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Het was echt steenkoud, deze middag op 8 januari. De opkomst was groot, in mijn beleving waren er toch wel zo’n
60 mensen die de kou hadden getrotseerd om bij deze speciale gelegenheid aanwezig te kunnen zijn. Door de ijzige
kou was het een zeer welkom geschenk wat de nieuwe bewoners van dit blok toegereikt kregen, namelijk een lekkere
dikke, witte, wollen, sjaal. Na de eerste speech van Kalliste
Woningbouwontwikkeling was het de beurt aan wethouder
Stienen van de gemeente Helmond.
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De expositie in het GezondheidsCentrum van Brandevoort loopt van 9 januari tot en met 10 april. Tijdens werkdagen tussen 8 en 18 uur te bezichtigen. De expositie betreft het werk van Piet Kuijpers. Wie is Piet Kuijpers? Hij
schrijft het volgende over zichzelf. “Mijn “levensloop” in de
wereld van de “kunst” is misschien wel lang te noemen,
maar zeker niet spectaculair. Hoewel tekenen en schilderen
al van kinds af in het bloed heeft gezeten, heeft het toch pas
later een meer directe vorm gekregen.
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Op dinsdag 16 december 2008 is er een informatieavond
geweest in het wijkhuis ’t BrandPunt over de inrichting van
de speelplek Stormshoeve in Stepekolk.
Voor de speelplek in de leeftijdgroep 0-6 jaar zijn drie inrichtingsvoorstellen gepresenteerd. Gekozen is voor het
voorstel waarbij drie losse speelwerktuigen worden geplaatst. Van de palenschommel wordt één zitje uitgevoerd
als kleinkinderzitje.
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We gaan vertrekken om 08.45 uur vanaf zaal Adelaars over
de Hoofdstraat richting het spoor,daar gaan we over en gaan
dan bij de eerste afslag, langs de Jumbo de Hoefkes op. Bij
de eerste afslag gaan we rechtsaf de dr. Dreeslaan in, daarna
eerste afslag links de dr. Klompélaan in en zijn we bij de bruidegom op nummer 3 gearriveerd.Vanaf hier gaan we links af
de drs. Den Uyllaan in en vervolgen we onze weg rechtdoor
de drempel over.
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Ingrid van Bokhoven is geboren op 6 februari 1971 in Helmond (Mierlo-Hout). Ze groeide op als oudste in een gezin
van 5 personen. Naast vader en moeder heeft zij nog twee
broers. Een broer is 10 jaar jonger en de andere 1,5 jaar
jonger dan zijzelf. Haar vader was werkzaam in de graveerindustrie dat wil zeggen: het bedrukken van stoffen. Moeder
was zoals dat zo mooi heet huisvrouw. Ingrid ging hier naar
de kleuter- en basisschool de Zeester (tegenwoordig het
Baken) en daarna naar de mavo in Mierlo-Hout.
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redactioneel
januari 2009
na de winterrust...
10 jaar geleden was de Courant nog een echt papieren
bundeling van wijkgegevens. Ook toen al met een ‘mooie’
foto op de voorpagina van een actuele plaats in de wijk.
En ook toen al pleitten de redactie en actieve bewoners
in de groeiende wijk, dat het naast mooi bouwen zeker
ook om een goede sociale structuur moest gaan. Echter, na 10 jaar is deze wens nog niet geheel in vervulling
gegaan. Bouwen, maar vooral wonen en leven binnen de
eigen vertrouwde omgeving hebben nog steeds de voorkeur. Door deze manier is leefbaarheid, betrokkenheid,
gezamenlijk toezicht, maar ook het waarmaken van je
eigen leefwens mogelijk. In het tiende jaar na dato leven
deze plannen nog steeds in de wijk en zijn het waard om
serieus genomen te worden. Het afgelopen jaar is er nog
gepraat en afgewacht en hebben we de bouwwerkzaamheden voor het excuus gezorgd dat de sociale opbouw
van de wijk nog wel zal komen, maar nu niet meer. De
werkgroepen moeten doegroepen worden, er moeten
aanknopingspunten zijn om met elkaar aan de slag te
gaan. De wijk moet in beweging komen. De noodzaak
hiervan was de helft van de commissie Samenleving al
duidelijk op donderdag 8 januari ll.
Vier van de acht politieke partijen gaven volmondig toe,
dat het logisch is, dat de grootste wijk van Helmond in
wording, op dit moment de sociale basis voor die wijk
moet leggen en niet pas als de wijk af is. Drie andere
politieke partijen waren nog voorzichtig en gaven aan dat
ze zich graag wilden laten ‘voeden’ door de Wijkraad en
andere belanghebbenden. Dan zouden ze beter kunnen
oordelen in de komende zitting in februari, op de vergadering van hun commissie.
Eén partij, de Partij van de Arbeid, gaat snel met zijn wethouder in onderhandeling. Het lijkt namelijk net alsof
Brandevoort nog niet duidelijk op de agenda staat van
de wethouder en het hele college van B&W. Wie A zegt,
moet ook B zeggen, is uiteindelijk de mening van de op
één na grootste partij in Helmond. De PvdA immers,
heeft meer dan 10 jaar geleden gezegd dat de wijk Brandevoort de stad Helmond meer leven kan inblazen en
meer mensen moet trekken. Als je dit dan entameert,
dan moet je hieraan gevolg geven door te zorgen dat
een dergelijke nieuwe wijk ook een leefbare wijk is, die
kansen biedt aan de bewoners. Deze bewoners moeten
dan ook de ruimte en de uitdaging krijgen om er samen
een leefbare en werkbare wijk van te maken. Er lijken de
laatste weken allerlei perspectieven te lonken: misschien
gaan de hoogspanningsleidingen onder de grond (mede
door de eerdere inzet van bewoners en zeker ook door
de hernieuwde inzet van een drietal bewoners van de
Biezenlaan), heeft de wijkwethouder de kosten in overweging genomen en is er een andere route onderweg.
De Omnivereniging en de voetbalclub kunnen weer met

de gemeente rond de tafel en kunnen wellicht aan de slag
om de sport in de wijk uit te bouwen, de jeugd krijgt naast
de jongerenwerker meer ruimte en activiteiten om in de
wijk op een positieve manier bezig te zijn, Brandevoort
II wordt niet helemaal volgebouwd, maar zal meer groen,
beweging en opvang krijgen voor oudere bewoners. Een
combinatie van anders bouwen en inrichten van voorzieningen moet op den duur meer evenwicht brengen in de
bouwkundige en sociale structuur van de wijk. De laatste
drie Nieuwjaarsoverwegingen zijn echter nog meer een
wens dan een standpunt en voornemen van de politiek,
maar kunnen wellicht in de besluitvorming van de leden
van de commissie Samenleving in februari a.s. naar voren gebracht worden. Het college van B&W zou deze
opstelling kunnen meenemen in de nieuwe politieke afwegingen voor Helmond en alle afzonderlijke wijken. Dit
getuigt immers van een vooruitziende blik. Een woonwijk zal beter leefbaar zijn als mensen zich niet alleen
thuis voelen in de wijk maar zich er ook in herkennen,
en er daardoor met elkaar een leefbare woonomgeving
van kunnen maken. De ideeën, twee jaar geleden,van een
adviescommissie voor een slanke, bewegende wijk, kunnen dan toch nog werkelijkheid worden. In het nummer
van februari 2007 is al over deze ideeën gesproken. (In
het digitale archief op de site van de Courant is deze
visie nog na te lezen). Wellicht is de opmerking van Theo
van Mullekom, van de partij Helmond Aktief met een ‘k’,
helemaal niet overdreven als hij zegt: “Brandevoort overvraagt de gemeente Helmond totaal niet!”
Andere uitspraken door politieke partijen gedaan op
donderdag 8 januari tijdens de hoorzitting met de commissie Samenleving onderstrepen de gedachtegang van
dit redactioneel schrijven. Een wijk met een dergelijk
groot potentieel moet toch wel degelijk eigen voorzieningen hebben, is het motto van het CDA. Andere partijen moeten nog nadenken en zeggen graag te luisteren
naar de informatie die de Wijkraad, publiek en andere
betrokkenen op de avond van de hoorzitting naar voren brengen. En zelfs de PvdA-fractieleider ziet niet zo
gauw belemmeringen om Brandevoort te geven wat het
vraagt. ‘Voetbal’ gaat niet alleen om het ‘voetbal’ op zich,
maar moet het vliegwiel zijn voor het in gang zetten van
de sociale en culturele activiteiten in de wijk, op een zodanige wijze dat bewoners elkaar kennen, respecteren
en actief met elkaar omgaan. Deze visie en aanpak van
een nieuwbouwwijk is de enige garantie dat de wijk over
30 jaar nog een wijk is waar Helmond trots op kan zijn.
Er zijn dus voldoende voornemens gemaakt om de volgende 10 jaar zinnig te vullen en ons voor in te zetten.
U kunt het blijven lezen en met ons waarmaken in deze
Courant. U bent uitgenodigd. n
GP
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van de wijkraad
Terugblik op de nieuwjaarsbijeenkomst

De uitgebreide beschouwing over de wijk krijgt nog
meer kracht als wijkwethouder Stienen na een half uur
bezinning de microfoon pakt en reageert op de meldingen van Jan van Loon.
Het college is helemaal niet onbetrouwbaar. Het college
moet rekening houden met krachten in de hele gemeente. Maar het is een gegeven dat de leden van de Wijkraad
blijkbaar niet goed zijn bediend. Hierop komen we terug.
Wellicht is de reactie of de afweging van de gemeente
met andere delen van de wijk verkeerd overgekomen.
Wij spreken elkaar over de zaken snel bij.
Daarnaast is er genoeg te zeggen over de voetbalclub:
een wijk met een dergelijk postuur verdient een eigen
voetbalclub, maar vooral met een eigen Omnivereniging. Er is dan meer te doen dan alleen maar voetballen:
hockey, handbal, korfbal en velerlei activiteiten kunnen
op de Kaldersedijk starten en de rest van de wijk in beweging zetten en houden. Het college heeft nu echter
een standpunt moeten innemen om te kunnen handelen.
De raad moet het besluit echter nog goedkeuren. Wat
de raad zegt is wet. Als de raad een andere mening heeft
dan horen wij als college dat en dan moeten voor andere
prioriteiten een oplossing komen. Tot nu toe is het zo
dat het college de problematiek van het te grote aantal
voetbalverenigingen moet oplossen. Als er andere opties
zijn dan de wethouders en de burgemeester nu zien, dan
is opnieuw de raad aan de beurt om deze aan te bieden
en voor te houden.
Uiteraard kan de problematiek van de jeugd in deze zaak
betrokken worden. Tot nu toe is het echter zo dat er
nog geen alarmerende gegevens zijn voor deze doelgroep. Dat er op termijn zaken zijn die niet gunstig voor
de jeugd kunnen uitpakken, is dan op dat moment een
gegeven. Nu is het nog te vaag om er concreet beleid
op te zetten.
Voor de hoogspanning kan de wijkwethouder berichten
dat hij toch wel serieus met de problematiek aan de slag
is gegaan. Er ligt een besluit van de raad, maar als er zich
nieuwe feiten voordoen, zou er een andere oplossing
voor de hoogspanningsmasten kunnen komen. Uit overleg met maatschappijen, die zich hiermee bezig houden is
er al meer duidelijkheid gekomen. Er is misschien meer
financiële ruimte om de hoogspanningsmasten onder de
grond te leggen. Midden januari wordt bekend of er voor
min of meer dezelfde prijs de hoogspanningsmasten onder de grond kunnen. De wethouder houdt de wijk op
de hoogte. Hij steekt de wijk een hart onder de riem
door aan te geven dat de verkoop van de huizen goed
verloopt en de ontwikkelingen doorgaan volgens planning.
Zie ook het krantenbericht (op pagina 21), waarin het
college zou beweren dat PVV naar Brandevoort zou
moeten komen. n
GP
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carnaval vieren

met de brandeliers

Er is nu een carnavalsvereniging in Brandevoort en dat
zullen we weten ook.
De Brandeliers brengen een druk programma met de
eerste Brandevoorter optocht, deelname aan diverse
optochten en als klap op de vuurpijl een geweldig carnavalsfeest in wijkhuis ’t BrandPunt.
De optochten
We hebben een praalwagen waar we trots op zijn en
gaan hem uitgebreid inzetten. Bergerhof Tours heeft
ons een Cabriobus ter beschikking gesteld waarmee
we onze praalwagen zullen gaan vergezellen. Er zullen
dus een hoop leden van de Brandeliers meedoen aan
de optochten. Op vrijdag 20 februari zijn we present in
onze eigen Brandevoorter optocht die we samen met
de Vendelier en Openbare Basisschool Brandevoort organiseren. Op zaterdag 21 februari doen we mee aan de
optocht van de Houtse Kluppels op ’t Hout. Op zondag
22 februari rijden we mee in het centrum van Helmond
en we ronden af met deelname aan de optocht in Asten
op maandag.
De feesten
Zaterdagmiddag
Op 21 februari bent u ’s middags van harte welkom op
de après-optocht in wijkhuis ’t BrandPunt. Jong en oud
kunnen hier vanaf 15.00 uur terecht om gezellig na te genieten en te praten over de optocht. Wijkhuis ’t BrandPunt is ook de eindhalte voor onze Cabriobus. Onder-

tussen zal er ook een delegatie van de Brandeliers in
de Geseldonk zijn bij de prijsuitreiking van de optocht
op ’t Hout. Als er goed nieuws is zal dat direct bekend
gemaakt worden in wijkhuis ’t BrandPunt.
Zaterdagavond
’s Avonds is er vanaf 20.00 uur het Brandeliersbal. Lekker
carnaval vieren met je eigen wijkgenoten. De Brandeliers
doen er alles aan om een leuk feest neer te zetten. Kom
ook kijken wat het inhoudt om te feesten als een Brandelier. Word nu lid van C.V. de Brandeliers tot april 2010
en betaal maar € 66,-.
C.V. de Brandeliers is een leuke vereniging om lid van te
zijn en de ideale plek om andere Brandevoorters te ontmoeten. We organiseren tal van activiteiten en hebben
nog veel meer plannen voor de toekomst.
U kent ons al als organisator van het ZonneBrandfestival
en het Leutfestijn.We zijn nu druk bezig om Brandevoort
een onvergetelijke carnaval te bezorgen. Als lid van C.V.
de Brandeliers krijg je de mogelijkheid om zowel actief
als passief mee te werken aan de verhoging van de feestvreugde in Brandevoort.We hopen dat je lid wilt worden
omdat je vindt dat carnaval in Brandevoort thuis hoort.
Wij zullen ervoor zorgen dat het leuk is om lid te zijn.
De contributie is € 55,- per jaar, voor het hele gezin. Het
seizoen loopt van 1 april t/m 31 maart van het daarop
volgende jaar.
Download een inschrijfformulier op www.brandeliers.nl
of bel even naar 06 - 22 37 26 83
Volg de ontwikkelingen op www.brandeliers.nl

het voorleesontbijt
bij dik trom in brandevoort

Wim Daniels de schrijver van het Helmondse woordenboek kwam bij ons voorlezen. De kinderen zaten allemaal aandachtig te kijken, en luisterden goed naar het
verhaal ‘Anton kan toveren’. Ze mochten ook met Wim
mee vertellen wat er gebeurde in het boek, eerst heel
voorzichtig maar later kwamen ze los en vertelde ze allemaal hun eigen versie van het boek of hun ”ervaring”
met toveren. Na dat we Wim hadden bedankt, kregen de
kinderen allemaal een broodje met ‘toverhagel’ en een
bekertje met ranja. MMmm dat was smullen. In het boek
hadden we gelezen van Anton zijn Toverhoed, natuurlijk
wilden de kinderen ook wel zo’n mooie Toverhoed. Er
werd hard gewerkt en even later hadden alle peuters
een eigen Toverhoed, net als Anton. Het was een enerverende ochtend.Toen de ouders de kinderen kwamen ophalen lieten ze dan ook met trots hun eigen toverhoed
zien waarmee ze echt konden toveren!!
ricarda van hoof
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carnavalsoptocht in brandevoort
Wat leuk om te mogen vertellen dat De Vendelier en de
Openbare Basisschool Brandevoort samen met carnavalsvereniging de Brandeliers dit jaar alle krachten gaan
bundelen voor een gezamenlijke optocht door het centrum van Brandevoort. Op vrijdag 20 februari zullen de
kinderen van de bovenbouw van OBS Brandevoort en
De Vendelier zich per klas presenteren. Ze worden hierin begeleid door de carnavalsvereniging De Brandeliers
met hun mooie praalwagen. Ook zal de sfeermakende
muziek niet ontbreken.
De start van de optocht is om 12.30 uur. De Houtse
Kluppels steunen al jaren het carnaval in Brandevoort
en zullen ook nu weer niet ontbreken. Met groot gevolg
zullen de Kluppels de start van de optocht opluisteren.
We stellen ons op bij Oud Brandevoort (de dependance
van De Vendelier en OBS Brandevoort) en trekken over
de brug van Stepekolk Oost De Veste in.
Verder voert de route ons langs de Herenlaan, Koolstraat, Rinckstraat, Statenlaan, Emansgangske, Broederwal, Herselsestraat, Statenlaan en we eindigen weer op
de Stepekolk Oost om circa 13.30 uur.
De kinderen zullen per klas hun best doen om zo leuk/
mooi mogelijk voor de dag te komen. Er zal ook een prijs
worden uitgereikt voor de beste groep. De prijsuitreiking
zal plaatsvinden in de dependance, direct na de optocht.
Natuurlijk worden de kinderen graag aangemoedigd en
bekeken door de medebewoners van Brandevoort. Wat
zou het leuk zijn als de huizen aan deze route tussen
12.30 - 13.30 uur de ballonnen buiten hebben hangen,
de carnavalsmuziek uit hun ramen galmt en er flink ge-

juicht en geapplaudisseerd wordt. We zullen ons zeker
laten horen en zien en begroeten u daarom graag langs
de kant van de weg. We kunnen ook hulp gebruiken bij
de optocht. Als u wilt helpen als vrijwilliger, neem dan
contact op met C.V. de Brandeliers. Email: info@brandeliers.nl of 06 - 22372683. Kijk voor meer informatie op
www.brandeliers.nl.
Uitnodiging
Wij nodigen u graag uit voor de vriendenavond van C.V.
de Brandeliers. De vriendenavond wordt georganiseerd
om iedereen die iets voor de Brandeliers betekent te
bedanken en om vriendschapsbanden binnen en buiten
de vereniging aan te halen. Het feest vindt plaats op vrijdag 30 januari om 20.30 uur in wijkcentrum ‘t BrandPunt.
Adres van wijkhuis ‘t BrandPunt: Biezenlaan 29, 5708 ZD
Helmond. Adres parkeergarage: Herenlaan 118, 5708 ZS
Helmond.
Dave Joosten zorgt voor het entertainment. Hij zal zelf
optreden met een aantal bevriende artiesten. De Houtse
Kluppels zullen aanwezig zijn en we hopen nog enkele
andere carnavalsverenigingen te mogen verwelkomen.
Een aantal mensen zal in ’t zonnetje gezet worden en we
hopen van harte op uw aanwezigheid.
c.v. de brandeliers
(voorheen c.v. brandevoort)
www.brandeliers.nl
info@brandeliers.nl

jaar gang 10 januar i 2009

11

wijkhuis ‘t brandpunt barst weer van de activiteiten
Het jaar 2009 gaat voor wijkhuis ’t BrandPunt spetterend van start. Inmiddels zijn de twee zwetsavonden al
weer achter de rug. Na vorig jaar één avond met veel
succes te hebben georganiseerd, zijn er in 2009 twee
avonden georganiseerd. Het succes overtrof alle verwachtingen. De ruim 400 beschikbare kaartjes waren
in de voorverkoop binnen 45 minuten verkocht! In de
volgende BC zullen we enkele foto’s opnemen om te laten zien hoe succesvol het was. Het bestuur overweegt
nu om in 2010 de zwetsavond(en) in de grote sportzaal
te laten plaatsvinden. Dan kunnen er nog meer Brandevoorters genieten van de Brandevoorter Zwetsavonden.
Verder zijn de diverse nieuwjaarsborrels weer achter
de rug en organiseren vele Verenigingen van Eigenaren
hun jaarlijkse bijeenkomsten. De bridgeclub is weer gestart, de biljartvereniging draait weer volop, de 12-Plus
jeugd houdt weer een wekelijkse soosavond, Crea-doe
is alweer bezig met de mooiste kunstwerken, koersballers vullen de zaal, er wordt gedanst door DéDé, Studio LOL, Friends en Danscentrum Burning Point. Yogalessen, computercursus, Pilates enzovoort. Kortom:
wijkhuis ’t BrandPunt is een echt wijkCENTRUM!
Medegebruik door OBS Brandevoort
Door de gemeente Helmond was beloofd dat vanaf
1 januari een semipermanent schoolgebouw beschikbaar
zou zijn voor de opvang van de steeds groeiende populatie kinderen. Helaas is die oplevering niet tijdig gelukt,
waardoor de school in grote problemen kwam. Dankzij
een goede afstemming en samenwerking heeft de school
tijdelijk onderdak gevonden in wijkhuis ’t BrandPunt.
Naar verwachting zal dit tot april/mei gaan duren. Maar
mogelijk zal een deel van de schooljeugd tot aan de zomervakantie in het wijkhuis hun lessen volgen. Het is
voor alle partijen een beetje inschikken en water bij de
wijn doen. Maar goed onderwijs voor onze kinderen is
ontzettend belangrijk. Wijkhuis ’t BrandPunt wil daaraan
dan ook met plezier een steentje bijdragen.

Anita van Beek

Fons Bosman

Greetje Swinkels

Jan Roefs

John van Lieshout

Lambert van den Reek

Lieke Sauvé

Marita van den Reek

René Langewouters

Dancing with the Stars Brandevoort

Ria Bloks
De Stichting Brandevoort in Actie organiseert in samenwerking met Danscentrum Burning Point het van tv
bekende Dancing with the Stars. Er worden drie voorrondes gehouden. Deze voorrondes vinden plaats op
7 februari, 28 maart en 23 mei. In elke ronde doen zes
(min of meer) bekende Brandevoorters een gooi naar
een finaleplaats. De Grande Finale zal plaatsvinden op
11 juli 2009. De eerste voorronde vindt plaats op zaterdag 7 februari vanaf 20.00 uur in wijkhuis ’t BrandPunt.
De deelnemers zijn:

Sandra Geleijns

Thom Bloks
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De dansers worden getraind en ondersteund door de
zeer ervaren wedstrijddansers van Danscentrum Burning Point: Marita en Lambert, Ria en Thom, Lieke en
René.
Door leden van Fotoclub Brandevoort zijn prachtige
foto’s gemaakt. Ook zullen deze leden van de Fotoclub Brandevoort een presentatie verzorgen waarmee
de deelnemers en de wedstrijddansers aan het publiek
worden voorgesteld. En om de integratie van diverse
groeperingen helemaal compleet te maken, zal op deze
avond door een groep 12-Plus jeugd een spetterende
dansdemonstratie worden verzorgd. De ruimte in de
zaal is slechts beperkt. Daarom zijn de toegangskaarten á
€ 2,50 per persoon vanaf maandag 2 februari te koop in
het wijkhuis. Let op vol = vol!
Ronde twee van 28 maart is al helemaal gevuld met dansers. Maar voor de derde ronde kunnen we nog enkele
dames en heren gebruiken. Bent u die sportieve ondernemer en wilt u meedoen? Of bent u de actieve vrijwilliger die ook eens veel plezier wil hebben? U hoeft echt
niet te kunnen dansen, want u wordt getraind en zeer
professioneel voorbereid, dus wees niet bang u te melden. U kunt uzelf of iemand van uw bedrijf of vereniging
aanmelden bij ondergetekende!!
Bestuursleden gezocht!
In het bestuur van zowel de beheersstichting van wijkhuis ’t BrandPunt als ook in het bestuur van de Stichting
Brandevoort in Actie zijn we op zoek naar versterking.
We zoeken mensen die graag de public relations op
zich willen nemen. Daarnaast zijn we op zoek naar iemand met (liefst professionele) kennis van HR of P&O.
Eventueel kan een bestuursfunctie in deeltijd worden
vervuld, waarbij bijvoorbeeld twee personen samen één
bestuursfunctie vervullen. Dan kost het niet heel erg veel
tijd en kan de last een beetje worden verdeeld. Meld u
aan bij ondergetekende voor een vrijblijvend gesprek
over inhoud en werklast. Wij zoeken u!
Activiteiten
Kijk op onze website www.brandpunt.info voor het altijd
actuele overzicht van activiteiten.
fons bosman,
secretaris@brandpunt.info
voor meer informatie: www.brandpunt.info
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humanitas home-start wenst u een
gelukkig en gezond 2009!

Met ingang van 12 januari 2009 zijn wij gehuisvest in wijkhuis ’t Patronaat, adres: 2de Haagstraat 40, 5707 VK Helmond
T 0492 - 537323 (ongewijzigd)
E homestarthelmond@humanitaszuid.nl (ongewijzigd)
Home-Start zoekt nog enthousiaste vrijwilligers die bereid zijn minstens één keer per week een gezin te bezoeken. In
februari ’09 start de voorbereidende cursus. Neem voor meer informatie contact op met één van de coördinatoren, Liesbeth van Merrienboer of Joland Widdershoven.

kindervakantieweek brandevoort 2009
Van maandag 27 juli t/m vrijdag 31 juli
vindt de eerste Kindervakantieweek
Brandevoort plaats!
Dit is de eerste week van de schoolvakantie. We zijn
met de werkgroep druk bezig om een superleuke afwisselende week te organiseren voor alle basisschoolkinderen in onze wijk. (Kinderen van groep 1 t/m groep
8 van het huidige schooljaar mogen meedoen met dit
spektakel).
Het thema van de week is de Middeleeuwen
Uiteraard kunnen we niet zonder jullie hulp tijdens deze
week. Er komt nog een oproep voor extra handen en
begeleiding van onder andere de groepen en de activiteiten. Maar heb je interesse om nu al je handen uit

fotoclub
brandevoort
Drukke voorbereidingen voor
grote fototentoonstelling

de

Voor de vierde keer op een rij organiseert FotoClub
Brandevoort haar fototentoonstelling.
Er zullen circa 200 foto’s tentoongesteld worden in wijkhuis ’t BrandPunt op 13,14 en 15 maart aanstaande.
Er zijn twee avonden geweest waarbij de deelnemende
leden hun foto’s hebben getoond en besproken met hun
medeleden.
De technische commissie is druk bezig de borden en
dergelijke te controleren en indien nodig te herstellen.
Verder zal er nog een aantal snij-avonden georganiseerd

de mouwen te steken meld je dan aan voor de werkgroep en help mee om de eerste Kindervakantieweek
Brandevoort verder vorm te geven. Of word sponsor
en draag op die manier je steentje bij aan de mooie
herinneringen van onze kinderen. Je kunt mailen naar
info@kvwbrandevoort.nl
We blijven jullie op de hoogte houden van onze vorderingen en nieuwtjes via school en bijvoorbeeld de Brandevoorter Courant. De Hyve van Kindervakantieweek Brandevoort is al druk bezocht. Zijn jullie nog geen lid? Zoek
hem op en meld je aan. Sinds kort is onze website online,
www.kvwbrandevoort.nl De site wordt verder uitgebouwd zodat je daar ook de laatste info kunt vinden.
Namens de werkgroep Kindervakantieweek Brandevoort,
yvon cremers
info@kvwbrandevoort.nl

worden, waarbij de leden hun eigen foto’s in professionele passe-partouts zullen monteren.
Intussen gaan de clubactiviteiten gewoon verder. Er zijn
avonden waarop foto’s besproken worden in een opbouwende sfeer. Ook aan nieuwe software voor beeldbewerking en archivering is een avond gewijd.
Enkele leden zijn bezig om foto’s te maken van de deelnemers aan Dancing with the Stars. Deze foto’s staan
elders in de Brandevoorter Courant bij het artikel van
Fons Bosman.
Het maken van deze portretjes en actiefoto’s van de training was een actie van enkele leden van de starters-portretgroep ditmaal zonder hun leraar Willie om te zien
wat je met een flitser en een reflectiescherm kunt doen.
Het was zeer leerzaam. n
albert ticheler
fotoclub.publiciteit@brandevoort.org
565621
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scouting
Scouts klaar voor het nieuwe jaar!
Zondagmiddag 11 januari bruiste het weer in de Scouting Boerderij aan de Doornweg. Een gezellige nieuwjaarsborrel voor alle 21 vrijwilligers van Scouting Brandevoort was het startsein voor een nieuw Scoutingjaar.
Op de vrijdag en zaterdag daarvoor kwamen alle kinderen voor het eerst bij elkaar in 2009. De Esta’s en Scouts
startten traditiegetrouw met een ware snert-tocht. De
Bevers verzorgden helemaal zelf de nieuwjaarsborrel.

De beloning? Een lekkere grote kop warme erwtensoep!
De Bevers hebben voor alle papa’s en mama’s een echte
nieuwjaarsborrel met lekkere zelfgemaakte hapje gemaakt. De kids van 5 en 6 jaar oud maakten zelf lekkere
spiesjes, overheerlijke gehaktballetjes en superlekkere
worstenbroodjes vers uit de oven. Natuurlijk werd er
getoost met echte (appel!) champagne!
jos bierens, scouting brandevoort

Volop plannen voor 2009
De voorzitter van Scouting Brandevoort Jeroen Bierens
zei in zijn Nieuwjaarspeech terug te kijken op een heel
gevarieerd en succesvol 2009. Zo hebben de Scouts en
Esta’s een geslaagd zomerkamp gehad. Het leidingteam
kan terugkijken op een spectaculair teamdagje in een
speedboot met een ouderwetse ScoutingBBQ op een
onbewoond eiland en de speltak Bevers (voor kids van
5 en 6 j) is opgestart. Ook voor 2009 staat een het zomerkamp alweer gepland en binnenkort worden er weer
heel wat Esta’s (7-10j) en Bevers officieel geïnstalleerd.
Dat is een feest waarbij de nieuwe kinderen een Scoutingdas krijgen en beloven een goede Scout te zijn.
Barre ‘snert’- tocht
De Esta’s en Scouts startten 9 januari 2009 direct met
een barre snerts-peurtocht door sneeuw en ijs. De
tocht liep van de Boerderij naar het recreatiegebied van
Brandevoort. Dat is best een eind door sneeuw en ijs bij
7 graden vorst! Met recht een snert-tocht dus! Maar iedereen doorstond de kou en heeft het einddoel gehaald.
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brandevoort veelvuldig in het nieuws,
brandevoort is politiek bewust en alert

Fc Brandevoort, de wijkraad en het college, de afweging
van sport en cohesie in de wijk, de scenario’s voor de
wijk, de inrichting van het onderwijs in Brandevoort II.
Het zijn allemaal onderwerpen, waarin sturing nodig is.
En sturing verloopt pas goed als de mensen of bewoners
waarvoor het bedoeld is, zich er in kunnen vinden.
Het is zelfs zo dat het probleem van Brandevoort door
bewoners van Brouwhuis wordt misbruikt. De sportwens van de wijk vergelijkt de schrijver met zijn eigen
wens voor een onderdoorgang onder de Helmondse
weg, omdat anders hun kinderen zouden verongelukken.
Die vergelijking klopt natuurlijk niet.
Maar het is toch goed om alle meningen te weten en er
rekening mee te houden.
De komende tijd immers spelen er heel veel politiek gevoelige items: de hoogspanning, de scholen, de jeugd, de
ouderen en andere leefbaarheidwensen.
Daarom alle reden u goed op de hoogte te houden, aandacht te vragen voor discussies in de nabije toekomst
en u te informeren wat er speelt in en voor de wijk. En
tegelijk geven we gehoor aan de oproep van Jan Roefs
om als Brandevoort actief te worden in de politiek. Zie
het op pagina 31 geplaatste stuk. De gescande artikelen
illustreren de oproep.
GP
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Het was echt steenkoud, deze middag op 8 januari. De
opkomst was groot, in mijn beleving waren er toch wel
zo’n 60 mensen die de kou hadden getrotseerd om bij
deze speciale gelegenheid aanwezig te kunnen zijn. Door
de ijzige kou was het geschenk, dat de nieuwe bewoners van dit blok toegereikt kregen, zeer welkom, namelijk een lekkere dikke, witte, wollen sjaal. Na de eerste
speech van Kalliste Woningbouwontwikkeling was het de
beurt aan wethouder Stienen van de gemeente Helmond
om zijn speech te laten horen. Hij beloofde deze kort
te houden omdat de voeten van de meeste aanwezigen
inmiddels bevroren waren. Daarna hielpen enkele aanstaande bewoners de wethouder om de eerste paal de
grond in te krijgen. Dankzij wat voorbereidingen van de
dag ervoor lukte dat aardig. Dit ging gepaard met kleurige slierten papieren vuurwerk (die overigens nog steeds
op de bewuste plek liggen).

officiële start bouw
pioniers van reduit
Daarna werd er in wijkhuis ‘t BrandPunt nog van een
hapje en een drankje genoten en konden de bewoners
elkaar wat beter leren kennen.
Wij wensen deze bewoners alvast heel veel geluk en
woonplezier in hun nieuwe huis op Brandevoort wat, als
alles volgens planning verloopt, in het eerste kwartaal
van 2010 opgeleverd zal worden.
AV
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expositie in gezondheidscentrum brandevoort
De expositie in het GezondheidsCentrum van Brandevoort loopt van 9 januari tot en met 10 april. Tijdens
werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur te bezichtigen.
De expositie betreft het werk van Piet Kuijpers. Wie is
Piet Kuijpers? Hij schrijft het volgende over zichzelf:
“Mijn “levensloop” in de wereld van de “kunst” is misschien wel lang te noemen, maar zeker niet spectaculair.
Hoewel tekenen en schilderen al van kinds af in het
bloed heeft gezeten, heeft het toch pas later een meer
directe vorm gekregen. Al herinner ik mij nog goed dat
in de zesde klas van de toen nog lagere school mijn tekeningen vaak in de klas werden opgehangen. Maar dat
was dan ook alles.
Pas later, bij de opleiding tot onderwijzer, is mede dank
zij een goede tekenleraar, het tekenen in goede banen
geleid. Ons werd op de “kweekschool” geleerd een goed
verteller te zijn voor de klas en daarnaast was het erg
fijn als je dat lardeerde met een prachtige bordtekening.
En dat zijn er in de loop van mijn onderwijstijd heel wat
geweest. Jammer dat al die mooie tekeningen meestal
snel weer werden uitgeveegd. Maar met name in de periode van mijn directeurschap in het basisonderwijs is van
tekenen en schilderen weinig terecht gekomen… Geen
tijd …heette dat. Het bloed kruipt echter waar het niet
gaan kan … luidt het spreekwoord. Zo ook bij mij.

Een echte “doorstart” kwam op het moment dat ik les
ging nemen bij de Helmondse kunstschilder Jo Manders.
Die heeft mij echt op de rails gezet. Leren kijken, luisteren, voelen, ervaren wat om je heen gebeurt. Je voelen
als onderdeel van die natuur, waar je midden in zit en
waarvan mogelijk het subtiele tot je doordringt. En dat
in een aquarel te vertalen, aanvankelijk natuurgetrouw,
maar later steeds meer abstracter gericht naar het essentiële van wat je feitelijk ziet en ervaart. Kleur en vorm
krijgen een eigen gezicht; zeker in de olieverfschilderijen
van de laatste jaren. Maar mijn zoektocht naar de ware
schoonheid duurt nog steeds voort.
Na de “Manders-periode” is het even rustig geweest.
Maar sinds mijn terugkeer naar het Hilvarenbeekse land
heb ik de draad weer opgevat. In de teken- en schildergroep ’Hercules’ in Diessen onder de leiding van onze
Beekse kunstenaar Louis de Groot, probeer ik bij mijn
zoektocht in die fascinerende natuur de ware schoonheid weer in kleur en vorm te vangen. Telkens weer als
dat maagdelijk witte vel (of doek) voor me ligt, sta ik
weer voor die uitdaging om de juiste toon te vinden, de
stemming te voelen en dat in de goede vormen en kleuren te gieten. En zo zoeken we verder…!”
In het vervolg zullen we steeds aangeven wanneer er in
het gezondheidscentrum tentoonstellingen zullen zijn.
de redactie van de bc

jaar gang 10 januar i 2009

25

ijs

pret

Om te beginnen de allerbeste wensen voor het nieuwe
jaar, dat we dit jaar maar vaak in de Ecozone mogen vertoeven en het liefst met een flink pak sneeuw en heel
veel ijs. Het was in ieder geval een prachtig begin van
het nieuwe jaar. Vindt u niet? Het is alweer zes jaar geleden dat er hier in de buurt geschaatst kon worden op
natuurijs. Er maakten dan ook veel mensen gebruik van.
Hier en daar kraakte het ijs nog wel, maar dat mocht de
pret niet drukken.
Wat heel erg opviel was het aantal stoelen dat gebruikt

werd. Veel kleine kindjes probeerden zo staande te blijven op hun nieuwe ijzers, maar je zag ook veel vaders die
hun kroost met grote snelheid over het ijs voortduwden,
hier en daar bijna onderuitgaand doordat het ijs niet helemaal glad was door de dooi van overdag.
Als u een impressie wilt zien van hoe het er de eerste dagen van januari aan toeging of heeft u zelf geschaatst en bent u benieuwd of u ook op een foto
of filmpje vastgelegd bent, kijk dan op onze site:
www.brandevoortercourant.nl.
AV
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hoorzitting met de commissie samenleving
brandevoort overvraagt zich bepaald niet!
De Wijkraad in hoorzitting bijeen met de commissie Samenleving. Op donderdag 7 januari licht de uitgeklede Wijkraad van Brandevoort omstandig toe hoe de zaken zijn gelopen het afgelopen jaar.Vooral het eind van het vorige jaar
is een grote frustratie. De beloofde afstemmingsmomenten
met de gemeente over problemen in de wijk zijn er niet van
gekomen. En het was toch heel duidelijk hoe de wijk aankeek tegen haar eigen ontwikkeling en wat er voor nodig
was om de komende jaren constructief verder te gaan. In
de klankbordgroep van november heeft de Wijkraad onder
het gehoor van een aandachtig en vooral luisterend publiek
zijn zegeningen en zorgen uitgesproken. Het zogenaamde
voltallige college was aanwezig en reageerde daar instemmend op en de aanwezigen ondergingen de toezeggingen in
het volste vertrouwen dat de bestuurders met hun aanwezige ambtenaren meteen met volle inzet aan de slag zouden
gaan. Het is anders gelopen. Zie de citaten van de interimvoorzitter van de Wijkraad.
De commissieleden horen de stand van zaken regelmatig
met verbazing aan en spreken uit dat zij van een aantal
zaken niet op de hoogte zijn. In de komende commissie
vergaderingen van januari en februari, zullen zij uitspraken
moeten doen over deze punten, te weten de nota’s Helmond voor ruimte en Helmond in beweging.
Uiteraard in afweging van investeringen voor de hele gemeente Helmond, is het belangrijk om te weten dat er ingegrepen moet worden in de grootste nieuwbouwwijk van
Helmond. Dit is een wijk die nu nog goed floreert en nieuwe bewoners trekt. Dit moet zo blijven. Zeker als de wijk
uitgroeit tot een wijk met een kleine 20.000 inwoners. Zeker in deze tijd van economische recessie en andere crisismomenten. Door ook goed te investeren in de leefbaarheid

kan Brandevoort een wijk zijn, die een voorbeeld mag zijn
hoe nieuwbouw en sociale betrokkenheid toch goed samen
kunnen gaan. Volgens de Wijkraad en andere betrokkenen
uit de wijk zijn er genoeg aanknopingspunten om aan de
slag te gaan. Berry Smits van Helmondse Belangen spreekt
zich zonder meer uit voor een voortvarende aanpak, stelt
kritische vragen bij de oplossing van de sportzaken in de
wijk, maar is van mening dat de leefbaarheid nu het zwaarste punt is van bestuurlijke inzet. In deze lijn voegt zich zonder meer Margreet de Leeuw-Jongejans van het CDA. Zij is
van mening dat een wijk van dergelijke omvang veel meer
ruimte en recht moet hebben om zich sociaal cultureel te
ontwikkelen. Helmond Aktief laat overduidelijk blijken dat
zij al veel langer bij het college voor deze punten hebben
gepleit. Door deze avond heeft de partij meer argumenten gekregen om zich hier de komende tijd sterk voor te
maken. Helder Helmond kan zich gemakkelijk voegen in de
verwoorde visies en gaan zich hiervoor inzetten.
De partijen D66, VVD en SDH-OH blijven nog wat sceptisch, maar wel positief geïnteresseerd in de gang van zaken
van Brandevoort. Zij laten zich graag voeden door de woorden van de interimvoorzitter en de andere aanwezigen. Zij
zullen de gegevens van de avond zeker laten doorspelen in
hun afweging van de argumenten, die de komende tijd bij de
nota’s van het college op tafel komen te liggen. De maanden
januari en februari gaat het onder meer over de zaken die
de W ijkraad heeft aangediend.
Een videoverslag van de hoorzitting kunt u op onze site
beluisteren en zien.
Zie ook het krantenbericht waarin het college geen vertrouwen meer krijgt van de wijk Brandevoort.
GP
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brandevoort en politiek
De term ‘politiek’ slaat op het leven als burger in de
samenleving. Politiek is de (per definitie onvolmaakte)
wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen - meestal op basis van onderhandelingen - op de
verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus.
Een mooie definitie lijkt me! Maar waar gaat het om;
wat heb ik er aan?
Als bewoner van Brandevoort staat u mogelijk niet zo
dicht bij de politiek. Toch zijn er vele zaken die op u afkomen omdat er door de Helmondse Gemeenteraad op voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders besluiten genomen worden die u raken. Of er
worden juist niet de besluiten genomen waar u op zat
te wachten. Als we naar de tijd kijken waarin we leven
of gewoon naar onze bijzondere wijk waarin we wonen
dan zijn er voldoende onderwerpen die ons interesseren
of direct treffen.
Bijvoorbeeld: voert de gemeente in deze tijd van een naderende economische recessie wel de regie als het gaat
om de arbeidsmarkt? Bijvoorbeeld: Als we dichter bij
huis blijven in Brandevoort. Waar gaan we heen met het
jeugdbeleid? Komt er een Brandevoorter voetbalvereniging met de bijbehorende accommodatie? Zijn de nog te
bouwen scholen van het basisonderwijs in Brandevoort
II wel tijdig beschikbaar. Zo is er nog wel een aantal on-

derwerpen of thema’s te noemen waar uw directe belang ligt of kan liggen.
In juni dit jaar gaan we naar de stemlokalen voor de
verkiezingen van de Europese volksvertegenwoordiging.
Volgend jaar op 3 maart brengen we onze stem uit in
de gemeenteraadsverkiezingen en tenslotte wordt het
‘verkiezingsseizoen’ voorlopig afgesloten met verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal. In deze
verkiezingen maken we keuzen voor onze toekomst, een
toekomst waar jong en oud in Brandevoort een mening
over heeft.Vooral jongeren en ouders met kinderen hebben groot belang bij het maken van de juiste keuzen.
Daarom pleit ik ervoor dat u politiek actief wordt. Dat
betekent niet dat u onmiddellijk achter een spandoek
hoeft aan te lopen maar als u lid wordt van een politieke
partij wordt u breed op de hoogte gehouden van wat er
zoal speelt en wat de achtergronden zijn.
Helmond heeft een levendige politieke cultuur, waarin
het volledig spectrum van partijen vertegenwoordigd
is. De Helmondse christendemocraten beschikken zelfs
over een eigen jongerenvereniging onder het motto ‘party and politics’. De diverse politieke partijen en de websites zijn te bekijken via www.helmond.nl/, onderdeel ‘Bestuur en organisatie’. Een goed voornemen voor 2009!
Brandevoort: wordt politiek actief!
jan roefs
gemeenteraadslid
jan.roefs@12move.nl
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de januari puzzel
De puzzel van december is weer massaal gemaakt. De gelukkige winnaar is: H.J. Smits.
De prijs krijgt u zo snel mogelijk thuisgestuurd. De oplossing was: kerstfeest.
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
Custom Crossword
Puzzle
17-01-09 22:31
8 februari
via genoemde
link op de website. Succes met het invullen van de puzzel.
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ACROSS
DOWN
HORIZONTAAL:
1 Carnavalsgroet
2 Brandevoort in …
1 Carnavalsgroet
8 Kinderspeelplek 10 Eyewish Groeneveld 311
Deel van spel
de arm 13 Taal 18 Brandevoorter Courant 20 Doktersvoorschrift 21 Die
8 Kinderspeelplek
Ouderwets
smelt al aardig
22 Gevangenis 23 Maand 25 Projectontwikkelaar
29 Ouderwets snoepje 32 Feestelijke drank 33 Groet 34 Clown 36 Bekende
10 Groeneveld
4 Niet koud
clown van11tvDeel
39 Soort
41 Vloeistof 45 Er is er weer een gesignaleerd 46 Voor postzegels e.d. 50 Klap
van deFranse
arm kaas 40 Brandevoorter verschijnsel
5 … Basisschool
51 Wijk in13Helmond
53 Carnavalsfiguur 57 Kloosterling 58 Feestdag
in Januari 59 Zoogdier 61 Spaans eiland 62 …Danceballet 63 Plaats in Zeeland
Taal
6 Mengsel
(beroemd18
omBrandevoorter
de mosselen)Courant
65 Lentebloem terwijl de naam anders
doet
vermoeden
66 Wc 68 Dienaar 71 Nog meer 74 Dankbaar 76 Vanaf (afk.)
7 Levert
financiële
diensten
77 Kruidvat,
Etos en DA 78 Historie 79 Getal 81 Daar werd
niet gestrooid
20 Doktersvoorschrift
9 Passeert
de aktetoen het sneeuwde 83 Golf met klompen 84 Automobilistenvereniging
85 Snelheidsremmer
21 Die smelt86
al Pech
aardig
12 Beroemd schilderij
22 Gevangenis
14 Streek vlak bij Helmond
VERTIKAAL:
23 Maand
15 Toneelspeler
2 Brandevoort in … 3 Ouderwets spel 4 Niet koud 5 … Basisschool 6 Mengsel 7 Levert financiële diensten in Brandevoort 9 Passeert de akte
12 Beroemd schilderij 14 Streek vlak bij Helmond 15 Toneelspeler 16 Parkeerverbod 17 Engelse titel 19 Spaanse dans 22 Ontkenning 24 Ander
http://www.variety-games.com/CW/Puzzles/1013067580-puzzle.htm
1 van 2
woord
voor vrijetijdsbesteding 26 Februarifeest 27 Het rustig aan doen 28 Circa (afk.) 30 Nieuwe bushalte aan De … 31 Zending Pagina
35 Tuinafscheiding
36 Nieuw openbaar vervoer in Brandevoort 37 Muziekinstrument 38 Ook Brandevoort heeft een … op internet 40 Carnavalsvereniging 42 Mannelijk
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post brandevoort veiligheid en controle
Het jaar is alweer bijna een maand oud, wanneer
u dit leest. Desalniettemin willen wij u als Brandweer natuurlijk ook voor 2009 weer alle goeds
toewensen!
Even terug naar 2008, de maand december, een drukke
tijd voor Post Brandevoort…
Maar liefst elf keer moest er worden uitgerukt. Het merendeel van de meldingen betrof automatische brandmeldingen. Op oudejaarsdag is er diverse malen uitgerukt voor buitenbranden in De Veste aan de Herenlaan
en de Middellaan. In beide gevallen brandjes veroorzaakt
door vuurwerk. Op 30 december werd uitgerukt naar
de rotonde Geldropseweg-Heeklaan, alwaar een vettige
substantie op de rotonde lag, die het wegdek spiegelglad maakte. Met behulp van onder andere strooizout
hebben we het wegdek weer enigszins stroef weten te
krijgen. Het gebruik van water was die dag uit den boze,
aangezien het stevig vroor. Overigens ligt het uitrukken
aantal van Post Brandevoort over heel 2008 op 115 uitrukken…
Nog even terug naar de jaarwisseling. Dit jaar is tijdens
oud en nieuw voor het eerst een constante bezetting op
de post aanwezig geweest. Zoals u weet worden we op
Brandevoort, in tegenstelling tot de Hoofdpost, normaal
gesproken wanneer de nood aan de man is van thuis af
opgeroepen met behulp van een pieper. Door de drukte
zoals we die de laatste jaren met de jaarwisseling gewend
zijn, werd besloten de post dit jaar dus te bezetten tijdens deze avond. Acht van onze mensen hebben samen
met hun familie de jaarwisseling dus gezellig op de kazerne gevierd. In totaal moest er door Brandevoort tijdens
de jaarwisseling vier keer worden uitgerukt.
Zoals eerder beschreven twee keer in de middag voor

een buitenbrand, één keer voor een buitenbrand in Nuenen, dat was net na twaalven, aangezien korps Nuenen
al was uitgerukt voor andere incidenten. Om 00.47 uur,
toen de voertuigen net terug waren, kwam er een melding binnen van een garagebrand aan de Belenhoeve. Ter
plaatse was deze brand al dusdanig fors dat met spoed
ook de ploeg van de Hoofdpost ter plaatse is gestuurd.
Door een snelle binnenaanval kon door de eerst aankomende eenheid van Brandevoort voorkomen worden
dat de brand oversloeg van de aanbouw naar de woning zelf. De schade is echter groot, en de aanbouw is
waarschijnlijk grotendeels verloren. Een heel vervelend
begin voor de gebruikers van het pand. De ploeg van
Brandevoort was pas over vieren in de nacht terug in de
kazerne.Van de vrouwen en kinderen was toen uiteraard
geen spoor meer te bekennen.
Ook werd er in december nog deelgenomen aan diverse
grote oefeningen, onder andere een oefening in samenwerking met andere korpsen, waarbij gevaarlijke stoffen
in de Bavariafabriek in Lieshout centraal stonden en een
grote oefening in Mierlo, waar een compleet brandweerpeloton werd ingezet voor een fictieve industriebrand.
Ook dit jaar zullen wij weer proberen u elke maand bij
te praten over de ontwikkelingen op onze post. Zeker
is het nog lang niet, maar aangezien we binnenkort een
nieuw blusvoertuig ontvangen zou er van het voorjaar
nog wel eens een open dag in kunnen zitten…
Groeten namens iedereen van de Brandevoorter Brandweer.
De foto’s zijn overigens afkomstig van Myron Blommers,
waarvoor dank!
rené kuyt
www.brandweerhelmond.nl
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inrichting speelplek stormshoeve
Op dinsdag 16 december 2008 is er een informatieavond
geweest in het wijkhuis ’t BrandPunt over de inrichting
van de speelplek Stormshoeve in Stepekolk.
Voor de speelplek in de leeftijdgroep 0-6 jaar zijn drie inrichtingsvoorstellen gepresenteerd. Gekozen is voor het
voorstel waarbij drie losse speelwerktuigen worden geplaatst.Van de palenschommel wordt één zitje uitgevoerd
als kleinkinderzitje. Voor de speelplek in de leeftijdgroep
6-12 jaar zijn twee inrichtingsvoorstellen gepresenteerd.
Gekozen is voor het voorstel van een ruimtenet van het
type Pentagode. De kleurstelling wordt: Palen metallic en
de kabels zwart. Verder is gevraagd naar de rolstoeltoe-

vrijstaande glijbaan			

gankelijkheid van de toegangspaden, hieraan zal worden
voldaan.
Een aantal senioren heeft gevraagd of er een jeu-deboulesbaan aangelegd kan worden. Aan de hand van
een eerder verzoek is naar de mogelijkheden gekeken,
maar een officiële baan past niet in het inrichtingsplan.
De commissie Spelen en Groen vindt het geen goede
zaak om dan een verkorte baan aan te leggen. Wel is een
verzoek gedaan bij de Gemeente om op een andere plek
in Stepekolk een jeu-de-boulesbaan aan te leggen en dat
verzoek is in behandeling genomen.

palenschommel						

KINDEROPVANG HUMANITAS heeft per direct ervaren en kwalitatief zeer goede gastouders
beschikbaar, in uw eigen huis of bij de gastouder
thuis (ook in Brandevoort e.o). De gastouders van
Dé Gastoudercentrale Nederland bieden professionele kleinschalige kinderopvang bij de gastouder of bij
u thuis! Interesse? Bel: 045 - 561 53 40 of mail naar
infogoo@kinderopvanghumanitas.nl
Gevonden: Parkiet (groen). Op 28 december hebben
wij een tamme parkiet gevonden, via de schoorsteen, in
onze open haard. Is deze parkiet van jou, kom hem terughalen, Aardenburg 8.
Mijn naam is Eefje van der Linden, 32 jaar, getrouwd en
moeder van een jongen van 2 en een meisje van 4 jaar.
Ik ben op maandag en donderdag oppasmoeder en
heb voor deze twee dagen vanaf 1 februari weer enkele
plekken vrij. Dus bent u op zoek naar een betrouwbare, lieve oppas bel gerust 06 - 30312808
Gezonde ambitie om een positieve verandering
tot stand te brengen in 2009? Dan bieden wij u een unieke kans waar u energie van krijgt. Goed inkomen, vele
extra’s, leuke collega’s, eigen tijdsindeling, persoonlijke
groei, veel plezier en voldoening!
www.vrouwenkiezenvoorkansen.nl of 0493 311517 / 06 - 55371249, Trix Teeuwen.

zitdraaimolen

brandjes
Heb je last van een (postnatale) depressie of
burn-out en ben je op zoek naar (vrouwelijke) lotgenoten in de buurt? In januari wil ik starten met een
lotgenotengroep(je). Doel is herkenning, jezelf kunnen
zijn, elkaar door deze moeilijke periode heen helpen en
activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld samen sporten/wandelen. Leeftijdsindicatie 30 - 45 jaar. Interesse?
Meld je dan aan via uitdeput@hotmail.com
MAMA relax BEHANDELING. Heerlijk ontspannende behandeling met etherische olie: voetenbad, voeten massage, reiniging/peeling van het gezicht, massage
van gezicht nek en schouders, masker (€ 37,50) (daarbij kan ook nog: pedicure behandeling, epileren, harsen)
MASSAGE -EN KRUIDENPRAKTIJK “HET KLEINE
WONDER” Anita Beekmans-Verhagen, Oud Brandevoort 7, 0492 - 849713
Badmintonclub “De Vrije Tijd”. Wij zoeken nog
enkele nieuwe enthousiaste leden m/v. Wij spelen op
donderavond van 21.30 - 23.00 uur, in sportzaal Gasthuisstraat te Stiphout. Kom gerust een kijkje nemen en
speel die avond mee. Kosten per maand e 8.-. Telelfonische inlichtingen na 20.00 uur 0492 - 544241.
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kindercarnaval
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
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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

een kijkje thuis in

brandevoort

Deze maand: Stephanie Voorhoeve
Stephanie (38) woont samen met haar man Olaf (41),
zoon Stijn van 8 jaar en dochter Jibbe van 5 jaar aan
de Plaetse. Het bevalt hen hier uitstekend. Vanuit
Eindhoven zijn ze via vrienden in de wijk terechtgekomen. Ze woonden eerst in een jaren ‘30 huis en
Stephanie had totaal geen affiniteit met nieuwbouwwoningen, totdat deze vrienden hen uitnodigden om
een keer te komen kijken. Haar man Olaf werd helemaal verliefd op de huizenstijl van Brandevoort en
ook Stephanie liep zoetjes aan warm voor dit soort
stijlvolle nieuwbouwwoningen. Ze wonen dus in één
van die ‘hoge huizen’ zoals mensen de huizen in De
Veste graag noemen met beneden de woon/leefkeuken. Boven de woonkamer die zoon Stijn deels graag
gebruikt als opslag voor zijn enorme berg Lego. Daarboven bevinden zich nog twee verdiepingen.
Net zoals zoveel mensen in De Veste vindt ook Stephanie dat haar tuin er één is van ‘postzegelformaat’,
maar zegt dat je dat van te voren weet. Misschien is
het grappig om te vertellen dat ze voor haar verjaardag 100 bloembollen kreeg van een kennis die hier
niet van op de hoogte was en dat ze niet wist waar ze
die in godsnaam moest planten. Voor een grote tuin
ga je niet naar De Veste maar voor de gezelligheid des
te meer. De grote binnenplaats maakt veel goed, hier
kunnen alle kinderen naar hartenlust spelen alhoewel
ze begint te merken dat haar oudste zoon wel een
beetje uitgekeken raakt op het veilige ‘binnen spelen’.
Hij begint op een leeftijd te komen dat hij zijn vleugels
uit wil slaan en in de wijk wil gaan spelen met zijn
vriendjes. Op de vraag of Stephanie iets aan vrijwilligerswerk doet in de wijk kwam een hele waslijst
tevoorschijn: activiteitencommissie/OR van de OBS
(organiseren van diverse activiteiten op school waaronder: kerst, vossenjacht, sinterklaas, avond4daagse),
carnavalsoptocht. Op de Brandevoorterdag hebben
ze haar weten te strikken om de kindervakantieweek
voor 2009 mede te organiseren. Met enkele werkzaamheden is ze momenteel gestopt, omdat het toch
wel erg veel aan het worden was naast haar baan.
Stephanie vindt de Brandevoorter Courant een mooi

blad en nu ze haar weg inmiddels heeft gevonden vindt
ze dat hij lekker ‘wegleest’. Ook heeft ze niets dan lof
over de foto op de voorpagina. Zou dat misschien kunnen komen omdat haar buurman deze vaak maakt?!
Stephanie, bedankt dat je de moeite hebt genomen om je
schaarse tijd aan deze rubriek te besteden.
AV
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de

luciaparochie
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

Eucharistievieringen:
zaterdag 19.00 uur
zondag 10.15 uur
bijzondere data
- 3 maart, 20.00 uur Doopinformatieavond, pastorie, Hoofdstraat 157
- 5 maart, 20.00 uur Huwelijksinformatieavond,
pastorie, Hoofdstraat 157
- 7 maart, 19.00 uur Gastkoor Common Voices,
Luciakerk
- 12 maart, 20.00 uur Eerste Communie informatieavond, Luciakerk
- 17 maart, 19.30 uur Lourdesreis informatieavond,
pastorie, Hoofdstraat 157
j.v.d. laar, pastoor/deken

WEBSITE:
Voor meer informatie over onze parochie
en voor andere actuele berichten bezoek
eens onze website: www.st-lucia.nl

Protestantse Gemeente te Helmond
Bethlehemkerk - ‘t Trefpunt
Sperwerstraat 2 - hoek Valkstraat, 5702 PJ Helmond
e-mail adres: info@bethlehemkerk-helmond.nl
website: www.bethlehemkerk-helmond.nl
Ledenadministratie: Kerkelijk Bureau:
Sperwerstraat 2, 5702 PJ Helmond, telefoon 0492 - 539470
Predikant voor o.a. de wijk Brandevoort is:
Ds. P. Verschoor, telefoon 0495 - 594709
Contactpersoon voor de wijk is Mevr. Jacqueline Noort, telefoon 0492 - 66 70 80
Er is geen vast spreekuur, maar per telefoon of per e-mail is een afspraak te maken.
Erediensten: Iedere zondagmorgen om 10 uur (zie website of het kerkblad “Perspektief”)
Er is een oppasdienst voor kinderen van 0 tot 5 jaar, en voor de wat oudere kinderen is er een Kindernevendienst.
Op de 1e en 3e zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst.

Op 13 februari en 17 april worden 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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boerenbruiloft

Route beschrijving boerenbruiloft
zondag 15-02-2009
We gaan vertrekken om 08.45 uur vanaf zaal Adelaars
over de Hoofdstraat richting het spoor,daar gaan we
over en gaan dan bij de eerste afslag, langs de Jumbo de
Hoefkes op.
Bij de eerste afslag gaan we rechtsaf de dr. Dreeslaan in,
daarna eerste afslag links de dr. Klompélaan in en zijn we
bij de bruidegom op nummer 3 gearriveerd. Vanaf hier
gaan we links af de drs. Den Uyllaan in en vervolgen we
onze weg rechtdoor de drempel over en gaan we na
de drempel de eerste weg links hier op het einde, gaan
we richting het fietspad naar het tunneltje van station
’t Hout daar gaan we onderdoor en vervolgen we de weg
en gaan rechtdoor de Sjef Remmenlaan in.
Bij de tweede afslag gaan we links de Toermalijnstraat in
en zijn we op nummer 17 gearriveerd bij de bruid. Hier
gaan we rond de klok van 9.50 uur richting de C-1000
het plein over richting de kerk.

Programma deze dag ziet er als volgt uit
• Verzamelen bij zaal Adelaars om 08.30 uur
• Na het afhalen van het bruidspaar gaan we naar de
kerk die om klokslag 10.15 uur begint
• Na de mis naar het maagdenhuis tegenover de kerk
waar we even de mensen vermaken
• Rond de klok van 12 uur gaan we naar de scoutingboerderij waar we gaan eten
• Rond de klok van 13.30 uur gaan we naar de Geseldonk, daar gaan om 14.00 uur de beletselen beginnen.
• Na de beletselen gaan we als het goed is trouwen en
volgt de receptie met daarna het boerenbal
• Omstreeks 7 uur, half 8 gaat het feest verder (ligt natuurlijk aan de drukte) in het café, waar we dan later
op de avond afsluiten
Ik hoop dat het een mooie dag gaat worden en zou zeggen tot 15-02-2009, natuurlijk in boerenkleding.
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Mogen wij ons even voorstellen. Wij zijn badmintonvereniging BC`85. Inmiddels zijn wij al weer ruim 2 jaar zeer
actief bezig in Sporthal Brandevoort, Biezenlaan 27. In
november 2006 zijn wij in Brandevoort gaan badmintonnen omdat onze vorige sporthal werd afgekeurd.
Met een gezellige groep van zo`n 20 sportievelingen die
graag bleven badmintonnen hebben wij onze vereniging
op een fantastische wijze weer van de nodige sterkte
voorzien. Binnen de kortste keren was ons ledenaantal
verdubbeld. BC`85 is inmiddels een sportief onderdeel
geworden van Brandevoort. Veel van onze leden komen
uit Brandevoort. Wij als vereniging proberen daarom
ook om zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij activiteiten
die worden georganiseerd in Brandevoort zoals vorig
jaar de Brandevoorter dag. BC`85 is een heel gezellige
badminton-vereniging die dus al aardig is gesetteld in de
mooie sporthal in de Biezenlaan. Wij voelen ons inmiddels ook als Brandevoorters.
BC`85 bestaat inmiddels weer 24 jaar en wij spelen recreatief en uiteraard ook in competitieverband. Inmiddels hebben wij 4 teams die competitie spelen. Maandagavond is onze vaste trainingsavond. De zaal is rond
19.00 uur open en vanaf 19.15 uur tot 22.15 uur kan er
gespeeld worden. Ook heeft BC`85 de beschikking over
een geweldige trainer die klaar staat voor de recreanten en competitiespelers om spelinzicht en techniek te
verbeteren. Veel meer informatie kunt u vinden op onze
website: www.bc85helmond.nl

bc’85, badminton
vereniging brandevoort

Indien er nog mensen zijn die graag een shuttle willen
slaan en lid willen worden kunnen geheel vrijblijvend
op maandagavond een kijkje komen nemen of een keer
meedoen. Wij hebben nog maar een beperkt aantal
plaatsen vrij! Dus meld u snel aan. Tot ziens op een van
onze speelavonden.
bestuur bc`85

“na het opstarten
van de computer begint het mysterie”
Donderdagavond 15 januari starten de eerste cursisten
met de basisprincipes van de computer. Boyan Kamphaus sluit aan bij het beginniveau van de deelnemers aan
de cursus. En nagenoeg alle deelnemers waarderen deze
aanpak. Het is goed dat de werking van de computer
eerst duidelijk moet zijn voordat wij verder gaan.
Op de eerste vraag wat ieder zoal heeft gedaan met de
computer, blijkt dat er behoefte is aan een systematische uitleg en oefening van de grondhandelingen bij het
bedienen van de computer. Hoe gebruik je het beste de
muis? Op welke manier kun je het beste jouw informatie
ordenen in de computer. Hoe moet je nu handelen als je
nieuwe apparaten wil aansluiten op de computer? En wat
is het verschil tussen het ene besturingssysteem van de
computer en het andere?
Gelukkig zijn er bijna evenveel helpers als cursisten.
Boyan legt het onderdeel besturingssysteem Vista uit en
later op de avond, om 21.00 uur, komt het besturingsysteem XP aan de orde onder leiding van Ivo. Dan gaan de

cursisten aan de slag om te oefenen en te ontdekken of
het klopt wat de docent heeft uitgelegd. De assistenten
van Boyan en Ivo Senssen helpen bij het uitvoeren van
opdrachten. Deze manier van werken is goed. Door het
zelf te doen immers, kun je het het beste leren.
De komende 7 weken gaan de cursisten helemaal door
de basiselementen van de 2 besturingssystemen heen.
Daarna start de cursus Officeprogramma. En nog later
in het jaar kunnen bewoners zich bekwamen in de programma’s ‘fotobewerking en videomontage’. Ook deze
cursussen zullen plaatsvinden in het wijkhuis aan de Biezenlaan 29.
Heeft u belangstelling voor de genoemde cursussen, dan kunt u zich via de website opgeven. Deze
website is te vinden onder het volgende adres:
www.computerclub.brandevoort.nu.
U kunt dit formulier mailen naar info@computerclub.
brandevoort.nu of inleveren bij het Wijkhuis aan de Biezenlaan 29 of op Tyssenvoort 5.
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winkels

brandevoor t deel XVI
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een mooie foto(reportage)?
daarvoor moet je bij fotostudio joy zijn!
Ingrid van Bokhoven is geboren op 6 februari 1971 in
Helmond (Mierlo-Hout). Ze groeide op als oudste in een
gezin van 5 personen. Naast vader en moeder heeft zij
nog twee broers. Een broer is 10 jaar jonger en de andere 1,5 jaar jonger dan zijzelf. Haar vader was werkzaam
in de graveerindustrie dat wil zeggen: het bedrukken van
stoffen. Moeder was zoals dat zo mooi heet huisvrouw.
Ingrid ging hier naar de kleuter- en basisschool de Zeester (tegenwoordig het Baken) en daarna naar de mavo
in Mierlo-Hout (nu het Ter Kemenade College). Na het
behalen van het diploma wilde ze in eerste instantie
gaan werken/leren als ziekenverzorgster. Maar dat was
niet meteen mogelijk en begon daarom met werken als
verkoopster in ’t Pijpke, een slijterij/kaasspeciaalzaak in
Mierlo-Hout. Dat beviel haar echter zo goed dat ze dat
is blijven doen.
Na banen in verschillende winkels kwam ze uiteindelijk
terecht bij Sandfik (gereedschapsmagazijn) waar ze een
zestal jaren bleef als magazijn medewerkster. In dezelfde
tijd kreeg ze een relatie met Berry Thoonen waar ze
daarvoor al jaren bevriend mee was. Deze relatie bleek
serieus en de twee trouwden in 1993 en gingen wonen
in Helmond. In 1999 werd dochter Joy-Lynn geboren.
Toen hun dochter 2 weken oud was lieten ze, als trotse
nieuwbakken ouders, een fotoreportage maken van hun
gezinnetje en na 6 maanden nog eens. Deze portrettering vond Ingrid zo leuk dat ze een maand na deze laatste
fotoreportage zelf fotoapparatuur aanschafte om het zelf
eens te gaan proberen. Onder begeleiding van een goede
fotograaf (vriend van haar broer Mark, Ad Verijken van
Foto Id gevestigd in Panningen) leerde ze de kneepjes
van het vak.
Ze begon haar eigen ‘fotostudio’ midden in de woonkamer van hun appartement door het maken van foto’s
van vrienden en kennissen en vooral van hun kinderen.
Na dit ongeveer een jaar gedaan te hebben besloot ze

in 2001 officieel te starten met fotostudio Joy. Doordat
haar dochter uiteindelijk de inspiratie was geweest kreeg
de fotostudio ook een gedeelte van haar naam namelijk;
Joy. Ze gaf haar baan bij Sandfik op om zich helemaal aan
haar eigen zaak te wijden. Toen kregen de Thoonens de
beschikking over een lapje grond aan de Stepekolk-Oost
8 en werd begonnen met de bouw van een eigen woning.
Op zolder werd een grote ruimte gecreëerd voor een
fotostudio. En al in enkele jaren groeide de fotostudio
uit zijn voegen en daardoor is hun huis eigenlijk nu al te
klein, temeer daar Berry ook zijn werkzaamheden aan
huis uitvoert (het maken van glas in lood). In 2003 werd
hun tweede kindje, zoon Levi geboren. Doordat de kinderen te groot werden en in hun slaap werden gestoord
als Ingrid op zolder ’s avonds een fotoreportage aan het
maken was, werd besloten dat Berry de zolder op ging
met zijn glas in lood en Ingrid naar de garage verhuisde
met haar fotostudio. In het najaar komen de meeste aanvragen voor een reportage maar ook met bijzondere
dagen zoals bijvoorbeeld moeder-/vaderdag, communiefeesten enz.
Maar tegenwoordig is er eigenlijk het hele jaar door veel
vraag naar foto’s. Het leukste maar tegelijkertijd ook het
moeilijkst vind Ingrid het werken met kinderen. Kinderen willen uiteraard niet altijd poseren op de wijze zoals
de fotograaf dat op dat moment wil. In tegenstelling tot
bijvoorbeeld stelletjes of broers en zussen waarmee het
wel heel gezellig werken is, maar waarbij het uitzoeken
van de foto’s veel moeilijker is.Volwassenen zijn zeer kritisch op portretten van henzelf en ouders vinden van
hun kinderen vrijwel alle foto’s geslaagd. Vanwege het
druk bezette leven moet er voor een reportage wel altijd eerst een afspraak gemaakt worden. Ingrid’s klanten
komen, alleen door mond op mond reclame vanuit het
gehele land. Wat haar onderscheidt van collega fotografen is dat haar cliënten álle gemaakte foto’s eerst mogen
bekijken en dan zelf mogen en kunnen bepalen wat zij
willen. Bovendien wordt er voor een reportage minimaal
twee uur uitgetrokken om de klant de gelegenheid te
geven bijvoorbeeld wat aan het uiterlijk te veranderen
en zich om te kleden. Haar droom is het hebben van een
grote studio waar zij hele families kan ontvangen voor
een mooie familiereportage.
Nu is haar studio daarvoor te klein waardoor ze vaak
nee moet zeggen. De familie vindt het mooi wonen in
Brandevoort. Ze vinden de bouwstijl prachtig en hopen
hier dan ook snel een nieuwe kavel te kunnen bemachtigen om een huis te kunnen bouwen waar beide echtelieden hun vak nog beter kunnen uitoefenen. Ingrid
vindt het een nadeel van Brandevoort dat, ondanks dat
de leerkrachten doen wat ze kunnen, er door het (te)
grote aantal leerlingen minder aandacht voor specifieke
problemen bij kinderen gegeven kan worden. Wij bedanken Ingrid Thoonen hartelijk voor dit interview en
wensen haar en haar gezin alle goeds voor de toekomst
zowel privé als voor hun bedrijven.
MD
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pimp it up!
Op basisschool De Vendelier flaneerden de leerkrachten
op 21 januari als heuse topmodellen over de catwalk in
gepimpte kleding.
Het initiatief Pimp it Up van groep 8 van de Vendelier
is één van de acties om op een ludieke manier geld in
te zamelen voor Stichting De Opkikker, de organisatie
die voor langdurig zieke kinderen een dag verzorgt om
nooit te vergeten. Voor dat doel konden leerkrachten
een kledingstuk beschikbaar stellen met het plan deze
te pimpen, te showen en te veilen. Isa, Laurie en Silke
uit groep 8 hebben deze kledingstukken in de afgelopen
maanden gepimpt.
Op 21 januari was het zover: op de catwalk kwamen de
leerkrachten en ook 6 leerlingen als heuse mannequins
al heupwiegend voorbij. Duidelijk werd wel dat ze hun
loopjes hadden geoefend voor deze speciale gelegenheid.
Voorzien van passende muziek kwamen de thema’s stoer,
hip, romantisch en carnaval aan bod. Na deze wervelende
modeshow was het tijd voor de veiling. De unieke stukken werden geveild onder de opzwepende leiding van
Juf Erna, de juf van de initiatiefneemsters van deze actie.
Sommige leerkrachten hadden er duidelijk moeite mee
afstand te doen van hun prachtig gepimpte kledingstuk.
Door een podium vol leerkrachten die er op hun mooist
uitzagen zat de sfeer er goed in en werd er grof geboden.
Het topstuk was het carnavalspak dat Meneer Huub als
gegoten zat (het kwam tenslotte uit zijn eigen kast) maar
na veel heen en weer biedingen ging een derde er met
de mooie uniek gepimpte buit vandoor voor wel E 24,-!

Zo gingen velen zeer gelukkig naar huis met hun nieuwe
aankoop: een UNIEK kledingstuk.
Na het bewonderen van al dit moois werd er ook met de
pet rond gegaan wat de totale opbrengst van deze actie
bracht op maar liefst E 310,- voor Stichting De Opkikker! Fotoclub Brandevoort was aanwezig voor mooie
foto’s.
josé barendse

jaar gang 10 januar i 2009

55

1

2

3

4
5

6

9

7

8

10

foto’s: 1,2,4,5,6,7,9,10 Erik Wishaupt foto’s 3,8: Paul Princen
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stichting dorpszeskamp mierlo
volop in actie!
Zaterdag 18 en zondag 19 juli 2009 zal de 12e editie
van de Mierlose Dorpszeskamp en de 5e editie van de
Jeugdzeskamp plaatsvinden. De voorbereidingen zijn in
volle gang en het belooft een waar spektakel te worden!
Teams uit zowel Mierlo, Brandevoort als Geldrop zijn
van harte welkom als deelnemer aan dit tweedaagse
sportspektakel.Verenigingen, vriendengroepen, bedrijven,
families, buurtverenigingen of gelegenheidsteams kunnen
deelnemen aan dit prachtige evenement waarbij gezelligheid, sportiviteit en veiligheid voorop staan. De teams
gaan onderling de strijd aan met behulp van een aantal
prachtige spellen waarbij kracht, behendigheid, snelheid
en slimheid een voorname rol zullen spelen. Kijk voor
meer informatie op www.dorpszeskampmierlo.nl of
meld je aan via aanmelden@dorpszeskampmierlo.nl
tot 18 & 19 juli!

kbo, wij en de toekomst
Van tijd tot tijd verneem je overheersende twijfels over
de toekomst van ouderenorganisaties. Zij zouden een
wat oubollig imago hebben en daardoor weinig aantrekkelijk zijn voor de jongere oudere. Als lid van een ouderenorganisatie heb ik er behoefte aan een genuanceerder geluid te laten horen.
Veel ouderen hebben inderdaad geen behoefte aan een
bond die voor hen leuke of nuttige dingen doet omdat ze
zélf zeer wel in staat zijn hun vrije tijd in te vullen en voldoende aan hun trekken komen. Weer anderen worden
liever niet herinnerd aan hun leeftijd. Anderzijds bezien
heeft onze generatie te maken met een langzaam ouder
wordend lichaam, wij kennen verlies, verdriet en pijn. Met
het toenemen der jaren nemen de mankementen toe.
Reden om te klagen? Je kunt ook zeggen: “Als je niets
meer voelt ben je dood. Geniet daarom van je geluksmomenten, geniet van het leven en - zo lang het kan - van elkaar.” Zo was pas ook ergens te lezen. Kortom, wil je als
oudere blijven meedoen, gevoelens met anderen delen of
voor een ander iets betekenen, dan kun je terecht bij een
ouderenorganisatie als ANBO, KBO of PCOB. Je wordt
er materieel niet beter van; wél geestelijk rijker. Zeker
als de wereld kleiner wordt, is het plezierig mensen uit je
directe omgeving te kunnen ontmoeten. De ouderenorganisaties bieden daarvoor een platform.
Zij geven bovendien aan dat zij midden in de samenleving willen staan. Die samenleving doet ook een beroep
op ons, ouderen. Zo is de gemeente momenteel, in samenspraak met diverse organisaties, bezig met een vernieuwende aanpak van verzorging en begeleiding voor
mensen die dat nodig hebben. Daarbij gaat het niet alleen
om inzet voor de verzorging van mensen met beperkingen (onder wie ook ouderen), maar ook om mensen te
ondersteunen in het meedoen aan de samenleving. Verwacht wordt dat vrijwillige inzet door familie, buren en
kennissen (leden van ouderenorganisaties) daarbij veel
kan betekenen. We zullen er de komende tijd ongetwijfeld meer over horen.
jan van rest
voorzitter van kbo mierlo-hout/brandevoort

bewegen is gezond en gezellig!
Begin oktober is de Stichting Welzijn Ouderen Helmond
gestart met de cursus Ouderen Actief in de Wijk. De
bedoeling van deze cursus is 65-plussers de mogelijkheid
bieden om samen met leeftijdgenoten op een ontspannen en plezierige wijze actief bezig te zijn op wijkniveau.
Vaak wordt er gedacht dat bewegen niet meer mogelijk
is, men de tijd niet kan vrijmaken of men denkt dat bewegen alleen maar mogelijk is als men een sport gaat beoefenen. Gelukkig waren er 26 deelnemers die aan de cursus wilden deelnemen. Tijdens deze cursus volgde men
bewegingslessen die vooral gericht waren op bewegen
binnen de mogelijkheden op een efficiënte wijze. De cursus liet de deelnemer ervaren dat diverse vormen van
bewegen een bijdrage konden leveren aan de gezondheid op een persoonlijke en haalbare wijze. Oefeningen
vanaf de stoel, ervoor en vrij door de zaal, passeerden
de revue.
Naast de aandacht voor bewegen werd er wekelijks
aandacht besteed aan diverse onderwerpen zoals kennismaking, hobby’s en vrije tijd, gezondheid, valpreventie,
de stappenteller, de Nederlandse Norm voor Gezond
Bewegen en onderwerpen die men als groep naar voren
bracht. Het leerzame en plezierige aan deze cursus was
vooral het gevoel van saamhorigheid, besef en inzicht in
de persoonlijke mogelijkheden, contact met elkaar, de
uitwisseling van elkaars zilveren kracht, begrip voor elkaar, onderlinge hulpverlening en de inzet om te komen
tot een geslaagde cursus.
Ouderen Actief in de Wijk bedoeld als aanzet om na de
lessen door te gaan met een actieve leefstijl, is bijzonder
goed gelukt. Momenteel nemen op maandagmiddag in
wijkhuis ’t BrandPunt 20 personen deel aan een beweeggroep die speciaal is opgericht voor 65-plussers. De overige deelnemers hebben een activiteit elders gevonden.
Belangrijk is te weten dat bewegen een dagelijks gebeuren moet zijn om te kunnen spreken van een actieve
leefstijl. Iedere dag 30 minuten bewegen op een wijze die
matig intensief is, zorgt voor positieve effecten voor uw
gezondheid. U mag de 30 minuten opdelen in 2 keer 15
minuten of 3 keer 10 minuten. Als we praten over bewegen dan denken we aan fietsen, lopen, activiteiten, huishoudelijke werkzaamheden en sporten. Het gevoel van
inspanning moet zijn dat de ademhaling dieper wordt, je
hartslag sneller gaat, je een blos op je wangen krijgt, maar
je nog wel met een ander kunt praten.
Een actieve leefstijl begint bij jezelf, waarbij je moet denken: bewegen moet, sporten mag. De aanzet die de Stichting Welzijn Ouderen Helmond heeft gegeven is slechts
een fractie van de activiteiten die u voor uw welzijn kunt
ondernemen.
Meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de
Stichting Welzijn Ouderen Helmond, telefonisch: (0492)
54 11 81 of per e-mail: j.vermeulen@swohelmond.nl
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Deze keer opnieuw een recept met een Aziatisch tintje.
Dit keer met vis, want dat is gezond. Het Voedingscentrum raadt daarom aan tweemaal per week vis te eten.
Na jarenlang erg duur te zijn geweest, is zalm tegenwoordig weer heel betaalbaar, net zoals in vroeger tijden toen dienstboden zelfs afspraken maakten met hun
werkgeefsters over het aantal maal in de week dat ze
zalm moesten eten.
ROERBAKMIE MET ZALM EN
GROTE ROZE GARNALEN
Ingrediënten
3 ons roerbakmie
3 ons zalm
1 ons grote roze garnalen
125 gram taugé
1 (groene) paprika
1 grote ui
2 tenen knoflook
stukje gember van 2 à 3 cm
1 koffielepel rode pepermoes
3 à 4 eetlepels Japanse sojasaus
plantaardige olie
Voor het bijgerechtje
1 komkommer
½ eetlepel zout
2 eetlepels suiker
3 eetlepels (rijst)azijn
1 eetlepel (zwarte) sesamzaadjes
Bereidingswijze
Snijd de zalm in blokjes van zo’n 3 bij 3 cm. Laat de
zalmblokjes minimaal een half uur in de sojasaus marineren. Snijd de ui in ringen en fruit die in de plantaardige olie samen met de uitgeperste knoflook, pepermoes
en geraspte gember in een ruime pan. Snijd de paprika
in smalle reepjes.
Schil vervolgens de komkommer en snijd er schijfjes
van zo’n 3 mm dikte van. Doe de schijfjes in een schaal
met zout, suiker en azijn. Laat alles intrekken.
Als de uien zacht zijn de paprika toevoegen en laten
meesudderen tot die bijna gaar is.Voeg de taugé en garnalen toe.
Bereid de roerbakmie volgens de aanwijzingen op de
verpakking.
Dep de zalm droog. Zet de zalm in een andere pan even
rondom aan op hoog vuur en bak dan een paar minuten
zachtjes verder.
Laat de komkommerschijfjes uitlekken, doe ze terug in
de schaal en strooi er de sesamzaadjes over.
Doe roerbakmie en zalm bij het groentemengsel en
roer alles voorzichtig om. Meteen opdienen.
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kinderpagina van brandevoort

voornaam:................................................
achternaam:............................................
adres:........................................................

We hebben weer een leuke actuele kleurplaat gevonden voor jullie en wij hopen dat jullie er weer iets
moois van maken. Dus leef je uit en lever hem in op
oud brandevoort 24 vóór 8 februari 2009.

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

o o k t e d ow n l o a d e n v i a w w w. b r a n d evo o r t e rc o u r a n t . n l
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1.
2.
3.

Nienke de Goede 8 jaar
Ava Janssen 8 jaar
Indra Hokke 10 jaar
De prijzen kunnen jullie
ophalen aan
oud brandevoort 24,
telefoon 849 002

de prijzen worden aangeboden door

de kleurwedstrijd
uitslagenpagina van brandevoort

Dit zijn de uitslagen van
de kleurwedstrijd waar jullie weer enorm je best op
hebben gedaan. De winnaars van
de prijzen zijn:

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

1
2 3

jaar gang 10 januar i 2009

65

activiteitenkalender 2009

één mailtje of belletje en uw verzoek is op het juiste adres!

commissies,vertegenwoordigers en hun mailadressen
(meer gegevens via www.brandevoort.nu)
wijkraad
verkeerscommissie
’t BrandPunt
commissie buurtpreventie
commissie 12+
stichting dickensnight brandevoort
commissie speelvoorz./groen
commissie webmasters
brandevoort in actie
brandevoorterdag
vereniging bravo!
scouting brandevoort
fotoclub brandevoort
startpagina brandevoort
commissie kindervakantieweek

66

b r a n d e vo o r t e r c o u r a n t

jan van loon
hans van zoggel
fons bosman
rené deelen
sandra geleijns
jet de laat
henk noort
herbert von reth
maarten beks
jan drouen
mattie weijnen
jeroen bierens
albert ticheler
herbert von reth
yvon cremers

wijkraad@brandevoort.org
verkeer@brandevoort.org
secretaris@brandpunt.info
preventerven@brandevoort.org
12plus@brandevoort.org
dickens@brandevoort.org
spelengroen@brandevoort.org
webmaster@brandevoort.org
secretaris@brandevoortinactie.nl
voorzitter@brandevoorterdag.nl
info@brandevoort.biz
info@scoutingbrandevoort.nl
aticheler@dialtic.nl
info@brandevoort.nu
info@kvwbrandevoort.nl

belangrijke wijkinformatie
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belangrijke telefoonnummers

ALARMNUMMER
dierenambulance/dierenbescherming

112
51 39 71

GG&GD
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl 
politie, buurtbrigadier patricia van dijk
stadswacht

58 48 88
088 - 0031 100
0900 - 8844
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
water

0800 - 9009
59 48 94

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

50 47 04
0900 - 8861
50 47 05
50 47 06

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
de vendelier, schutsboom 67, stepekolk - oost 53 
peuterspeelzaal ot & sien, moerdonksvoort 1
peuterspeelzaal jip & janneke, koolstraat 3
kinderopvang vestein, koolstraat 3
kinderopvang ’t trommeltje, iekendonksevoort 49
dik trom kinderopvang 0-4 jarige, moerdonksvoort 1
dik trom buitenschoolse opvang “de rebellenclub”, moerdonksvoort 1
gastouderburo SPRING
gastouderburo FLEX

66 78 57
52 04 34
06 - 50 86 38 03
06 - 30 08 17 07
43 24 30
52 11 18
33 51 92
33 51 92
59 52 57
06 - 24 47 71 78
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