijkbewoners uitleggen welke knelpunten en oplossingen 
aan de orde zijn.Deze strategie moet voor de komende 10 
jaar de sociale fundamenten van de wijk verstevigen en uit-
bouwen.
Dat Brandevoort de potentie in zich heeft een wijk te zijn 
waar mensen kunnen leven in een sfeer van goede onder-
linge betrekkingen heeft de stichting Dickensnight Bran-
devoort op 14 december voldoende bewezen. Nog meer 
dan in voorgaande jaren was de winterse sfeer, de prachtige 
zanggroepen, de kraampjes in de Markthal en mensen in 
echte ouderwetse kledij, dit alles met een zeer ingetogen 
karakter voldoende voorwaarde om je helemaal thuis te 
voelen in de wijk. Deze momenten blijken bewoners te bin-
den en te boeien. Zij geven tonen hiermee een duidelijke 
behoefte om de wijk uit te bouwen naar een eigen sociaal 
Brandevoort. Een goed en gezond 2009 gewenst voor ie-
dere bewoner van de wijk. n

gP

    redactioneel 
december 2008

UitnoDiging Voor 7 janUari 2009
Om 20.30 uur in het wijkhuis ‘t BrandPunt houdt de wijk een hoorzitting met de leden van de commissie Samenleving van 
de gemeente Helmond. Onderwerp: Hoe moet het verder met Sport en Jeugd in de wijk Brandevoort? Komt allen en help 

mee  om gezamenlijk de belangen van de wijk duidelijk en hoorbaar te maken. Koffie en thee gratis!

extra oproep voor het belang en de leefbaarheid in de wijk
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van de wijkraad
eXtra bericht Van De wijkraaD

Versterking bestUUr wijkraaD 

Sinds een zestal jaren is in de wijk Brandevoort, de Stich-
ting Wijkraad Brandevoort actief. Deze stichting heeft 
tot doel het tot stand brengen en in standhouden van 
een prettige woon- en leefomgeving waardoor Brande-
voort uitgroeit tot een ’wijk in de stad’. Een wijk waar 
het bruist van gezelligheid en activiteit, waar mensen zich 
thuis voelen doordat Brandevoorters betrokken worden 
en zich betrokken voelen bij het wel en wee van hun 
wijk.
De wijkraad heeft als hoofdtaak: Het vervullen van een 
brugfunctie tussen gemeente en bewoners. Het bestuur 
heeft op allerlei gebieden (buurtpreventie, verkeersas-
pecten, spelen en groenvoorzieningen, sport- en onder-
wijsvoorzieningen, meedenken over de ontwikkeling van 
Brandevoort) veelvuldig contact met het college van B 
& W en met diverse ambtenaren. Dit contact vindt o.a. 
plaats via zogenaamde klankbordgroepvergaderingen.

Zondag 4 januari
15.00 -17.00 uur

UITNODIGING

Wijkraad Brandevoort nodigt

alle Brandevoorters 

‘GROOT en KLEIN’ uit 

om samen te proosten 

op het nieuwe jaar! 

Jij komt toch ook?

Elders in deze Brandevoorter Courant leest u een ver-
slag van de wijkraadvergadering van 9 december jl. U ziet, 
er zijn vele zaken die onze aandacht en inzet hard nodig 
hebben. Daarom deze oproep! We zijn op zoek naar ex-
tra bestuursleden voor onze wijkraad. 

Kunt u wat tijd vrijmaken voor onze wijk? Stuur dan even 
een mailtje naar wijkraad@brandevoort.org. Dan nemen 
we contact met u op om hierover van gedachten te wis-
selen.

Interesse, meld u aan! Werk mee aan de verdere ont-
wikkeling van onze prachtige wijk Brandevoort: Ook uw 
inzet is hard nodig! n

bestuur wijkraad brandevoort
www.wijkraad.brandevoort.nu
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De wijkraaD met een nieUw bestUUr

Ook tot verrassing van de nieuwe (interim-)voorzitter 
van de wijkraad Jan van Loon, is het bestuur van de wijk-
raad in een extra kleine samenstelling aanwezig. Voorzit-
ter Astrid Geers heeft enkele dagen geleden aangegeven 
niet meer door te willen gaan met de wijkraad. De com-
municatie met de gemeente en de tegenvallende samen-
werking met bewoners in de wijk zijn oorzaken voor 
Astrid om er mee te willen stoppen. Bovendien voelt zij 
zich moe van allerlei permanente verplichtingen en zij wil 
graag na 5 jaar lidmaatschap even iets anders doen.
Al met al is de wijkraad nu met een kleine groep over-
gebleven. En dat is niet gunstig in deze tijd van drukte 
en extra inspanning om de wijk leefbaar te houden en 
te maken. Op maandag 22 december heeft de raad met 
een aantal bewoners over deze gang van zaken gespro-
ken. Zeker zal de nieuwe of huidige interim-voorzitter 
van de wijkraad in zijn nieuwjaarstoespraak hierop terug 
komen. 

wonen, welzijn en zorg

Een ander verrassend punt is het optreden van de amb-
tenaren van de gemeente van de afdeling wonen, welzijn 
en zorg. Onaangekondigd en voor de wijkraadsleden on-
voorbereid doen zij verslag van een recent onderzoek 
naar de stand van zaken van de woningvoorraad voor de 
toekomstige woongroepen. Dit geldt zowel voor mensen 
met een beperking als de ouderen uit de wijk. En het blijkt 
zo te zijn dat er voor Brandevoort nog veel geïnvesteerd 
moet worden als de woning voorraad over tien of twintig 

jaar echt goed moet aansluiten op de toenemende vraag 
van de oudere mens in de wijk. Zowel extramuraliteit 
en vergrijzing leggen een dubbele druk op de vraag naar 
aangepaste woningen in de wijk. Deze woningen kunnen 
niet in De Marke of aan de andere kant van het station 
liggen; het is immers noodzakelijk dat in de buurt van de 
woningen voldoende winkels gelegen zijn. Dus stellen Ad 
Ketelaars en Joost Hoenderhof dat in De Veste aan de 
huidige kant van het station gebouwd moeten worden. 
Het is nog de vraag of er voldoende ruimte is om, de 
woningen te bouwen. De wijkraadsleden betwijfelen of 
er over tien of vijftien jaar echt de voorzieningen aanwe-
zig zijn voor die groepering ouderen en de mensen met 
een beperking. Jeroen Hoenderkamp suggereert onder 
andere dat er nòg een Palladium en een Gezondheids-
centrum zou moeten komen om de vraag naar woningen 
voor ouderen echt te kunnen opvangen.
Wat er precies voor Brandevoort (I en II) uiteindelijk 
mogelijk is en ingezet zal worden is afhankelijk van het 
raadsbesluit van 7 april 2009. Tussentijds kan er nog ge-
rapporteerd worden aan de wijkraad, maar een prioritei-
tenstelling zal er in een breder kader voor heel Helmond 
vastgesteld worden. Deze gang van zaken is ook aan de 
orde voor het onderwerp onderwijs.

Ondanks de abrupte voorlichting voor de wijkraad van 
het onderwerp, kunnen de leden het waarderen dat het 
onderwerp van de huisvesting aan de orde is. Maar het
blijft zorgelijk dat bij de huidige prognose en planning, de 
wijk Brandevoort zeer onderbedeeld zal zijn en niet in 
staat zal zijn tot het opvangen van de oude groep men-
sen en de mensen met een beperking.

    verslag van de
wijkraadbijeenkomst 9 december
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En u krijgt weer tijd
om zaken te doen...

(of iets anders)

Ontdek de voordelen van payroll
voor u en uw medewerkers

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

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

De belangrijkste voordelen van Please Payroll
op een rij:

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

Ontdek de voordelen van Please Payroll en doe de
quickscan op www.please.nl of bel 0800-2357532.
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hoogsPanning en DraagVlak

De tweede onverwachte groep op de vergadering is een 
drietal mensen uit de Neerwal, die gekomen zijn om aan-
dacht te vragen voor de problematiek van de hoogspan-
ningsleidingen. Zij staan min of meer alleen tegenover 
de gemeente. Wethouder Stienen, die een herberekening 
van de kosten voor ondergrondplaatsing had toegezegd, 
komt deze belofte niet na. De drie mensen doen nu een 
beroep op de steun van de wijkraad bij hun afstemming 
met de gemeente over de problematiek. De wijkraad 
vindt de vraag moeilijk goed te beantwoorden. Er zijn 
verschillende visies, feiten en kanttekeningen. Op de 
eerstvolgende vergadering zal de wijkraad aan de hand 
van duidelijke stukken en precieze cijfers een standpunt 
innemen. En het kan dan goed zijn dat de wijkraad zich 
schaart achter de vraag van de drie bewoners.

anDere PUnten Van besPreking

PArKErEN BIJ DE ECOZONE
Steeds meer mensen vertonen de neiging om bij de Eco-
zone te parkeren en dan enkele uren te gaan vissen. Dit 
parkeren is gevaarlijk en in feite niet toegestaan. Onze 
wijkagente Patricia geeft aan dat het waarschuwen van 
de stadswacht niet werkt. Deze zijn niet meer aan de 
wijk gekoppeld. Uiteraard handhaaft de politie een en 
ander, maar kan er geen  prioriteit aan verlenen.

SAMENSTELLING VAN DE WIJKrAAD
De laatste tijd is de samenstelling van de wijkraad voort-
durend aan verandering onderhevig. Op deze manier 
staat een effectieve manier van werken onder druk. Zo-
wel de huidige bestuursleden als de aanwezige leden van 
de raad zijn van mening dat er iets moet gebeuren. Maar 
het is niet simpel. In feite draagt een veel te kleine groep 
een te grote hoeveelheid aan activiteiten. Op maandag-
avond 22 december zal de wijkraad de balans opmaken 
en trachten een uitweg te vinden.

commissies en werkgroePen

BUUrTPrEVENTIE 
Harrie, van de buurtcommissie, geeft aan dat veel straat-
coördinatoren wegvallen. In de subwijk De Hoeves van 
de Stepekolk gebeurt te weinig om alert te blijven. Wel-
licht is het een goede zaak een algemene informatieavond 
te organiseren, waarop de wijk zich weer presenteert. 
Dit heeft altijd goede invloed gehad op bewoners. Op 16 
december hebben de bewoners van deze subwijk over-
leg gehad over hun speelvoorzieningen. 

VErKEErSCOMMISSIE
De commissie heeft vergeefs geprobeerd de situatie 
voor de Vendelier aan de Stepekolk te verbeteren. Vanuit 
verschillende geledingen is afwijzend gereageerd. Hier-

door is de commissie niet meer in staat aan de gevaren 
voldoende het hoofd te bieden. Een ander punt is het 
vrachtverkeer door de smalle doorgangen bij de Mid-
dellaan en bij de Laan door de Veste. Hieraan is niet echt 
veel te doen zo lang de wijk nog in aanbouw is. Wel is 
het belangrijk om onacceptabele situaties door te geven 
zodat beter toezicht mogelijk is.

STICHTING BrANDEVOOrT IN ACTIE
Volgend jaar 5 december bestaat de wijk tien jaar. Dat 
is een goed moment om de Brandevoorter van de wijk 
te benoemen. Zo zou dan ieder jaar door een onafhan-
kelijke jury een benoeming kunnen plaatsvinden. Deze 
speciale Brandevoorter staat vervolgens een jaar in het 
middelpunt. De stichting bericht hier later nog over. De 
stichting heeft middels het impulsbudget een aanvraag 
gedaan voor informatieborden. Deze aanvraag is geho-
noreerd. En binnenkort zullen belangrijke evenementen 
via deze borden hun ingang in de wijk vinden.

WErKGrOEP WEBMASTEr 
Net als enkele jaren geleden verzoekt de werkgroep de 
commissies nog een keer om tijdig hun content aan te 
leveren. Dit zorgt ervoor dat de websites actueler en 
aantrekkelijker blijven voor de bewoners. 

SPOrTVErENIGING BrANDEVOOrT
Ondanks toezeggingen op de laatste klankbordgroep, is 
het gemeentebestuur nog onwetend over de toekomst 
van de vereniging. Een argument van de gemeente is het 
feit dat de sportvoorzieningen en activiteiten in stedelijk 
verband moeten worden beoordeeld. En deze stedelijke 
visie is nog niet goed uitgewerkt. Afwegingen zoals atle-
tiekwensen, multifunctionele accommodatie en de komst 
van een grote school voor voortgezet onderwijs, maken 
de keuze voor de ene of andere richting moeilijk. Door 
uitstel echter van besluiten, kan de voetbalvereniging 
waarschijnlijk niet op tijd met de KNVB aan tafel gaan 
zitten. Ook op 22 december zou de wijkraad in deze 
een duidelijk standpunt moeten innemen en dan met de 
gemeente aan de slag moeten gaan. 

JEUGD IN BrANDEVOOrT
In de klankbordgroep heeft de wijkraad dit punt met 
argumenten en cijfers toegelicht. In het gesprek van de 
wijkraad met de gemeente op 19 november reageert de 
gemeente niet inhoudelijk. Het enige wat zij aangeven is 
dat er geen probleem is met de jeugd in Brandevoort. 
De voorzitter geeft in dit verband aan dat deze uitspraak 
niet getuigt van veel gevoel voor de wijk en zijn ontwik-
kelingen. De signalen vanuit de wijk met betrekking tot 
de jeugd zijn immers overtuigend genoeg. 
Met de afspraak dat de wijkraad in beweging op 22 de-
cember een aantal zaken op orde zal stellen, sluit de in-
terim voorzitter Jan van Loon de vergadering als het al 
later is dan 22.00 uur … n

gP
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Het beheer en de exploitatie van wijkhuis ’t Brand-
Punt is in handen van de Stichting Sociaal Cultureel 
Centrum Brandevoort. Het bestuur daarvan bestaat 
uit vijf enthousiaste vrijwilligers die met hart en ziel 
veel tijd steken in het wijkhuis. Maar het mag dui-
delijk zijn dat er voor de dagelijkse gang van zaken 
behoefte bestaat aan continuïteit. Daarom heeft het 
bestuur een vaste kracht in dienst genomen die ver-
antwoordelijk is voor het dagelijkse beheer. Dit is 
rieny Peters, die dan ook het eerste aanspreekpunt 
is. Naast rieny zijn drie assistenten in dienst voor elk 
vijftien uur per week. Dat zijn Mary-Ann, Francien en 
Petra. De drie betaalde krachten worden veelvuldig 
gesteund door een groep ontzettend enthousiaste 
vrijwilligers die gezamenlijk helpen om het wijkhuis 
goed te laten draaien. Op deze manier kunnen er 
altijd twee mensen aanwezig zijn en redden we het 
(net!) om het wijkhuis open te hebben als u daar be-
hoefte aan heeft. Maar u zult begrijpen dat onze vrij-
willigers geen serveersters of bedienden zijn. Deze 
mensen steken graag de handen uit de mouwen in 
het belang van de wijk. Helpt u hen door zelf de 
drankjes te halen aan de bar en terug te brengen, 
door zelf te helpen met het inrichten en het oprui-
men van de ruimtes en ook zo nu en dan begrip te 
hebben als er even iets niet zo snel gaat.

Dancing with the stars

In februari start de eerste voorronde van Dan-
cing with the Stars. Zes ‘bekende Brandevoorters’ 
(BB’ers) strijden dan tegen elkaar om een finale-
plaats. Ze worden gesteund en getraind door pro-
fessionele dansers van Dansschool Burning Point. Er 
zijn ook nog een tweede en derde voorronde ge-
pland, waarvoor we nog steeds (vooral mannelijke!) 
dansers zoeken. Kent u iemand in uw club, vereniging 
of groepering? Weet u iemand die een zaak heeft in 

Brandevoort? Meld hem (of haar) aan bij ondergeteken-
de en kom tijdens de voorrondes om uw eigen danser 
aan te moedigen. Van elke voorronde gaan twee BB’ers 
naar de grote finale eind juni. 

Darts

Het dartbord in het wijkhuis is inmiddels op een andere 
plaats opgehangen. Vanaf januari zal op de vrijdagavonden 
een dart team in competitieverband wedstrijden spelen. 
Maar wilt u op andere momenten ook eens een pijltje 
gooien, loop dan eens binnen. 

werkmansborrel

Op de vrijdag van circa 16.00 tot 20.00 uur is wijkhuis 
’t BrandPunt geopend voor ondernemers, werknemers 
en andere geïnteresseerden die de week gezellig willen 
afsluiten met een werkmansborrel. Loop eens binnen en 
ervaar de gezelligheid van ons wijkhuis!

clown bassie komt!

Na een succesvol optreden in 2007 heeft Clown Bassie 
aangekondigd dat hij op 8 maart 2009 weer graag naar 
Brandevoort komt, samen met zijn vriendjes. Schrijf deze 
datum vast in de agenda en let op de aankondigingen! 

actiViteiten

Kijk op onze website www.brandpunt.info voor het altijd 
actuele overzicht van activiteiten. n

fons bosman
secretaris@brandpunt.info 

secretaris sscc ’t brandpunt
www.brandpunt.info

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

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

wijkhuis ‘t brandpunt draait vrijwillig voor u

Op donderdag 15 januari 2009 starten de eerste groepen 
cursisten met de lessen computergebruik. In 8 zittingen 
van 2 uur leren de cursisten in de eerste ronde omgaan 
met het besturingssysteem van de computer. 2 groepen 
van minimaal 7 mensen gaan om 19.00 en 21.00 uur in 
het wijkhuis aan de Biezenlaan 29 aan de slag met Win-
dows XP en Windows Vista. Zij krijgen een boek, een cd 
en een usb – stick om het geleerde mee te nemen en 
thuis te oefenen.
Als zij in maart 2009 klaar zijn met dit onderdeel, kun-
nen zij daarna de andere programma’s leren kennen: of-
fice met tekstverwerken, rekenen en presenteren. En dan 

nog vlak vóór de zomervakantie gaan bewoners uit de 
wijk zich verdiepen in foto- en videobewerking.
Al een aardige groep van ongeveer 25 personen in zijn 
geheel heeft zich opgegeven. De organisatie nodigt ande-
re bewoners nog steeds uit zich in te schrijven. Hiervoor 
kunt u naar www.computerclub.brandevoort.nu voor 
het invulformulier.
De cursus kost per onderdeel € 70,-. U krijgt hiervoor 
8 weken les, een dik boek met uitleg over het geleerde 
en een gratis stick om altijd alle gegevens bij de hand te 
hebben.

graag tot ziens bij de club

computerclub brandevoort
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Op de puzzel van november zijn op 8 december 21 inzendingen binnengekomen. De gelukkige winnaar is: f. gruijters
De prijs krijgt u zo snel mogelijk thuisgestuurd.
De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor de interessante prijs 
van de maand. De oplossing van de puzzel kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl, onderdeel 
‘formulieren’. Op de pagina met de formulieren, vindt u het formulier ‘puzzel’. Uiterste inleverdatum van de oplossing is 
12 januari via genoemde link op de website. Succes met het invullen van de puzzel.

de december puzzel  

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12

13 14 15 16

17

18 19

20

21 22

23 24 25 26

27 28

29 30

31

32 33

34 35

36 37 38 39

40 41 42

43

44 45 46 47

48 &
49

50 51 52 53

54 55 56

57 58

59

60 61 62

63

64

65

1 3 40 42 33 9 43 43 32 52

oplossing

HOrIZONTAAL:
2 Langzame verkeersdeelnemer  5 Muzieknoot  8 Meubelstuk  9 Parkeerplaats voor tweewielers  11 Tijdelijke oplossing in het onderwijs  12 Winters 
vervoermiddel  14 Sint … weg (waar het bekende bosje is)  16 Kinderdagverblijf  17 Huizen in de wijk gebouwd in boerderijstijl  18 Zangnoot  19 De 
eerste buurt in Brandevoort  20 Daarmee knallen we het jaar uit  21 Familielid  22 Ouderwets schoeisel  24 Plant  27 Bloeiwijze  31 Elk  32 Brandevoorter 
ergernis 36 Deel van een boom  39 Maand  41 Blussers  43 Voormalige woonplaats van modderkruiper (zie 29 vert.)  44 12Plus 46 Gehoororgaan  47 Insect  
48 Slijter in Brandevoort  50 In het hart van Brandevoort, waar je kunt shoppen  53 Kerstmarkt van Brandevoort  56 Feestmaand  58 Siert rond de Kerst 
de Wallen op  60 Advertenties in de BC  61 Stad in Brabant  64 Onderwijsprobleem van Brandevoort  65 Gereed kunstwerk

VErTIKAAL:
1 Bergplaats  3 Gebouw in Brandevoort dat bekend staat als eenzaam  4 Niet leeg  5 Houdt de zolder droog  6 Carnavalesk hoofddeksel  7 December-
lekkernij  10 Kunst in Helmond  12 Neerslag  13 Warme winterdrank  15 Griekse letter  19 Optelling  23 Groep kinderen buiten in de wijk  25 Soort 
soep  26 De dijk waar de voetbalvelden zijn  28 Gevangenis  29 Moest verhuizen uit de Ecozone (zie 43 hor.) 30 Onderwijs in Brandevoor  33 Uit en 
… 34 Grondstof voor warme chocomelk  35 Houden het wijkgevoel levend en zijn heel hard nodig  37 Niet klein  38 Getal  40 Vis  42 Winterpret  45 
Judo  49 Kostbare stof  51 Gelukkig …!  52 Warme drank  54 Hierop kun je schaatsen  55 Wijze vogel  57 Hemellichaam  59 Kledingstuk voor de vrouw  
62 Orgaan dat klopt  63 Voorzetsel
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bij fotoclUb branDeVoort werPt 
De VierDe tentoonstelling haar 
schaDUw VoorUit

In maart 2009 organiseert FotoClub Brandevoort alweer 
de vierde tentoonstelling in zijn bestaan. De tentoonstel-
lingscommissie is volop bezig ook van deze tentoonstel-
ling een succes te maken. Eind november was er de eer-
ste selectieavond voor foto’s voor deze tentoonstelling.
Ervaren leden hielpen de anderen om de beste keuze 
uit hun foto’s te maken en om aanwijzingen te geven 
hoe hun presentatie verbeterd kon worden door betere 
prints en/of uitsneden van hun foto’s. In januari is er een 
vervolgavond.

De startersportretgroep krijgt steeds meer grip op het 
maken van eenvoudige goede portretten. De sfeer op die 
avonden is prima. Dat geldt ook voor de macro/table-top 
groep. Het blijkt bij het bespreken van de resultaten niet 
zo eenvoudig om goede scherpe en belichte opnamen te 
maken. Table-top spreekt enkele leden bijzonder aan. Het 
is bij wijze van spreken een fotografische vorm van de 
vroegere stillevens, die in de zestiende- en zeventiende 

eeuw geschilderd werden. Het uitlichten van een bloem 
kan daarbij al tot verrassende resultaten leiden.
Vijf leden van de architectuurwerkgroep hebben op 22 
november een zogenaamde fieldtrip gemaakt naar het 
Belgische plaatsje Doel bij Antwerpen. Doel ligt onder 
de rook van een grote kerncentrale en staat op de nomi-
natie te verdwijnen, omdat de haven van Antwerpen een 
dok wil aanleggen op de plek waar nu het dorp ligt.
Dit heeft tot gevolg gehad dat de meeste inwoners van 
Doel inmiddels zijn vertrokken. Toch wonen er nog een 
kleine tweehonderd mensen, die ondanks alles Doel de 
mooiste plek van België vinden en daar willen blijven.
Met foto’s die de leden van de werkgroep hebben ge-
maakt willen zij ‘architectuur en de schoonheid van het 
verval’ in beeld brengen. Daarmee zullen de foto’s naar 
zij hopen, meer zijn dan alleen architectuurfotografie pur 
sang, maar ook een documentaire waarde hebben.
Het is de bedoeling, dat een selectie van de foto’s die in 
Doel zijn gemaakt op de tentoonstelling van FotoClub 
Brandevoort worden gepresenteerd. n

albert ticheler
fotoclub.publiciteit@brandevoort.org

565621

   fotoclub
brandevoort
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De kerstdagen zijn net achter de rug en het einde van 
het jaar nadert. De vuurwerkpakketten zijn al weer 
besteld en mogen bijna worden afgehaald. Het nieuwe 
jaar kan groots worden ingeluid. Sommigen kunnen niet 
wachten tot de jaarwisseling en beginnen alvast wat eer-
der. Vuurwerk mag worden afgestoken op Oudejaarsdag 
vanaf 10.00 uur tot Nieuwjaarsdag 02.00 uur. Daarvoor 
en daarna is het strafbaar. Heb je besloten om vuurwerk 
te gaan afsteken, dan volgen hier een paar richtlijnen: 
- Berg het vuurwerk op in een droge en koele plaats 
- Stop het vuurwerk nooit in broekzakken
- Houd je aan de gebruiksaanwijzing
- Trek veilige kleding aan (geen synthetische kleding)
- Neem voldoende afstand (ongeveer zes meter)
- Zet vuurwerk in een met zand gevulde fles 
 (liever nog, graaf de fles in)
- Houd brandend vuurwerk nooit in de hand
- Gooi nooit vuurwerk naar andere personen
- Steek vuurwerk dat weigert geen tweede keer aan
- Zorg dat er altijd een emmer met koud water klaar  
 staat
We weten allemaal dat jonge kinderen op Nieuwjaarsdag 
op zoek gaan naar vuurwerk dat niet is afgegaan. Dit le-
vert gevaarlijke situaties op. ruim het vuurwerk daarom 
direct na afloop op. Als we dit allemaal doen levert dit 
ook een schoon straatbeeld op. 

Natuurlijk wordt er gedacht: Daar heb je ze weer, dit 
wordt ieder jaar geschreven. Toch kan het geen aandacht 
genoeg krijgen. Ieder jaar vallen er gewonden door on-
wetendheid en onoplettendheid. 
Hoe mooi vuurwerk ook mag zijn, het wordt niet door 
iedereen bewonderd. Huisdieren zijn bang van vuurwerk, 
maar ook veel mensen. Vooral knallend vuurwerk wordt 
als vervelend ervaren. Houd daar rekening mee als je 
vuurwerk gaat afsteken. 
Laten we het niet alleen over de negatieve dingen van 
vuurwerk hebben. De jaarwisseling is een groot feest 
met gezelligheid en daar hoort natuurlijk vuurwerk bij. 
rest ons nog om iedereen een prettige jaarwisseling 
toe te wensen en alvast de beste wensen voor het jaar 
2009. 

commissie buurtpreventie brandevoort 

vuurwerktips
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onder hoogspanning

hoogsPanningsmasten

Met verbazing hebben we het artikel Onder Hoogspan-
ning gelezen in de Brandevoorter Courant nummer 9. 
Het artikel bevat veel onjuistheden en tegenstrijdighe-
den en is daarbij sterk tendentieus in de richting van ‘We 
moeten het maar accepteren’. Mogelijk kunnen we door 
een duidelijke en juiste berichtgeving de bewoners van 
Brandevoort wat beter informeren. 

EVEN ALLES OP EEN rIJTJE

Het voorgenomen en door de gemeenteraad (oktober 
2006) goedgekeurde plan om de 380kV-leidingen en de 
150kV-leidingen samen te voegen op de 380kV-masten 
heeft als consequentie dat de masten moeten worden 
uitgebreid, verhoogd en in enkele gevallen verplaatst. De 
noodzaak tot het verplaatsen van de mast voor de Biezen-
poort is door geen enkele instantie (Gemeente, TenneT 
en Kema) met steekhoudende argumenten onderbouwd. 
De voorlichtingsavond verzorgd door de gemeente, met 
ondersteuning van TenneT en Kema zaaide verwarring 
bij de toehoorders en leidde tot steeds meer vragen, 
waarop ontwijkende of tegenstrijdige antwoorden wer-
den gegeven. Enkele bewoners van Blok 11 waren reeds 
gestart met de bestudering van bestaande rapporten
met betrekking tot de hoogspanningsleidingen in Bran-
devoort (rIVM en KEMA) en de communicatie die ge-
voerd is naar de betrokken bewoners. De uitgebreide 
informatie in de media over  de hoogspanningsmasten en 
de daaraan verbonden risico’s, zijn met een nog grotere
intensiviteit verder onderzocht.

DIT LEIDDE TOT DE VOLGENDE CONCLUSIES

Het door de gemeenteraad geaccordeerde plan was ge-
baseerd op een rapport van Kema (2004) en een rap-
port van rIVM (2004). De in dit rapport weergegeven 
uitgebreide berekeningen zijn gebaseerd op de 150kV-lijn 
op 2 mogelijke belastingen (520A en 780A) en niet op 
de 380kV-lijn op verhoogde of maximale belasting, welke 
berekeningen wel conform de richtlijnen van VrOM op 
maximum moeten worden uitgevoerd. Vermoedelijk is 
de toen geldende belasting van de 380kV-lijn meegeno-
men (520A). De maximale belasting voor de 380kV-lijn 
ligt circa vijf maal zo hoog (2500A), de maximale belas-
ting voor de 150 kV-lijn bedraagt 1250A. Op basis van de 
maximale belastingen moet de indicatieve zone worden 
vastgesteld. Indien er gebouwd wordt in de indicatieve 
zone moeten eerst metingen verricht worden waar de 
grenswaarde van 0,4 µT exact ligt. (Dit is afhankelijk van 
de belastingen zoals die voorzien zijn in de toekomst). 
Op basis van de Kema-berekeningen is afgegeven dat de 
norm van 0,4 µT (microTesla) nergens wordt overschre-
den bij de bestaande en te bouwen woningen.
De leidingen van de huidige 380kV-lijn loopt parallel aan 
de woningen van de Neerwal. Deze afstand bedraagt 
circa tachtig meter tot het midden van de masten en 
leidingen. Vanaf 2004 zijn diverse artikelen door TenneT 
uitgebracht waarop aangegeven staat dat de onbebouw-
de zone (indicatieve zone) die in acht genomen dient te 
worden veel groter is dan de huidige situatie in Brande-
voort.
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Dit alles is aanleiding geweest een tweetal gesprekken te heb-
ben met wethouder Frans Stienen en de heren De Ruiter en 
Van der Geest (opvolger van de heer Ruiter).

In het eerste gesprek is als belangrijkste item de vraag 
gesteld: wat zijn de meerkosten voor het ondergrond-
se tracé? Indien namelijk de kosten voor het onder de 
grond brengen van de leidingen ongeveer gelijk zouden 
zijn aan de kosten van het huidige plan, zouden alle na-
delige effecten van de bovengrondse leidingen wegvallen. 
Het ondergrondse tracé in Brandevoort zou circa 2,5 
km lang moeten worden.
De Gemeente Apeldoorn gaat twee tracés ondergronds 
maken (samen circa zeven km) en heeft hiervoor een 
begroting van 9 miljoen euro. Dit bedrag is recentelijk 
nog gecheckt bij deze gemeente en het blijkt te kloppen. 
De huidige verplaatsing en aanpassingen aan de masten 
kosten € 5 miljoen. De opgave van Kema in haar rapport 
spreekt van € 18,7 miljoen. Wij twijfelen nu ernstig aan 
dat genoemde bedrag. Het verzoek gericht aan de wet-
houder was om de kosten voor het ondergrondse tracé 
door de gemeente bij enkele firma’s, die deze werkzaam-
heden uitvoeren, te laten begroten. De wethouder heeft 
hierin toegestemd.

Nota bene: Ir. Wessel Bakker geeft een presentatie in sep-
tember 2007 op een   informatiebijeenkomst van 
Midden-Delftland over de financiële voor- en nadelen van 
boven- en ondergrondse leidingen: 
“Naarmate de kabel langer is, wordt ondergronds goed-
koper en komt dan zelfs in de buurt van bovengrondse 
aanleg. Bij grote afstanden is het zelfs goedkoper.”

Ook zijn uitgebreid de ‘nadelen’ besproken van het hui-
dige plan en de ‘voordelen’ van het mogelijke alterna-
tief. Enkele vragen werden gesteld omtrent metingen 
en berekeningen waarop niet direct een antwoord ge-
geven kon worden. Wethouder Stienen heeft de heer 

UIT EEN POSITION PAPEr VAN TENNET 
(6 FEBrUArI 2004)

Bij een standaard bovengrondse 380kV-hoogspanningslijn 
zou hantering van een grenswaarde van 0,4 µT (micro-
Tesla) inhouden dat een strook tot circa 300 meter (150 
meter aan weerszijden vanuit de as van de mast) volledig 
vrijgehouden moet worden van bebouwing waarbij spra-
ke is van een langdurig verblijf. In een ander artikel van 
TenneT met betrekking tot de Wintrack-masten (voor 
Brandevoort niet relevant) wordt ook de 150 meter ge-
citeerd. Bij het huidige type mast en lijn (Brandevoort) 
zou bij een standaard 380 kV-lijn volgens het advies van 
VrOM op een grondstrook van circa 300 meter rond 
de hoogspanningslijn beperkingen ten aanzien van de 
bebouwing gelden. Met het gebruik van de Wintrack-
concept wordt deze strook (ook wel magneetveldzone 
genoemd) teruggebracht tot minder dan 100 meter.
In weer een ander artikel wordt een zone genoemd tot 
maximaal 430 meter rond de hoogspanninglijn. Zou hier-
mee het volle vermogen van de 380-kV lijn worden aan-
gegeven (2500 ampère)?
Interessant is te melden dat zeer recent drie bouwaanvragen 
door de gemeente Helmond zijn afgewezen omdat deze bin-
nen de zone van 150 meter vallen. Wordt hier soms met twee 
maten gerekend? Hoe staat het met de noodschool, deze 
staat ook binnen de 150 meter van een 380 kV-lijn?
In alle talen wordt doodgezwegen dat naast het elektromag-
netische veld, wat met name bij kinderen een verhoogde kans 
geeft voor het krijgen van leukemie, ook nog een ander, mis-
schien wel groter fenomeen door de masten en lijnen wordt 
veroorzaakt: het corona-effect. Het fijnstof dat door het elek-
tromagnetische veld wordt geïoniseerd, wordt met een voor-
namelijk zuidwesten wind De Veste ingeblazen. Dit kan zelfs 
tot 600 meter diep in De Veste nog ernstige gezondheidspro-
blemen veroorzaken. Voornamelijk longkanker en huidkanker, 
omdat het geïoniseerde fijnstof zich vastzet in de luchtwegen 
en op de huid.
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Van der Geest verzocht hierop in een volgende mee-
ting antwoord te geven en met name de vraag van de 
meerkosten voor het onder de grond brengen van de 
hoogspanningsleidingen. Tot onze verbazing bleek in de 
volgende meeting dat er geen antwoord werd gegeven 
op onze belangrijkste vraag en er werd verwezen naar 
het KEMA-rapport, waarin zonder enige toelichting een 
bedrag van € 18.700.000 genoemd staat voor het on-
dergrondse tracé. 
Achteraf blijkt uit een rapportage dat B&W van Hel-
mond dit ook niet wil doen, omdat op vragen gesteld 
door Berry Smits, fractievoorzitter Helmondse Belangen, 
de volgende antwoorden werden gegeven:

KOrT SAMENGEVAT DE ANTWOOrDEN 
Antwoord 1: Kema is een toonaangevend en betrouwbaar 
bedrijf en we twijfelen niet aan de uitgevoerde bereke-
ningen en metingen over de indicatieve zones. Er wordt 
geen second opinion uitgevoerd op de berekeningen.

OPMErKINGEN ONZErZIJDS
Als er foutieve input gebruikt is (dit wil zeggen onvol-
ledig), kunnen de berekeningen wel goed zijn, maar is de 
uitkomst wel foutief.

Antwoord 2: Er is in 2006 uitgebreid gerapporteerd over 
de verschillende kostenvarianten van de tracés bij ver-
schillende belastingen. Er zijn geen nieuwe methoden van 
het ondergronds brengen van bekabeling, die aannemelijk 
zouden maken dat de kosten lager zouden zijn als des-
tijds is aangenomen. Integendeel door de kostenstijging 
is het waarschijnlijk duurder geworden.

OPMErKINGEN ONZErZIJDS
De kostenvarianten zijn grotendeels achterhaald omdat 
deze op oude plannen berusten.
Indien de kostprijs alleen afhankelijk zou zijn van de tech-
niek heeft men gelijk, maar er spelen veel andere facto-
ren mee voor het bepalen van een prijs. In onze opinie is 
de techniek voor het onder de grond brengen van kabels 

wel degelijk door de groeiende vraag ernaar verbeterd. 
Hierdoor is het wel duidelijk geworden dat de gemeente niet 
van plan is op onze vragen een passend antwoord te geven. 
Dat we dan toch worden uitgenodigd voor een tweede mee-
ting bleek dus achteraf een schertsvertoning te zijn.
Op onze vragen hebben wij tot op dit moment (8 de-
cember) nog geen antwoord gekregen.

NOG ENKELE AANVULLINGEN
Bij een ingediend bezwaar bij de raad van State omtrent 
de plaats van een scoutinggebouw in de nabijheid van 
een 150kV-leiding werd door de betreffende gemeente 
een waarde aangegeven van 0,23 µT, bij meting bleek 
dit 3,0µT te zijn. Dus ver boven de norm gesteld door 
VrOM. Zo zijn er nog diverse gevallen te melden waar 
berekeningen niet bleken te kloppen met de werkelijk-
heid (metingen).
We zullen opnieuw de gemeente verzoeken nieuwe me-
tingen te laten uitvoeren op de Neerwal. En de bereke-
ningen te baseren op de maximale capaciteit en belasting 
van de leidingen. Tevens de voor ons belangrijkste vraag: 
wat zijn de meerkosten van een ondergronds tracé? Mis-
schien krijgen we dan nu wel de juiste antwoorden.

TEr INFOrMATIE:
Voordelen van het ondergronds brengen van de hoog-
spanningsleidingen:
•	 Geen	 bedreiging	 meer	 van	 gezondheidsbedreigende	 
 straling dus geen corona-effect;
•	 Verhoogde	 kans	 op	 leukemie	 bij	 kinderen	 huid-	 en	 
 longkankerrisico’s verdwijnen; 
•	 Het	tweede	voordeel	is	het	ruimtebeslag;	bij	voldoen 
 de diepte kan zelfs de gehele breedte worden aan- 
 gewend voor andere doeleinden. Sportvelden, sport- 
 hal, recreatie, bewoning, uitbreiding cozone, et cetera;
•	 (2500	meter	x	300	meter	breed	geeft	750.000	vier- 
 kante meter!!);
•	 De	trajectkeuze	kan	veel	flexibeler	zijn
•	 Geen	planschade
•	 Geen	verplaatsingen	van	masten
•	 Weinig	tot	geen	last	tijdens	aanpassingen
•	 Geen	horizonvervuiling	meer,	dus	geen	aantasting	van	 
 waardevolle landschappen
•	 De	geluidshinder	bij	regen	en	mist	valt	weg
•	 Geen	ijsafzetting	en	vogels	die	tegen	de	kabels	vliegen
•	 Acceptatie	 van	 bewoners	 voor	 ondergronds	 tracé,	 
 dus geen stapels bezwaarschriften
•	 De	 techniek	van	ondergrondse	hoogspanningsleidin- 
 gen is superieur aan die van de bovengrondse masten
•	 Geen	onderhoud	aan	ondergronds	tracé
•	 Stroomreductie	 nihil	 (bij	 langere	‘luchttrajecten’	 kan	 
 het vermogenverlies oplopen tot 10%)
•	 Besparing	op	maatschappelijke	kosten
•	 En	last	but	not	least:	geen	modderkruipers	meer	die	 
 verplaatst moeten worden

Bovenstaande voordelen zijn zo overduidelijk dat er voor 
ons geen argumenten overblijven voor bovengrondse 
combinatiemasten met 530kV.
Werkgroep Comité 530 kV onder de grond

jan vermulst, johan van de pol en jan klomp
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Stichting Dickensnight Brandevoort bedankt 
al haar vrienden

André Relou Makelaardij • Hazenberg T BI Bouw
Threvon Internetservices

 Bistro Ter Plaetse • KallistewoCom • Rabobank Helmond 
RSW Accountants • C1000 Brouns • Bavaria

      Cafetaria Brandevoort • Tigro • Kapzones • Textieldrukkerij Nuenen

Dierenrijk • Fysio • de Veste • Sita • Life & Living • Tandartsenpraktijk Brandevoort

Hooghuis Sportservice • Bloemenboetiek Aubre • Menu Nederland • Rivez Assurantiën

De Greef textiel • Doeland Mierlo • Tuincentrum Peter van Gennip • PTS Rooijakkers 

Schuurmans Kerstbomen • Gemeente Helmond • Tuincentrum Coppelmans • N.S.

                                                   Brandevoorter Courant • Cofoto • De Loop • Big Dutch 

                                    Bollen Verhuur • AH Brandevoort • Mario Verhoeven 

Vennink Hypotheken • Kemenade Design • Startpagina Brandevoort

                     en niet te vergeten... alle vrijwilligers!
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Dickens verwoorD Door een rijmDichter uit De wijk

Dickens 2008

Koude oren, neuzen en handen
Veel sieraden, zelfs taarten en brood in manden
Gedragen door mensen in kleding van die tijd
Het was allemaal te zien bij Dickensnight

‘n fantastische happening voor jong en oud
Wordt ieder jaar groter, zelfs al is het koud
Voor kleine, grote en hele grote kinderen
Was er vermaak, niemand kon hen hinderen

Een zweefmolen voor de allerkleinsten onder ons 
Een kraam met chocolade, helaas zonder bonbons
Zelfs schminken behoorde tot de mogelijkheid 
In een mum geen spoor meer van je persoonlijkheid

Muziek, zang, broodje zuurkool met mosterd en worst
Al dat eten, daarvan krijg je uiteraard ook dorst
Voor een lekker glaasje hoef je niet ver te lopen
een glühwein of biertje werd heerlijk opgezopen

Het enige minpuntje, volgens de schrijfster van dit verslag
maar dat was niet te voorzien en zeker niet vooraf
Was het soms te veel dringen tussen de kramen door
Dat is jammer want het zicht wordt zeer beperkt hierdoor

Misschien is het wel daarom een goed idee
en daarom kom ik er meteen maar mee
Zet voor Dickens in 2009 een aantal kramen op ‘t plein
voor de basisschool dat kan toch niet zo moeilijk zijn

Het dringen van al die mensen is dan van de baan
Iedereen kan z’n eigen gang dan gaan
Zowel invaliden als de kleintjes en zelfs de groten
Worden niet meer onder de voet gelopen

Tot slot ‘n groot compliment voor d’ organisatie
Brandevoort is niet alleen de mooiste Vinex locatie
Maar ook Dickensnight staat intussen stevig op de kaart
Ook hierdoor is “onze” mooie wijk inmiddels wel vermaard!

marga dobma
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Bruisend Bomvol Brandevoort Beleeft 
dickensnight

Een bezoekje aan Dickensnight in Brandevoort bleek 
een festijn waarvoor de tijd genomen moest worden. Er 
viel zo veel te genieten dat mensen ogen en oren tekort 
kwamen om alles in zich op te nemen. Daarnaast groei-
den de bezoekersaantallen wederom in vergelijking tot 
de vijf voorafgaande edities van Dickensnight. De zesde 
van Dickens zette Brandevoort op z’n kop!

Stichting Dickensnight Brandevoort hield in de week 
vóór Dickensnight de adem in. De organisatie van het 
evenement was rond, de vrijwilligers hadden er zin in dus 
de enigen die nog roet in het eten konden gooien waren 
de weergoden. Wederom werd Dickensnight door hen 
getrakteerd op een koude en heldere dag. Zelfs het ijs-
laagje op de Brandevoorter grachtjes ontbrak niet!

Al vóór de kooplui hun kramen hadden ingericht, wan-
delden de eerste bezoekers door De Veste. Een sfeervol 
aangekleed evenemententerrein vormde, samen met een 
zeventigtal kramen en het onder de markthal gereali-
seerde horecaplein, het decor voor de Zesde van Dic-
kens. De brandende kaarsen op het water van De Veste 
werd door velen als sprookjesachtig betiteld.

De muzikale ondersteuning door diverse koren en mu-
ziekgezelschapjes zorgde voor passende klanken. Het 

dickens 2008
Dickensnight op zonDag 14 December 2008

Brandevoorter koor KoBra beleefde een succesvol Dic-
kensdebuut. Zanggroep Pabo bleek dé perfecte opvolger 
van het BMT. Zingend en toneelspelend trok dit grote 
gezelschap door De Veste. De keurig in het gelid lopende 
schoolklas vertederde menig bezoeker. Instrumentale 
klanken van de Tweedehansen en Goddefroy waren van 
verre te horen en het Leger Des Heils trotseerde de 
koude wind in de Markthal om hun aanwezigheid ken-
baar te maken. Dat niet iedereen volop van alle muzikale 
klanken heeft kunnen genieten lag vooral aan een in-
schattingsfout van de organisatie. Het voetgangersgebied 
tussen het beeld bij de Markthal en het Gezondheids-
centrum Brandevoort bleek te smal voor kramen aan 
weerszijden. Gevolg: filevorming én geen doorloopmo-
gelijkheid voor de vocalisten. Zéker een aandachtspunt 
voor volgend jaar!

De aandacht voor Eugenie en Ton van Le Rustique met 
hun uilen en andere gevederde vrienden was, als van-
ouds, erg groot. Het is maar goed dat de vogels getraind 
zijn in het omgaan met flitslicht! Draaimolen en zweef-
molen werden druk bezocht en de junior Kop van Jut 
bleek erg in de smaak te vallen bij de kleintjes. Een rij 
wachtende krachtpatsertjes die klaar stond om dé slag 
te kunnen slaan en de lampjes te laten branden. Natuur-
lijk probeerde menig papa of mama of zij hetzelfde doel 
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wisten te bereiken bij de grote broer die naast junior 
was geposteerd. De belangstelling voor het schminken 
en kaarsen maken was dit jaar wat minder groot. Mis-
schien dat een wat centralere plek voor een grotere 
toeloop had gezorgd. Pure pech bij de suikerspin; het 
apparaat weigerde dienst en dus kon de jeugd niet van 
deze zoetigheid genieten.
Ook de standhouders waren méér dan tevreden over 
organisatie en opzet. Het gros wil volgend jaar graag 
terug komen. De verstandhouding met deelnemers is 
dusdanig, dat er ook direct gebruik gemaakt werd van 
de mogelijkheid de organisatie te voorzien van feedback. 
Zo kregen we een aantal waardevolle tips die we voor 
de organisatie van Dickensnight 2009 zéker zullen mee-
nemen.

Onder de Markthal genoot menigeen van een hapje bij 
de tent van Frank en Monique van Ter Plaetse. De hore-
cagroep had dit jaar gezorgd voor snelle machines voor 
glühwein en chocolademelk. Een groot gemak voor ons 
barpersoneel en erg prettig voor wie toe was aan iets 
warms!
Een woord van dank aan rieny en diens personeel voor 
de manier waarop er in wijkhuis ‘t BrandPunt, op verzoek 
van Stichting Dickensnight Brandevoort, werd gezorgd 
voor een ontbijt en een lunch voor alle vrijwilligers.

Duizenden bezoekers zorgden voor een bomvol Bran-
devoort én voor een gevoel van trots bij organisatoren 
en vrijwilligers. Samen met de financiële ondersteuners 
zorgden tien kartrekkers en tientallen helpende handjes 
voor een fantastisch sfeerfeest. Bedankt allemaal!
Zónder al die helpende handjes tekort te willen doen, 
tóch een extra groot compliment aan de organisatoren 
die Brandevoort dit jaar een sfeervolle Dickensnight be-
zorgden.
Mark Cornelissen, Anne Smulders, Mireilla de Vries, Jo-
landa robben, Agnes Lindhout, Astrid Geers, rob rob-
ben, Ellen Deelen en Marcel in ‘t Veld vormen het Dic-
kensteam waarop hun voorzitter meer dan trots is!

Maandagochtend rond half twaalf reed een vrachtwagen 
geladen met volgestouwde kliko’s weg bij de Markthal. 
Daarmee verdwenen de laatste getuigen van Dicken-
snight 2008…
En de opruimploeg? Die genoot na en zat in gedachten al 
een beetje bij Dickensnight 2009…

Stichting Dickensnight Brandevoort dankt al haar deel-
nemers, vrijwilligers en sponsoren en wenst een ieder 
een sfeervol en uitdagend 2009!

stichting dickensnight brandevoort
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In het kader van hun actie voor Stichting de Opkikker 
was dit jaar ook groep 8 van BS de Vendelier met een 
kraam aanwezig op de Dickensnight.
De kinderen hebben bij toerbeurt zelf hun waar aan de 
man gebracht. Met veel enthousiasme verkochten zij 
kerstboompjes, -stukjes en engeltjes, die met net zoveel 
plezier door henzelf gemaakt zijn. Op de vrijdag vooraf-
gaand aan de markt is er veel werk verzet door de kinde-
ren; ze zijn de hele ochtend bezig geweest met het maken 
van kerstboompjes, kerststukjes, lichtjes, kerstengeltjes, 
dennenappelmannetjes en kaarten. Aan het einde van de 
ochtend hadden we een heel podium vol met allemaal 
kerstartikelen voor de verkoop! Hierbij was de steun 
van de leerkrachten en de hulp van ouders en een oma 
onmisbaar. Ook willen wij hier met name onze sponsors 
bedanken, t.w. Peter van Gennip, Van Beppie, Bruggeman 
kerstbomen, Albert Heijn, Praxis Helmond en de heer 
Fons vd Zanden, die ons van groenmateriaal voorzien 
heeft. Zij hebben ervoor gezorgd dat de onkosten mi-

Het kan toch niet waar zijn dat we een wijk die groeien-
de is naar 20.000 inwoners als gemeente niet op sport-
gebied gaan faciliteren?
Een wijk wordt één woonwijk als mensen elkaar daar 
ook kunnen ontmoeten, kunnen sporten en bewegen. De 
discussie sleept zich voort en allerlei andere problemen 
in de stad zorgen ervoor dat er geen beslissing wordt 
genomen in het belang van Brandevoort zelf. Het CDA 
vindt dat er inderdaad veel voetbalverenigingen zijn in 
Helmond. Het CDA vindt dat het goed is als meer (klei-
ne) voetbalverenigingen gaan samenwerken. Het CDA is 
ervan overtuigd dat het niet handig is om een bestaande 
club te verplaatsen naar de omgeving van Brandevoort 
(nabij Stiphout) waarbij, de jeugd van Brandevoort buiten 
de wijk moet gaan voetballen. Dat is geen oplossing!
We steunen de wens van de wijk om zelf vorm te geven 
aan een multifunctioneel sportpark in de wijk. Vrijwilli-
gers uit de wijk Brandevoort hebben het initiatief ge-
nomen om een omnivereniging op te richten. Meerdere 
sporten onder l bestuurlijk dak. Dat initiatief verdient 
volgens het CDA alle ondersteuning. In de begroting is 

dickensnight voor stichting de opkikker
nimaal gebleven zijn en de opbrengst des te groter! De 
gehele opbrengst van de Dickensnight gaat naar Stichting 
de Opkikker. Dit bedrag komt bij de bedragen die de 
kinderen vanuit alle acties dit schooljaar bij elkaar verza-
melen! (iedere maand zal er een ludieke actie komen!). 
Aan het eind van het schooljaar zal de totale opbrengst 
van alle acties aan de Stichting overhandigd worden.

voor 2009 voor de buitensport voorzieningen Brande-
voort al ruim l miljoen euro gereserveerd. Laten we dan 
in 2009 alvast met de aanleg van 3 kunstgrasvelden aan 
de Kaldersedijk beginnen! De kredietcrisis zorgt voor 
veel onzekerheid. De gemeente kan zelf de lokale eco-
nomie stimuleren door de toekomstige geplande infra-
structuur- en bouwprojecten naar voren te halen. Laten 
we maar eens daadwerkelijk beginnen om dat multifunc-
tionele sportpark in 2009 vorm te geven!
Ik wens u hele fijne feestdagen toe en misschien tot ziens 
bij de Nieuwjaarsduik op/in Berkendonk?! reageren? 
Zondagsnieuwsbrabant@nwg-online.nl

sporten in brandevoort
     verdient een plek!
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hoe is het mogelijk?
- moeheid, sufheid
- concentratiestoornissen
- irritatie van slijmvliezen (ogen en neus)
- ontstaan of verergeren van allergieën
- ontstaan of verergeren van astma
- het besmet worden met de virussen of bacteriën die in  
 de lucht zweven

In acht van de tien scholen in Nederland is de luchtkwa-
liteit (ver) onder de wettelijke grens van wat acceptabel 
wordt geacht.
Hoe is dat mogelijk? Dat onze kinderen in een veel slech-
tere lucht zitten dan bijvoorbeeld in de Nederlandse ge-
vangenissen? We weten dat al jaren in Nederland. En we 
weten wat we er aan kunnen doen. We hebben er ook 
het geld en de middelen voor. Hoe is het mogelijk dat 
ook in deze nieuwgebouwde wijk er weer twee scho-
len bijgekomen zijn waar het binnenklimaat te wensen 
overlaat? Kinderen zijn gevoeliger voor deze luchtver-
ontreinigingen dan volwassenen. Bovendien komen er 
op school door het grote aantal kinderen veel virussen, 
allergenen etcetera mee de klas in. En door datzelfde 
grote aantal kinderen verslechtert de luchtkwaliteit in 
snel tempo, als er niet goed geventileerd wordt. Met alle 
gevolgen van dien.

EN WIE IN BrANDEVOOrT MAAKT ZICH DAAr 
DrUK OVEr?
Ik wel. Ik ben al een tijd heel actief om mensen wakker te 
schudden. Vooral ook om aan dit (onzichtbare) probleem 
bekendheid te geven. We zijn met een groepje ouders 
naar de Mr vergadering van OBS Brandevoort geweest. 
Ik heb samen met een andere moeder een gesprek ge-
had met Victor Kaiser. Deze huisarts van het Gezond-
heidscentrum vindt het ook heel belangrijk om iets aan 
dit probleem te doen. Het Eindhovens Dagblad wil via 
het Gezondheidscentrum Brandevoort aandacht beste-
den aan het onderwerp binnenklimaat.
Maar ik hoop met dit schrijven dat u ook weet dat ons 
binnenmilieu een veel grotere zorg is dan die hoogspan-
ningskabels. Die zijn wel zichtbaar, zelfs heel erg zichtbaar. 
En dat is misschien de reden dat daar meer over te doen 
is. We zijn een rijk land. We hebben alle kennis en midde-
len in huis om de lucht daar en op de scholen gezond te 
maken. Laten we het dan ook doen! Wordt vervolgd.

marleen revenboer

Er zijn nogal wat mensen in Brandevoort die zich zorgen 
maken omdat ze dichtbij een hoogspanningskabel wo-
nen. De elektromagnetische ‘straling’ zou gevolgen heb-
ben voor hun gezondheid en die van hun kinderen. Een 
paar maanden geleden stond er een uitgebreid artikel in 
Medisch Contact. Een groep wetenschappers van univer-
siteiten over de hele wereld volgt al jaren alle onderzoe-
ken die er op dit gebied gedaan zijn. Dus ook de gevolgen 
van het bellen met mobieltjes. En wat blijkt: er is nog 
nooit enige vorm van gezondheidsschade gevonden. Als 
je in je auto stapt en wegrijdt loop je veel meer gevaar.

Dat diezelfde kinderen in Brandevoort door een heel 
ander probleem wel gezondheidsschade oplopen, baart 
de meeste ouders hier (lijkt het) geen zorgen. En deze 
gezondheidsschade is al door heel veel onderzoeken 
aangetoond. 
Hoe is dit mogelijk? Het zijn de vele schadelijke gevolgen 
van een slecht binnenklimaat. Brandevoort is een nieuw-
bouwwijk met goed geïsoleerde huizen en scholen. In de 
meeste daarvan bevinden zich zogeheten balansventila-
tiesystemen. Deze mechanische ventilatiesystemen zijn 
nodig om verse lucht in het huis of de school te krij-
gen. Vroeger zaten er zoveel kieren in een woning dat 
er automatisch verse lucht naar binnen kwam. Met onze 
huidige manier van bouwen is dat niet zo. Maar die ven-
tilatiesystemen werken alleen goed als ze altijd aan staan 
en op de juiste manier worden gebruikt en onderhou-
den. Gebeurt dit niet, dan zal de lucht binnen al gauw 
ongezond worden om in te ademen.
Waarom? Omdat de hoeveelheid koolzuurgas die we 
uitademen zal toenemen. De hoeveelheid zuurstof zal 
afnemen. En er zullen zich steeds meer vervuilende deel-
tjes in de lucht gaan bevinden. Daarbij kun je denken 
aan virussen, bacteriën, allergenen, fijnstof en alles wat 
er verder in de lucht komt door koken, wassen, printen, 
knutselen en noem maar op. Voor onze ogen zijn deze 
stoffen/gassen onzichtbaar. Maar ons lichaam heeft er 
wel degelijk last van. Naarmate de concentratie ervan 
stijgt kunnen we een heel scala aan klachten ervan krij-
gen. Bijvoorbeeld:
- hoofdpijn
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In november kregen we hoog bezoek,
Sinterklaas was naar onze brandweerkindjes op zoek.

Dus kwam hij langs op een zaterdagmiddag,
Aangezien onze kazerne toch op de route lag.

rijmpiet was die dag ook van de partij,
Ik probeerde die dag net mijn artikel voor de BC te 
schrijven, toen zei die Piet, ik help je erbij.

Daar gaan we dan, wat is er weer allemaal gebeurd,
Allereerst zijn onze beide voertuigen gekeurd.

Maar dat wilt u natuurlijk niet weten,
Wat heeft de Brandevoorter brandweerlieden in novem-
ber doen zweten?

Negen keer rukten we uit,
Soms met de ladderwagen, en soms met de tankautospuit.

In de meeste gevallen betrof het een automatische melding,
De meesten overigens loos,
Maar dat hoort erbij, foutje bedankt,
Wij worden niet zo snel boos.

Alleen de parkeergarage aan de Herselsestraat,
Daar staan we wel erg vaak op de stoep paraat!
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In alle gevallen was een storing in het systeem de oorzaak,
De laatste keer was het op 16 november raak…

Op 21 november hadden we te maken met een storm,
De schade was in tegenstelling tot vorig jaar niet bepaald 
enorm.
In Brandevoort gebeurde er tijdens deze storm niet veel,
Dit keer bleven de loden afdekplaten en dakpannen heel!

De ambulancedienst had bij het ophalen van een patiënt,
aan de Geldropseweg, 
op z’n zachtst gezegd een beetje pech,
De ambulance kwam namelijk niet meer weg!

De wagen zat nogal vast,
De ondergrond bezweek namelijk onder de last.

Hiermee komt een einde aan dit gedicht,
Wanneer u brand of ander onheil ziet,
dan moet u dat melden, want dat bent u verplicht!

Veel plezier tijdens de feestdagen, en kijk uit met vuur,
Anders wordt het einde van het jaar wel heel erg duur…
(En maken wij u het leven zuur…)

rené kuyt
www.brandweerhelmond.nl
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Schat, ik denk dat ik volgend jaar stop met roken. Toen 
ik dit goede voornemen voor 2009 vorige week, al ge-
nietend van een Wilde Havana en een goed glas whisky, 
aan mijn vrouw kenbaar maakte, volgde er een te lange 
stilte… Je moet dit alleen doen als je hier voor 100% 
achter staat, was uiteindelijk haar reactie. Ik kan mis-
schien ook wat vaker met de fiets naar het werk gaan, 
dan werk ik ook aan mijn gezondheid. Toch? Weer volgde 
een te lange stilte…..

Hoe dan ook de tijd van goede voornemens is weer aan-
gebroken en dit zal ook gelden voor de inwoners van 
Brandevoort. Omdat het bovenstaande wel illustreert 
dat het maken van goede voornemens nog niet zo mak-
kelijk is, wil Stichting Brandevoort in Actie de inwoners 
van Brandevoort hier graag mee helpen. Zoals jullie al-
lemaal wel weten is Brandevoort een wijk die bruist van 
activiteiten en evenementen. De organisatie van deze 
evenementen kost veel tijd en energie van een beperkt 
aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers kunnen daarom alle 
hulp gebruiken…

Stichting Brandevoort in Actie heeft als één van haar 
taken om vrijwilligers te werven en te behouden. Om 
deze taak goed uit te kunnen voeren, heeft de stichting 
een Beleidsplan Vrijwilligers opgesteld. Hierin staat on-
der andere verwoord wat voor soorten vrijwilligers we 
kennen, wat vrijwilligers van ons ook mogen verwachten 
en wat wij van de vrijwilligers verwachten. Vrijwilligers-
werk is immers wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend!!! Het 

gehele beleidsplan kunt u teruglezen op www.brande-
voortinactie.nl.

Mocht u, dit stuk lezende, het gevoel krijgen dat ook u in 
2009 iets voor Brandevoort wilt doen, neem dan gerust 
contact met ons op. We zijn altijd op zoek naar mensen 
die willen assisteren bij bijvoorbeeld de organisatie van 
de Brandevoorter Dag of het Oranjefeest op Koningin-
nedag. Maar ook indien u als vrijwilliger gewoon een dag-
je hand- en spandiensten wilt verlenen of een compleet 
nieuwe activiteit voor de wijk wilt organiseren, kunt u bij 
ons terecht.

Hoe dan ook Stichting Brandevoort in Actie wenst u al-
lemaal een voorspoedig 2009 toe en hopelijk zien we u 
volgend jaar, in welke hoedanigheid dan ook, terug op 
één van de activiteiten binnen Brandevoort. n

maarten beks
secretaris stichting brandevoort in actie

secretaris@brandevoortinactie.nl

goede voornemens!!!

In iedere editie van de Brandevoorter Courant staat wel 
een artikel van de verkeerscommissie. Maar hoe werkt 
de verkeerscommissie, wat bereikten we en wat zijn 
onze doelstellingen voor 2009?
De verkeerscommissie is onderdeel van de wijkraad en 
bestaat uit vijf vrijwilligers die een keer per twee maanden 
bij elkaar komen om de verkeersproblematiek van Bran-
devoort te bespreken. Tijdens dit overleg worden binnen-
gekomen problemen van mede bewoners besproken en er 
wordt overlegd hoe we dit probleem onder de aandacht 
kunnen brengen bij de juiste instantie of persoon. De 
kracht van de verkeerscommissie zit voornamelijk in het 
contact met de gemeente en met de wijkbrigadier.  Naast 
de binnengekomen problemen zijn er een aantal lopende 
zaken waarvan de ontwikkelingen steeds opnieuw wor-
den bekeken. Deze lopende zaken zijn: snelheid binnen de 
wijk, belasting Brandevoortse Dreef, de tweede ontsluiting 
Brandevoort en de ontwikkeling van de Marken. 

wat heeft De Verkeerscommissie zoal 
bereikt? 
Zichtbare feiten die bereikt zijn, zijn bijvoorbeeld: de 
aankondigingborden van Veilig Verkeer Nederland bij de 

verkeerscommissie

scholen, de noodverlichting bij het station en de afscher-
ming van speelveldjes. Naast deze zichtbare feiten heb-
ben we bereikt dat bewoners ons kennen en ons weten 
te vinden. 
In 2009 blijft onze doelstelling: het oplossen van ver-
keersproblemen binnen Brandevoort en het meepraten 
bij de verdere ontwikkeling van Brandevoort waardoor 
eerder ontstane problemen worden voorkomen.
Om deze doelstelling te behalen kunnen wij altijd extra 
hulp gebruiken, heeft u interesse dan bent u van harte 
welkom. n

de verkeerscommissie brandevoort
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brandevoorter zwetsavonden

De redactie van de Courant heeft navraag gedaan bij de carnavalvereniging van de wijk De Brandeliers en bij Stichting 
Brandvoort in Actie over de activiteiten, die nu rondom carnaval worden verricht.

De Stichting Brandevoort in Actie geeft aan dat zij in overleg zijn met ‘De Brandeliers’ en dat zij graag tot een bundeling 
willen komen van initiatieven met betrekking tot het carnaval in de wijk. Deze bundeling is nu nog niet rond, maar moet op 
korte termijn wel tot daden leiden. Voorlopig hebben zij nu zelf alvast het kindercarnaval en zwetsavonden geïnitieerd. De 
carnavalsvereniging De Brandeliers heeft aangegeven graag tot afstemming van carnavalszaken te willen komen. Zij hopen 

daarom ook dat er op korte termijn een effectieve samenwerking ontstaat.
De redactie van de bc

toelichting bij de oproep
    voor het kindercarnaval

17 JANUArI EN 24 JANUArI 2009
in Wijkhuis ’t BrandPunt

VErKOOP KAArTEN:
Toegangskaarten € 10,- per stuk (incl. 2 consumptiebonnen)

maximaal 6 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 ’t BrandPunt

Er is een beperkt aantal kaarten
Er KUNNEN GEEN KAArTEN GErESErVEErD WOrDEN

Voor meer informatie: Martien Bogers, telefoon 06 - 2260 7745

in wijkhUis ’t branDPUnt

MAANDAG 23 EN DINSDAG 24 FEBrUArI 2009 VAN 14.00 TOT 17.00 UUr
Beide carnavalsdagen muziek van DJ Peter en Kris en een ballonnenclown

Kinderen betalen € 2,50 incl. 2 x ranja en een verrassing. Ouders en andere carnavalsvierders hebben gratis toegang

VErKOOP KAArTEN:
10 en 11 februari van 19.00 tot 20.00 uur, in Wijkhuis ’t BrandPunt, Biezenlaan 27

vanaf 12 februari tijdens openingstijden aan de bar in ’t BrandPunt

VOL = VOL

Voor meer informatie: Martien Bogers, telefoon 06 - 2260 7745

kindercarnaval



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: lilian schoUten

Voor een interview met de mondhygiëniste ging ik 
deze keer naar Lilian Schouten die zowel in Deurne 
als in Brandevoort een praktijk heeft als zodanig. Wel, 
zult u zeggen: daar hebben we er meer van. Klopt, 
maar deze mondhygiëniste is toch uniek. Zij is name-
lijk vanaf haar geboorte doof.
Lilian werd op 27 november 1961 geboren in rotter-
dam. Zij ging daar naar de dovenschool en later naar 
een school voor slechthorenden. Daarna kwam na-
tuurlijk de vraag wat ze verder wilde gaan doen in haar 
leven en de keuze was in die tijd beperkt voor iemand 
met een handicap. Er werd nogal snel geadviseerd om 
een beroep te kiezen waar je geen ‘last’ zou hebben 
van je doofheid. Mannen moesten maar meubelmaker 
worden en voor vrouwen was de huishoudschool een 
goed alternatief. Maar Lilian had een goed stel hersens 
en wilde studeren. Ze wilde zich niet laten beperken 
door haar handicap en zo ging ze de opleiding doen 
voor medisch analiste. Ze heeft hier enige jaren in ge-
werkt, maar het was toch niet helemaal wat ze wilde. 
Ze wilde meer met mensen werken en daarom ging 
ze in Amsterdam studeren voor mondhygiëniste. Deze 
opleiding heeft ze in 1987 met succes afgerond. Het 
was zwaar omdat ze geen tolk had, maar ze heeft altijd 
veel hulp gehad van haar medestudenten. Na vijf jaar 
Amsterdam is ze naar een orthodontistenpraktijk in 
Haarlem gegaan. Ze heeft daar fijne jaren gehad waar 
ze veel met kinderen werkte. En nu woont ze al weer 
zeventien jaar in Brabant, want ze trouwde in 1999 
met de fotograaf Vincent Knoops en op 24 december 
2000 werd zoon Maurice geboren. Voordat ze haar ei-
gen praktijk in Deurne begon heeft ze vijf jaar bij een 
parodontoloog gewerkt en nu heeft ze er sinds 2003 
een praktijk aan huis in Brandevoort bij. Ze heeft in-
middels vier dames in dienst en werkt afwisselend op 
beide locaties. 
In de eerste twaalf jaar als zelfstandig ondernemer had 
ze ongeveer 1300 patiënten, maar in de laatste drie 
jaar is dat aantal verdubbeld! Lilian praat heel graag 
en zeer enthousiast over haar werk. Ze ziet het op 
hun gemak stellen van de patiënten als een van haar 
belangrijkste taken evenals het geven van goede voor-
lichting. Door haar uitgebreide ervaring in de diverse 

disciplines in de tandheelkunde kan ze veel zelf doen 
voor haar patiënten. Velen worden doorverwezen maar 
er melden zich ook patiënten aan via haar website. De 
moderne communicatiemiddelen zijn voor haar natuur-
lijk een uitkomst. Ze mailt en smst met haar patiënten 
en houdt zo ook contact met de tandartsen. Haar man 
is een grote steun voor haar. Voor het bijwonen van con-
gressen heeft ze tegenwoordig wel hulp van een tolk. In 
haar praktijkkamer hangt een monitor waarmee ze kan 
zien of er iemand belt. Lilian heeft dankzij haar doorzet-
tingsvermogen het leven opgebouwd zoals ze het zelf 
wilde en als dove leven en werken in een maatschappij 
van horenden is geen sinecure. Ik heb veel respect voor 
haar gekregen tijdens ons gesprek.
Lilian en haar gezin wonen met veel plezier in Brande-
voort, al kan ze nog wel een paar verbeterpunten op-
noemen. De ontsluiting van de wijk via de Brandevoortse 
Dreef is onvoldoende en een heel belangrijk minpunt is 
het gebrek aan speelmogelijkheden voor de jeugd. Ik 
denk dat velen van ons het hier volledig mee eens zijn.
Heel hartelijk dank voor dit leuke gesprek en veel succes 
in de toekomst.

kk
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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
- 31 december 19.00 uur Luciakerk Oudejaars- 
  viering
- 1 januari 10.15 uur Luciakerk Nieuwjaarsmis
- 6 januari 20.00 uur Pastorie, Hoofdstraat 157  
  Doopinformatie
- 18 januari 10.15 uur Luciakerk Jubileummis rKSV  
  Mierlo-Hout 90 jaar 
- 25 januari 10.15 uur Luciakerk Gezinsviering door  
  de St. Odulfusschool 
- 22 februari 10.15 uur Luciakerk Carnavalsmis 
- 25 februari 19.00 uur Luciakerk Viering van 
  Aswoensdag 

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.

u bent welkom op de wijkavond die op dinsdag 20 januari gehouden wordt in ‘t BrandPunt.
in het nieuwe jaar worden op 13 februari en 17 april filmavonden voor de jeugd georganiseerd in het trefpunt.
voor meer informatie over de activiteiten die voor de jeugd worden georganiseerd kun je contact zoeken met 

corrie meijer, e-mail: cmeijer@kpnplanet.nl 
jacqueline noort, contactpersoon
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Sinds 14 december is Brandevoort door een busdienst 
(lijn 52 van vervoerder Hermes) met de rest van de stad 
verbonden.
De route is: Helmond CS, Kasteel Traverse, Elkerliek zie-
kenhuis, Cortenbachstraat, Houtse Parallelweg, Hoofd-
straat, Geldropseweg, Brandevoorste Dreef, De Voort.
De haltes in Brandevoort zijn op De Voort ter hoogte 
van Oud Brandevoort en tussen Besselhoeve en Biezen-
laan. De bus keert voorlopig ter hoogte van de Biezen-

nieuwe busverbinding brandevoort

ijsvogeltje
Woensdag 29 oktober: alweer zo’n mooie zonnige dag! 
Lekker buiten spelen. Hieke komt spelen. We gaan samen 
herfstdingetjes zoeken in de tuin om te knutselen. Mama 
harkt bladeren van het gras en mijn broertje Thijmen 
helpt haar mee. Over drie nachtjes slapen wordt Thijmen 
vier en mag hij ook naar de grote school. 
Er liggen heeel veeel bladeren op het gras want het heeft 
vannacht gevroren. Maar er staan ook nog allerlei bloe-
metjes in de tuin. 
Opeens roept mama ons: Janneke, Hieke, Thijmen kom 
gauw hier, er zit een ijsvogeltje. Mama is vlak bij onze 
grote vijver en we rennen naar haar toe.
Voorzichtig zegt mama, anders vliegt ie weg. We zien een 
heel mooi gekleurd vogeltje in het gras zitten. Met veel 
blauw en groen door elkaar. Hij heeft een hele lange sna-
vel en een oranje buik. Z’n pootjes zijn rood. 
Zal ik het vogeltje proberen te pakken, vraagt mama? Hij 
is waarschijnlijk tegen de kas aan gevlogen, en nog een 
beetje beduusd. Heel voorzichtig loopt mama naar het 
vogeltje en pakt hem met twee handen op. Hij blijft rustig 
zitten en om de beurt mogen we hem heel voorzichtig 
aaien. Het voelt heel zacht.
Mama doet haar handen open en nu kunnen we hem he-
lemaal zien. Laat hem maar weer wegvliegen zeg ik. Maar 

dat heeft het vogeltje zelf al bedacht. Heel laag over de 
vijver schiet hij als een pijl weg. 
Toch weer een ijsvogeltje in Brandevoort, zegt mama. 
Het is een zeldzaam vogeltje en nog niet zo lang geleden 
is er één dood gevlogen tegen de ruiten bij het station.
Binnen leest mama voor uit het boekje over vogels: de 
meeste ijsvogeltjes leven alleen (solitair) en tussen juli en 
december zijn ze vaak op doortocht.
Ze kunnen heel snel vliegen en zitten vaak bij water 
te kijken naar vis en insecten. Daar duiken ze dan naar. 
Dan boft dit ijsvogeltje want wij hebben de goudvissen 
uit onze vissenkom vorig jaar in de vijver gedaan en nu 
zwemmen er al drie grote en tien kleine goudvissen in 
de vijver.

janneke en thijmen revenboer

laan en later op de nieuw aan te leggen rotonde op de 
Stepekolk.
Hermes kon voor het ter perse gaan van dit nummer 
nog niet aangeven wanneer de lijn doorgetrokken wordt 
naar het station. De dienstregeling, die geldig is tot en 
met 2009, is te vinden op:

www.ovdepeel.nl/data/lijnen/Hermes_052.html
www.ovdepeel.nl/data/PDF/Hermes_052_081412.pdf

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
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de voeten van brandevoort

Toen de redactie van de Brandevoorter Courant hoorde 
van het leuke initiatief van de gezamenlijke pedicures en 
podotherapeuten in Brandevoort om een eerste jaarlijk-
se bijeenkomst te houden, was de uitnodiging om daarvan 
verslag te mogen doen niet tegen dovemansoren gezegd. 
Zo werd ondergetekende, op 28 november jongstleden 
om 22.00 uur welkom geheten door de initiatiefneem-
ster en gastvrouw van deze avond Susanne van Soest.
Het doel van deze bijeenkomst was om de onderlinge 
persoonlijke en vakmatige contacten tussen de deel-
neemsters te verstevigen, te discussiëren over het be-
roep, samenwerking en nieuwe ontwikkelingen. Het ma-
ken van een plan voor het onderling doorverwijzen van 
cliënten/patiënten bij ziekte, zwangerschap of vakantie 
perioden en wat er verder nog ter tafel kwam.

DE AANWEZIGEN OP DEZE AVOND WArEN:
feet luxury mariëlle, Mariëlle Greefhorst, Postelein-
serf 13, 5706 JV  Helmond, telefoon: 06 - 13572000 
mail: feetluxury@hotmail.com Specialisatie: reflexzone-
therapeut
op den Voet, Susanne van Soest, Zeepsehoeve 1, 5708 
VK Helmond, telefoon: 0492 - 661119 
Aantekening diabetische- en reumatische voet. Website: 
www.opdenvoet.nl  mail: info@opdenvoet.nl
Pedicure cindy Verheijen, Balsbeemden 16, 5706 
ND  Helmond, telefoon: 0492 - 845126, 06 - 15478154 mail: 
cmpverheijen@hotmail.com  Aantekening diabetische voet
Pedicure jolanda, Schutsboom 33, 5606 KH  Helmond, 
telefoon: 0492 - 319961 mail: jjglrobben@onsbrabant-
net.nl  Specialisatie: Nail Art, aantekening diabetische- en 
reumatische voet 
Praktijk voor Podotherapie, Joselien van Iersel, po-
dotherapeute, SGCB De Plaetse 94, 5708 ZJ  Helmond, 
telefoon: 0492 - 504720
Voetje voor Voetje, Katja Pennekamp, Neerwal 146 
570 Helmond, telefoon: 06 - 46273567 
Aantekening diabetische- en reumatische voet, mail: 
voetje-voor-voetje@live.nl
2 happy feet, rita Jansen, Frankenvoort 20, 5706 HG 

Helmond, telefoon: 0492 - 539876, www.2happyfeet-pe-
dicure.nl  Aantekening diabetische voet
Pedicure callista, Angelique Wiegmans, Klarenbeem-
den 54, 5706 NG  Helmond, telefoon: 0492 - 474647, 
mail: liek.wiegmans@kpnplanet.nl  Aantekening diabeti-
sche voet

Alle pedicures zijn lid van ProVoet, dit is een landelijke 
brancheorganisatie voor pedicures in Nederland.
Het is voor u misschien interessant de verschillen te 
noemen tussen een podotherapeut en een pedicure.
Een Podotherapeut behandelt mensen met voetklachten 
en/of klachten aan het bewegingsapparaat, die voort-
vloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten. 
Paramedisch wil dit zeggen dat de podotherapeut uit-
sluitend werkt op verwijzing van een praktiserend arts 
of specialist; dit is wettelijk geregeld in de Wet-BIG. Een 
podotherapeut behandelt veel verschillende klachten, 
met als doel: het opheffen, verminderen of compenseren 
van stoornissen in het functioneren van het steun- en 
bewegingsapparaat, voortkomende uit afwijkingen in de 
voet(stand), alsmede behandeling van huid- en nagels in-
dien er sprake is van een pathologie.
Een pedicure is iemand die meer doet dan de cosmeti-
sche verzorging van de voeten en het knippen van na-
gels.Zo mag een pedicure eelt en likdoorns verwijderen, 
ingroeiende nagels losmaken. Steunzolen meten zij niet 
aan, hiervoor verwijzen ze de betreffende patiënt door 
naar de podotherapeut of arts. Ze geven advies over de 
verzorging van de voeten. Ook mogen pedicures dia-
betes- en reumapatiënten behandelen, mits zij in bezit 
zijn van een door zorgverzekeraars erkend certificaat 
Diabetische Voet of reumatische Voet. In het Landelijk 
Beroepsregister voor Voetverzorgers is inzichtelijk ge-
maakt wie daarvoor gecertificeerd is. Al deze zorgverle-
ners zijn geregistreerd en hebben een AGB code. Deze 
lijst wordt door zorgverzekeraars geraadpleegd voordat 
ze overgaan op het vergoeden van de behandeling. 

Het is interessant om te vertellen dat er ook steeds meer 
mannen hun weg weten te vinden naar de pedicureprak-
tijk. Verder kregen wij deze informatieve avond van de 
gezamenlijke vakvrouwen nog een aantal adviezen voor 
een goede voetverzorging die wij u niet willen onthou-
den: Voor iedereen geldt 
•	 Droog	na	de	wasbeurt	goed	uw	voeten	af,	dit	voor- 
 komt voetschimmel;
•	 Gun	uw	onderdanen	een	goede	voetcrème,	dit	komt	 
 de vaak droge huid ten goede;
•	 Draag	 goed	passende	 schoenen,	 zowel	 in	 lengte	 (in	 
 cijfers 37, 38 enzovoort) als in breedte (in letters F, G,  
 H enzovoort);
•	 Laat	 uw	 schoenen	 na	 het	 dragen	 minstens	 24	 uur	 
 luchten voordat u ze weer aan doet;
•	 Draag	goede	sokken,	dat	wil	zeggen:	sokken	die	goed	 
 aansluiten maar zeker niet te strak zitten. Katoenen  
 of wollen sokken, met elastan verwerkt, dragen het  
 prettigst.

Bijeenkomst PeDicures en PoDotheraPeut
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•	 Naarmate	de	jaren	vorderen	worden	uw	voeten	gro- 
 ter, dus daar moet u rekening mee houden als u weer  
 nieuwe schoenen gaat kopen.

SPECIAAL VOOr DAMES
Het beste voor de houding, voeten en rug zijn schoenen 
met een hak van 2 tot 3 cm hoog. In sommige gevallen 
kunnen de voeten tijdens de zwangerschap wel wat gro-
ter worden.

SPECIAAL VOOr HErEN
U moet niet te zuinig zijn, dat wil zeggen het is beter 
schoenen van meer dan 5 jaar niet meer te dragen. Ook 
is het beter niet te zware schoenen te dragen.

SPECIAAL VOOr KINDErEN
Bij kinderschoenen moet er voor de langste teen (meest-
al de grote teen, soms ook de tweede teen) groeiruimte 
zijn van minstens 1 cm. De schoen moet buigzaam zijn én 
voorzien zijn van een goed voetbed.
Bij kinderen zijn, zeker de wat oudere, sportschoenen fa-
voriet. Deze moeten goed passen dat wil zeggen zowel in 
de lengte als in de breedte. Het is vooral heel belangrijk 
dat kinderschoenen voorzien zijn van een stevig contre-
fort (hielstukje). Het beste zijn sportschoenen van echt 
leer omdat leer ‘ademt’. Lage schoenen zonder voetbed 
zoals bijvoorbeeld ballerina’s mogen zeker niet dagelijks 
gedragen worden.
Likdoorns bij kinderen komen vrijwel niet voor, meestal 

handelt het zich hier om wratjes. Opgelopen door be-
smetting bij bijvoorbeeld zwemmen en gymnastiek. Deze 
kunnen uitstekend behandeld worden door de huisarts 
(stikstof) of podotherapeut (pijnloos met behulp van de 
cryo-pen).

SPECIAAL VOOr OUDErEN
Bent u vooral voorzichtig met de verzorging van uw 
voeten als u diabetespatiënt bent. Want daardoor bent 
u heel gevoelig voor infecties. In dit geval is het beter uw 
voeten te laten verzorgen door een pedicure met een 
diabetesaantekening. Deze behandeling wordt dan ook 
altijd door uw ziektekostenverzekering betaald. 
Al met al was het ook voor het redactielid een leerzame 
en informatieve avond. De aanwezige pedicures en podo-
therapeute gaan weer een drukke periode tegemoet. Zo-
dat ook zij, tijdens en rond de feestdagen wel wat extra 
vakantie kunnen gebruiken. Wilt u een afspraak maken, 
houdt er dan ook rekening mee dat u wellicht niet direct 
ingepland kunt worden. Volgend jaar staat iedereen weer 
graag tot uw beschikking!!

Zij wensen u allemaal heel fijne feestdagen toe en een 
gezond en gelukkig 2009.
Wij van de redactie bedanken Susanne van Soest voor de 
gastvrijheid en hopen ook weer uitgenodigd te worden 
voor de volgende bijeenkomst rond mei volgend jaar om 
daar weer verslag van te kunnen doen.

marga dobma

Op 11 november 2008 is in Brandevoort Gijs Janssen 
geboren. Dit is voor carnavalsvereniging de Brandeliers 
aanleiding geweest om Gijs te benoemen tot Ere-Bran-
delier. Er worden veel kinderen geboren in Brandevoort, 
dus dat op zich is niet bijzonder maar de 11e van de 
11e is voor carnaval natuurlijk een magische datum. Dat 
Gijs ervoor gekozen heeft om op deze datum geboren 
te worden geeft wel aan hoezeer hij bij het carnaval be-
trokken wil zijn. Als Gijs nog een kwartiertje geduld had 
gehad was hij zelfs ook nog om 11 uur geboren maar dat 
mag de pret niet drukken. 

2008 is zowel het geboortejaar van Gijs als van carnavals-
vereniging de Brandeliers en dit mag niet onopgemerkt 
voorbij gaan. De ouders van Gijs, Adriënne Jonkers en 
Edwin Janssen, zijn zelf echte carnavalsvierders. Geen 
wonder dat zij er hartstikke trots op zijn dat hun jongste 
zoon tot Ere-Brandelier is benoemd. Broertjes Daan en 
Tom zullen zich misschien afgevraagd hebben waarom al 
die vreemde mensen toch op babyvisite kwamen. Ze zul-
len daar snel genoeg achter komen want vader Edwin en 
moeder Adriënne zijn van plan om komend carnaval te 
vieren met de Brandeliers.

Mede Ere-Brandelier Jan Dijstelbloem was getuige van 
de ceremonie en heeft het een en ander op de gevoe-

carnavalsbaby,
     in brandevoort

lige plaat vastgelegd. Voor hem betekent de komst van 
Gijs dat de gemiddelde leeftijd van de Ere-Brandeliers 
drastisch omlaag gaat. Tijdens ons bezoek hebben we 
gemerkt dat Gijs een gezond en ontspannen kereltje is. 
Hij kijkt de wereld geïnteresseerd tegemoet en Adriënne 
vertelde ons dat hij groeit als kool. We wensen Gijs alle 
goeds toe en we hopen dat zowel zijn leven als dat van 
de Brandeliers lang en glanzend mag zijn.
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btsw (bureau toegepaste sociale wetenschappen)
      het geheim van succes is groeien

Jos Frederiks, geboren (4 augustus 1960) en getogen in 
Eindhoven waar hij na de basisschool naar de Mavo ging. 
Toen hij het diploma op zak had wilde hij, bijna automa-
tisch, richting autotechniek omdat zijn vader een garage 
carrosseriebedrijf had. Dat deed hij in Apeldoorn aan de 
MTS. Na het diploma plakte hij daar de een jaar durende 
VBBM (vervolgopleiding bedrijfskunde en bedrijfsmechani-
satie) aan vast. Na het behalen van dit diploma wilde hij 
graag gaan werken en schreef een sollicitatiebrief om deel 
te mogen nemen aan een schoolverlaterproject. Hij werd 
meteen aangenomen bij Autocenter Heijendaal in Nijme-
gen als juniorverkoper. 
Op een beurs in Amsterdam kwam hij in contact met een 
bedrijf (Boomsma) dat een accountmanager zocht voor 
Brabant, Limburg en Zeeland. Dit deed hij tweeënhalf jaar 
met veel plezier toen een klant hem attent maakte op de 
mogelijkheid van een nieuwe uitdaging bij Lease Plan waar 
ze in Eindhoven een business unit gingen starten. Dit was 
een kantoor voor lease activiteiten en verhuur van perso-
nen, bedrijfs-, en vrachtauto’s. Gestart vanuit een nieuwe 
vestiging op Eindhoven Airport. En zijn plan slaagde. Uitein-
delijk resulteerde deze baan voor Jos in negen jaar werken 
bij de ABN Amro Lease Holding waarin hij middels diverse 
in- en externe trainingen een verschillend aantal jobs heeft 
mogen vervullen waarvan de laatste jaren als salesmanager. 
Vanuit dat vakgebied kwam hij in aanraking met een collega, 
die later zijn directeur zou worden bij Talkline. Dit was een 
onafhankelijke mobiele service provider. In deze baan bleef 
hij in totaal 8 jaar werken, eerst als key-account manager 
later als salesmanager, een baan waarin hij verantwoordelijk 
was voor de grootzakelijke markt in heel Nederland met 
grote klanten als KLM, AH en zovoort. Dit bedrijf werd na 
zeven jaar verkocht aan Debitel. Hierna volgden enige reor-
ganisaties waarbij steeds mensen het veld moesten ruimen. 
In een van de laatste behoorde ook Jos tot de slachtoffers 
en kon hij naar huis. Hij kreeg wel een aardige afvloeiings-
regeling maar hij zat wel, voor de eerste keer in zijn leven 
zonder werk. Hij nam toen de beslissing: ”Ik ga absoluut 
voor mezelf beginnen.” Hij kwam in contact, via een van 
zijn eerste ‘sales’ collega’s die hij in het verleden nog eens 
had aangenomen, met BTSW (Bureau Toegepast Sociale 
Wetenschappen). rini Stoutjesdijk en Ellen Dreijer zijn de 
oprichters en eigenaren van de BTSW Group.
Beiden zijn ze GZ-psycholoog en hun doel was een bete-
kenisvolle bijdrage leveren aan het persoonlijk welzijn van 
mensen. Zij waren zo succesvol dat ze besloten dit concept 
uit te bouwen in de vorm van een franchise mogelijkheid. 

Zo startte Jos in 2006 op franchise basis zijn eigen vestiging 
BTSW-Eindhoven. Een bedrijf dat de hele regio kan bedie-
nen. Uiteraard heeft hij hiervoor de nodige studies en trai-
ningen gevolgd. Hij heeft twee collega’s in dienst waarvan 
de een orthopedagoog en de andere psycholoog is. Door 
de afwijkende specialistische aanpak is BTSW in staat een 
heel ander traject te volgen dan de reguliere psychologie. 
Als coaches casu quo trainers zijn ze gericht op effectiviteit 
en resultaat. Snelle, deskundige en efficiënte hulpverlening, 
zonder wachtlijsten en in de meeste gevallen, gedeeltelijk 
vergoed door bijna alle zorgverzekeraars in Nederland.  
BTSW kan iets betekenen voor iedereen van jong tot oud. 
In de tegenwoordige tijd lopen veel mensen, vooral veel 
kinderen en jonge mensen vast en daar heeft BTSW in heel 
veel gevallen een adequaat antwoord op.
In 1985 leerde Jos zijn vrouw, Ingrid Vromans, kennen tij-
dens het stijldansen bij Dansschool Gerard Need in Eind-
hoven. In 1988 gingen ze niet meteen samenwonen, maar 
ze trouwden en kozen Eindhoven als woonplaats. Hierna 
was er een periode waarin ze afwisselend in Eindhoven en 
Nuenen woonden, onder andere een jaar in het Vincent 
van Gogh-huis in Nuenen. Op 20 augustus 1994 werd zoon 
Maikel en in 1998 zoon Jordie geboren. 
In 2000 zat Jos te kijken in het huizenkrantje. Hierin stond 
een pand te koop in Brandevoort. De koop werd gesloten 
en ze verhuisden naar de Woesthoeve 1. De woning werd 
opgeknapt en later verbouwd om een praktijk aan huis te 
kunnen uitoefenen. 
De familie Frederiks vindt onze wijk te gek omdat er zo-
veel aandacht aan de architectuur besteed wordt en ook 
de samenstelling van de bevolking heel interessant is. Maar 
wel zou in Brandevoort de infrastructuur wat sneller aan-
gepast moeten worden. Bij BTSW komen veel aanvragen 
binnen van scholen voor individuele begeleiding van leerlin-
gen. Mede hierdoor vindt Jos het jammer dat er in de wijk 
nauwelijks faciliteiten zijn voor de opgroeiende jeugd. Het 
zou fantastisch zijn als er bijvoorbeeld een soos zou komen 
om deze leeftijdscategorie te enthousiasmeren om samen 
dingen te ondernemen. Een van zijn levensmotto’s luidt: ‘Be-
ter voor(uit)denken dan (na)denken!’ Het leukste zijn de 
contacten met en de diversiteit van de mensen. Ook vindt 
hij het prachtig dat mensen zoveel verschillende ideeën 
kunnen hebben. Zijn specialiteit is het coachen (individueel 
maatwerk) en trainen van mensen onder andere afkomstig 
uit de wereld van de sport en het bedrijfsleven. Dit coachen 
kan op verschillende gebieden zoals: samenwerken, ver-
koopstrategieën, veiligheidsbewustzijn enzovoort. Hij vindt 
het belangrijk in al deze contacten DE MENS te ontmoeten. 
Hij stelt vast dat het vak luisteren (zoals hij het noemt) naar 
mensen, altijd nog verbeterd kan worden. Dit proces stopt 
volgens hem nooit. Hij wil voor de toekomst een satelliet- 
uitbreiding voor BTSW in Eindhoven zodat de bereikbaar-
heid voor de hele regio beter wordt.
Namens de redactie wens ik hem en zijn gezin veel gezond-
heid en geluk voor de toekomst, en voor BTSW nog vele 
tevreden en daardoor gelukkige cliënten en prettige feest-
dagen! n

mD
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winkels
  brandevoor t deel Xv

Winkelcentrum Brandevoort is door het Bouwfonds 
verkocht aan een belegger uit Eindhoven. Wie deze be-
legger is kon/wilde men bij het Bouwfonds niet zeggen. 
Er wordt begonnen aan de bouw van Blok 19. Dit blok is 
gelegen achter het Gezondheidscentrum nabij het broek-
bosje langs de Laan door de Veste die het verlengde van 
de weg Stepekolk-Zuid vormt. 
Hoewel er struikgewas verwijderd is en het bomenbe-
stand ook behoorlijk uitgedund is, blijft het broekbosje 
bestaan als een soort groene oase te midden van de 
‘steenwoestijn’ die door de gebouwen in De Veste wordt 
gevormd. Want omdat de straten binnen De Veste smal 
zijn, is er weinig ruimte voor openbaar groen en omdat 
de tuinen ook minimaal zijn is er ook weinig ruimte voor 
particulier groen. 
Om het een en ander te compenseren wordt, zoals 
bekend, De Veste omgeven door de Ecozone, met het 
doortrekken van de Ecozone in westelijke richting 
wordt in het aanstaande voorjaar begonnen. Door het 
reeds genoemde broekbosje wordt een wandelpad ge-
realiseerd met vlonders, zodat de wandelaars de voeten 
droog houden. 
Het huis van makelaar van den Heuvel, tegenover het ge-
noemde bosje wordt afgebroken. Vorig jaar is de vijver bij 
dit huis al verdwenen, de iets verderop gelegen boerderij 
wordt eveneens afgebroken. Momenteel wordt de grond 
tussen de weg Stepekolk-Zuid en de nieuwe bestaande 
wijk met straatnamen eindigend op ‘hoeve’, bouwrijp ge-
maakt. Er wordt eerst archeologisch onderzoek verricht 
in samenwerking met de archeologische dienst van de 
gemeente Eindhoven. 
Het bouwrijp maken van een bepaald terrein is een uit-

gelezen moment om archeologisch onderzoek te ver-
richten; de bouwvoor wordt veelal verwijderd, en in het 
onderste deel van de bouwvoor of in het daaronder 
gelegen zand kunnen archeologische vondsten worden 
gedaan in de vorm van - bijvoorbeeld - scherven van aar-
dewerk uit de romeinse, Merovingische of Karolingische 
tijd of recentere periodes. Het is echter ook mogelijk dat 
er bijvoorbeeld paalgaten van boerderijen uit de IJzer- of 
Bronstijd worden gevonden of vuurstenen werktuigen 
in de vorm van schrapers, klingen, mesjes, pijlpunten of 
bijlen van Paleolithische-, Mesolithische- of Neolithische 
ouderdom. Het bouwrijp te maken terrein maakt deel 
uit van het brongebied van de Schootense Loop.
De buurtschap Stepekolk bestaande uit een langge-
velboerderij en enkele huizen blijft bestaan, onlangs is 
hier nog een nieuw huis gebouwd. De boerderij aan de 
Doornweg, thans in gebruik als onderkomen voor de 
scouting, blijft eveneens bestaan. 
Binnenkort wordt ook begonnen met de bouw van het 
bastion tussen de Biezenlaan en de Laan door de Veste. 
Op de hoeken van De Veste zijn torenwoningen ge-
bouwd in de vorm van bastions. De Veste heeft de vorm 
van een veelhoek, om precies te zijn met zeven hoeken. 
De afstand tussen de hoeken is evenwel niet overal gelijk, 
de langste zijde is op het zuidwesten gericht, het deel 
tussen de Biezenlaan en de Laan door de Veste vormt 
het midden van deze langste zijde. Hier komt ook een 
bastion, omdat de afstand tussen de bastions anders te 
groot zou worden, althans zo wordt het aangegeven op 
de plattegrond, in de jongste uitgave van de stadsgids. n

wim dobma
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crisis ?

Er is op dit moment veel onrust in verband met de kre-
dietcrisis. Ook op de woningmarkt. Een zeer ongenuan-
ceerd artikel in het Eindhovens Dagblad heeft daar ook 
aan bijgedragen. In dit artikel werd gesuggereerd dat er 
zeer weinig woningen in Helmond werden verkocht. Ge-
lukkig blijkt dat niet het geval te zijn. Het is zelfs zo dat 
in november méér woningen zijn verkocht dan in okto-
ber. Dat de aantallen minder zijn dan in de vergelijkbare 
periode 2007 is evident, maar er dient wel genuanceerd 
te worden. Binnen onze organisatie zien wij ook dat de 
woningmarkt stroever verloopt, maar verkopen wij de 
woningen tegen prijzen die in relatie met de vraagprijs, 
gewoon goed zijn. Zelfs in uw wijk hebben we in novem-
ber nog een woning verkocht tegen de vraagprijs!
Maar zien dat natuurlijk wel als een uitzondering. Nu 
denkt u daar spreekt weer een makelaar, maar ik wil 
hierna de directeur van de Vereniging Eigen Huis citeren 
die een onafhankelijke belangenorganisatie voor huizen-
bezitters vertegenwoordigt en een professionele visie 
heeft op de woningmarkt. Zij stelt ook dat er hier in 
Nederland geen Amerikaans, Engels of Spaans woning-
leed aan de orde is. Netto is er bij ons sprake van een 
voorlopig einde aan 18 jaren van onafgebroken prijsstij-
gingen. De laatste keer dat er een echte crisis op de wo-
ningmarkt was begin jaren ’80. Woningprijzen kelderden 
circa 40%, de hypotheekrente liep op tot 12%. Eén op 
de tien Nederlanders was werkloos. Massaal moesten 

mensen hun huis verkopen omdat ze de lasten niet meer 
konden opbrengen. Wat nu gebeurt, lijkt in de verste 
verte niet op de rampspoed. Jazeker, de huidige woning-
markt kampt met een vertrouwenscrisis. Maar die heeft 
meer te maken met het onheil op de financiële markten 
dan met reële economische factoren. Eigenlijk ziet het 
er helemaal niet zo slecht uit voor de woningmarkt. De 
werkloosheid is historisch laag, de rente is gunstig en op 
het moment van het schrijven van dit artikel heeft de ra-
bobank het voornemen geuit om de rente flink te laten 
dalen. Andere banken zullen volgen. Doordat ontwikke-
laars op dit moment veel minder bouwen, dreigt er zelfs 
een krimpend aanbod van huizen te ontstaan.

Laat u dus niet in de put praten. Er is op wat langere ter-
mijn zelfs reden tot optimisme. De vraag naar adequaat 
personeel zal leiden tot hogere lonen. Dat is de brand-
stof voor de woningmarkt. Mensen zullen vragen om gro-
tere en luxere woningen. De prijzen gaan weer omhoog. 
Ondertussen zal er wat lucht lopen uit onze plaatselijk 
overspannen woningmarkt. Lichte aanpassingen zijn hele-
maal geen ramp. Onze woningmarkt kan echt wel tegen 
een stootje. Aldus de Vereniging Eigen Huis.

rest mij u en uw gezin prettige feestdagen te wensen … 
en op naar 2009 !! n

bas teeuwen 

“onderdak in
        brandevoort”

jun jul aug sep oct nov dec
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Tijdens de buitenschoolse opvang (BSO) op woensdag-
middag werden vele Helmondse kinderen verrast door 
een bezoekje van Zwarte Pieten. De kinderen moesten 
de tien Zwarte Pieten meerdere malen duidelijk maken 
dat ze NIET aan het spijbelen waren, maar dat ze op de 
BSO van Spring na schooltijd gezellig kunnen spelen en 
knutselen met vriendjes en vriendinnetjes.
Het bezoek van de Pieten op woensdag 3 december aan 
vier kinderdagverblijven en BSO’s van de Helmondse 
kinderopvangorganisatie Spring (Beestenbende, Alver-
manneke, Vestein en Dik Trom) is een initiatief van een 
groep rOC-leerlingen die op de leerafdeling van kind-
centrum Maraboe stage loopt. 

Mocht u meer informatie wensen over dit bezoek en/
of de leerafdeling (samenwerking rOC Ter AA en 
Spring Kinderopvang), belt u mij dan gerust mobiel op 
06 - 22743792. Foto’s zijn gemaakt op BSO-locatie Bees-
tenbende op Binderen 4 in Helmond (Noord). 

zwarte piet

beste sinterklaas Op zondag 23 november stonden wij, net als alle kin-
deren in Brandevoort, vol verwachting op u te wachten. 
Maar door het slechte weer kon u de route jammer ge-
noeg niet afmaken en moest u onze straat overslaan. We 
waren natuurlijk wel eventjes teleurgesteld.
Hoe konden we immers weten dat u, nadat u dit hoor-
de, alsnog bij ons langs zou komen? Een mooie brief en 
zelfs een cadeautje voor ons allemaal… u bent de liefste 
Sint!

bedankt en tot volgend jaar,
de jongens van ’t emansgangske in brandevoort
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persberichten
Dit is mijn hobbY

Zondagmiddag 18 januari 2009 kunt u in het wijkgebouw 
‘t BrandPunt uw hobby laten zien en er met geïnteres-
seerden over praten. Omdat onze afdeling ook in deze 
nieuwe wijk actief is en omdat er inmiddels veel nieuwe 
leden wonen hebben wij voor deze locatie gekozen. Ie-
dereen kan hieraan deelnemen. Zowel KBO-leden van 
Mierlo-Hout als uit Brandevoort. Iedereen is van harte 
welkom en de toegang is vrij. Wellicht brengt u iemand 
met uw hobby of verzameling op een idee om ook zoiets 
te gaan doen. Het is niet de bedoeling dat er producten 
verkocht worden! U kunt u opgeven met vermelding van 
uw hobby of verzameling bij:
Louis Vrolings, Middenlaan 8, telefoon 66 29 14
Jan Gruijters Krabbe-erf 2, telefoon 54 56 16
Jan van Rest, Baarsstraat 9, telefoon 53 85 95
U wordt schriftelijk geïnformeerd over uw plaats in de zaal. n

aangePaste oPeningstijDen biblio-
theek mierlo-hoUt

De bibliotheek in Mierlo-Hout heeft gedurende de feest-
dagen andere openingstijden. Tijdens de kerstdagen en 
nieuwjaarsdag is de bibliotheek gesloten. Kerstavond is 
de bibliotheek in Mierlo-Hout open van 14.00-16.30 uur. 

Op oudejaarsdag is de locatie Mierlo-Hout ook de ge-
hele dag gesloten.
Voor meer informatie: www.bibliotheekhelmondpeel.nl n

kinDerYoga

Vanaf januari worden er kinder yogalessen gegeven in 
wijkcentrum ’t BrandPunt. Iedereen van vier tot en met 
twaalf jaar kan daar aan meedoen. Elke les beleef je weer 
een nieuw avontuur. Nieuwsgierig geworden? Meld je 
aan op hedwighorsten@hotmail.com n

aUtowanDelaars

Via deze weg wil ik u informeren over het feit dat er ie-
mand in de nacht van 12 op 13 december het nodig heeft 
gevonden om over de motorkap en over het dak van 
mijn auto heen te lopen. Ten gevolge hiervan zitten er 
enkele deuken in mijn auto. Op het moment van vernie-
ling, stond mijn auto geparkeerd in Brandevoort aan de 
Iekendonksevoort 73. Er is aangifte van vernieling gedaan 
bij de politie. Mogelijk dat er meerdere auto’s in de wijk 
beschadigd zijn.
Mocht iemand iets gezien hebben, dan verneem ik dat 
graag. Via e-mail te bereiken: jeroen_jobse@live.nl n

Sinds de officiële opening van het Gezondheidscentrum 
zijn de algemene ruimtes van het centrum nu ook in-
gericht voor kunstexposities. Er is een kunstcommissie 
gevormd en het idee is om elke drie maanden een re-
gionale kunstenaar de gelegenheid te geven werken te 
exposeren.
De eerste expositie zal nog tot 9 januari te bezichtigen 
zijn, daarna vindt de eerste wisseling plaats. n

gezondheidscentrum

   schoolhockey toernooi
hc mierlo in wintersfeer

HC Mierlo organiseerde op zaterdag 13 december een 
schoolhockeytoernooi voor maar liefst 150 kinderen uit 
de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool. Door de 
strenge vorst was de grasmat ’s ochtends veranderd in 
een witte ijspiste wat het hockeyspel helaas in eerste 
instantie onmogelijk maakte. De organisatie was echter 
zo inventief dat de plaatsing werd afgewerkt middels het 
vanaf 15 meter afstand passen op een leeg doel. Dit al-
les werd afgewerkt onder een lekker schijnend zonnetje 
wat de witte grasmat langzaam deed veranderen in de 
bekende groene kleur. Hierdoor konden de wedstrijden 
uiteindelijk tegen de klok van 12 uur gewoon doorgaan 
en de ouders lieten kinderen daarbij net in de steek. 
Door de luide aanmoedigingen van ouders, grootou-

ders een leerkrachten werd het een gezellige sfeer op 
sportpark ’t Oudven. Winnaar bij de groepen 5 en 6 was 
uiteindelijk Johannes gevolgd door De Vendelier en den 
Boogerd. Bij de groepen 7 en 8 won ’t Schrijverke vóór 
St. Luicia en De Vendelier. Alle deelnemers ontvingen een 
prachtige medaille en de winnaars een grote beker die 
op school een mooie plaats zal krijgen. Ook het derde 
HC Mierlo schoolhockey toernooi heeft laten zien dat 
een kleine club groot kan zijn. De trainers, coaches en 
scheidsrechters waren grotendeels junioren van de club 
en zij deden dit op een geweldige enthousiaste wijze.
Ook voor komend seizoen zal het HC Mierlo School-
hockeytoernooi begin december een plaats krijgen op de 
hockeykalender. Eindrangschikking:
Groep 5/6:     
1 Johannes
2 Vendelier 1
3 Den Boogerd
4 Brandevoort
5 Schrijverke / Odulfus
6 Vendelier / Loeswijk
7 Lucia
8 Vendelier 2

Groep 7/8:
1 Schrijverke
2 Lucia
3 Vendelier 3
4 Brandevoort /Johannes
5 Den Boogerd
6 Brandevoort 2
7 Vendelier 2
8 Vendelier 1
9 Vendelier 4
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Als tegenwicht voor al die zware Hollandse december-
maaltijden iets lichts uit het oosten. Het is snel klaar, 
en als je over zo’n tafelgrillplaat beschikt, kun je thuis 
teppan yaki-restaurantje spelen…

jaPanse biefreePjes

INGrEDIËNTEN
•	300	gram	witte	rijst	(of	meer	voor	grote	eters)
•	300	gram	biefreepjes
•	3	à	4	eetlepels	Japanse	sojasaus
•	1	koffielepel	sansyo	peper
•	1	koffielepel	rode	pepermoes	(uit	tube)
•	1	flinke	teen	knoflook
•	1	bakje	shii	takes
•	1	bosje	lenteuitjes
•	200	gram	taugé
•	1	ei
•	1	eetlepel	sesamzaadjes
•	plantaardige	olie

BErEIDINGSWIJZE
Maak een marinade van sojasaus, rode pepermoes, 
sansyo	 peper	 en	 de	 knoflook	 uit	 de	 knijper.	 Laat	 dit	
mengsel minimaal een half uur in het vlees trekken.
Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Snijd de paddenstoelen in plakjes en de uitjes in ringetjes. 
Klop het ei los met een paar druppels water. Giet 
een beetje plantaardige olie in een anti-aanbakpan en 
bak de rijst zachtjes op met de taugé erdoor. Giet er 
al roerend het ei overheen. Als het ei is gestold, het 
rijstmengsel in een schaal overdoen en warm houden. 
Bak de paddenstoelen op hoog vuur even aan, voeg er 
vervolgens de lente-uitjes en de (uitgelekte) biefreepjes 
aan toe en bak die een minuutje of twee mee. Maak het 
geheel af met een lepel sesamzaadjes.
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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 10 januari 2009.

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. naomi wilbers 4 jaar 
2. else kronenburg 7 jaar
3. Petra kuiper 10 jaar
 

De prijzen kunnen jullie
ophalen aan

oud brandevoort  24,
telefoon 849 002

de prijzen worden aangeboden door

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

1
2 3
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activiteitenkalender 2009
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 wijkraadvergaderingen vanaf 20.00 uur

klankbordgroepvergaderingen vanaf 19.30 uur

    
uiterste inleverdatum kopij brandevoorter courant januari nummer

10 januari

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 jan van loon 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
stichting dickensnight brandevoort jet de laat  dickens@brandevoort.org
commissie speelvoorz./groen  henk noort spelengroen@brandevoort.org
commissie webmasters herbert von reth  webmaster@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 2009 
 
Januari 2009 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
04 jan Wijkraad Nieuwjaarsborrel 15.00 A. Geers 667040 
11 jan Brand Cour Sluiting aanlevering nr 1  G. Pollemans 524029 
17 jan Brand. In Actie Brandevoorter Zwetsavond 20.00 M. Bogers  0622607745 
24 jan Brand. in Actie Brandevoorter Zwetsavond 20.15 M. Bogers  0622607745 
30 jan Brand Cour Distributie nr 1 18.00  P. Princen 665781 
 
Februari 2009 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
08 febr Brand Cour Sluiting aanlevering nr 2  G. Pollemans 524029 
23 febr Brand. In Actie Kindercarnaval 14-17.00 M. Bogers 0622607745 
24 febr Brand. In Actie Kindercarnaval 19-21.00 M. Bogers 0622607745 
27 febr Brand Cour Distributie nr 2 18.00  P. Princen 665781 

Bron : Brandevoorterkalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden. 
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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 50 47 20
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 06 - 24 47 71 78b
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