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Op zaterdag 7 februari 2009, om 20.00 uur, na veel trai-
ningsuren was het dan eindelijk zover. De zaal was uitver-
kocht. De deelnemers en dansers waren: Greetje Swinkels 
en Thom Bloks, Sandra Geleijns en Rene Langewouters, 
Anita van Beek en Lambert van de Reek, Jan Roefs en Lieke 
Sauve, John van Lieshout en Marita van de Reek, Fons Bos-
man en Ria Bloks. De vakjury bestond uit: Mirjan van Lies-
hout, Robert Hoefnagels  Slike Hoefnagels en Wilco van 
den Burgt.

De ballonnenwedstrijd voor scholieren uit ’t Hout en Bran-
devoort die afgelopen november gehouden werd ter opluis-
tering van de opening van de bibliotheekvestiging Mierlo-
Hout aan de Hoofdstraat, is gewonnen door groep 8 van 
de Openbare Basisschool Brandevoort. De ballon die het 
verste gekomen was, had een kleine vierhonderd kilometer 
afgelegd naar een klein plaatsje in Duitsland.

Wat hebben we weer leuke avonden gehad bij de nieuwe 
carnavalsvereniging van Brandevoort de Brandeliers! Eerst de 
kletsavonden op 17 en 24 januari die perfect gevuld waren met 
de juiste kletsers op de juiste avond en toen nog een gezellige 
feestavond op 30 januari voor alle vrienden van deze carna-
valsvereniging. Wij, als ‘buurtgenoten’ van de Baudevoort, von-
den het een leuke voortzetting van ons eigen carnavalskluppie 
CVBV om eens te gaan kijken bij onze vrienden.

Dinsdag 27 januari aan het eind van de middag kreeg ik van 
mijn partner een sms dat ik niet zou moeten schrikken als 
ik vanuit Woerden thuiskwam, maar de straat was afgezet, er 
zou politie zijn, brandweer, ziekenauto etcetera.
Inderdaad, komend vanuit het station zag ik in de verte al 
zwaailichten en de Rinckstraat was afgezet. Dit vanwege een 
gaslek, zo werd mij verteld door een belangstellende bij het 
rood-witte lint waarmee de weg was afgezet.

SSCCB zoekt voor Wijkhuis ’t BrandPunt een Beheerder 
m/v voor minimaal 38 uur per week. Wijkhuis ‘t BrandPunt 
is de gezellige huiskamer van Brandevoort en biedt dage-
lijks ruimte aan stichtingen, verenigingen, groeperingen en 
wijkgebonden activiteiten. Hiernaast zijn wij ook geopend 
voor mensen uit de wijk die behoefte hebben aan een 
praatje of een kopje koffie. 
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gefundeerd bouwen

In De Veste hebben de bewoners echter geheel andere 
ideeën bij deze titel. Het bouwen van het nieuwe woon-
blok hoeft helemaal niet gefundeerd te gebeuren voor 
hen. Althans niet op de manier zoals het nu gebeurt. Dag 
in, dag uit bonken de heipalen door in hun woningen. 
De aannemer is van mening dat het heien van palen no-
dig is om ieder risico te vermijden. Het voorboren en 
vervolgens volstorten van de boorgaten met beton als 
alternatieve heipalen is veel te duur voor de woningen, 
die er moeten komen. 
De mogelijke nadelige gevolgen neemt de aannemer wel 
voor zijn rekening, maar het blijft een onleefbaar moment 
van wonen in de huidige Veste. Scheuren en beschadigin-
gen zullen vergoed worden. Niet iets wat je verwacht als 
je net in het Palladium bent komen wonen.

EEN ONGEWONE GEuR IN DE WIJk

Daarnaast is de buurt rondom het Palladium in de maand 
januari van dit jaar door enkele extreme ontploffingen 
en gasexplosies wakker gehouden en verrast. Wat hier 
precies gebeurd is, weet nog steeds niemand. Maar het 
blijft een vreemde zaak. Zelfs als de hoofdredacteur en-
kele dagen later na deze berichten met zijn dochter een 
hardlooprondje door De Veste draait, dan nog ruikt hij 
gaslucht. En hij heeft helemaal niet zo’n goede neus, want 

hij loopt al meer dan 55 jaar op deze aardbol rond. Dat 
vergt dus een nadere verklaring …

DE MAAND FEBRuARI IS VOOR DE WIJk INGRIJPEND

De commissie samenleving heeft tijdens de vergadering 
van 9 februari enkele besluiten genomen die er gunstig 
uitzien. De wijk Brandevoort moet volgens de commis-
sieleden voorrang krijgen in eigen sport- en groenvoor-
zieningen. Dit plan moet de komende jaren het wonen, 
maar vooral het leven in de wijk ingrijpend gaan beïn-
vloeden. Hopelijk zal de gemeenteraad op dinsdag 3 
maart deze ideeën overnemen en Brandevoort de gele-
genheid bieden om als wijk aan de slag te gaan. In dit be-
sluit zal vooral de sport op de voorgrond staan. Indirect 
kan hier de ruimte voor de jeugd en andere doelgroepen 
aan gekoppeld worden.
Gelukkig is de voorbereiding voor de nieuwe basisschool 
in een concrete fase gekomen. De bewoners kunnen nu 
gaan aftellen hoeveel maanden het nog echt gaat duren 
voordat de oplevering een feit is. Zoals u kunt lezen is de 
100% garantie voor het precies uitvoeren van de plan-
ning nog niet afgegeven, omdat bezwaren nog roet in het 
eten kunnen gooien. Maar als dat niet het geval is, moet 
voor de zomervakantie de OBS in een bredere jas kun-
nen zitten en tegelijkertijd meer kinderopvang voor bin-
nen en buiten kunnen bieden. Wij zijn benieuwd naar de 
investeringen in de wijk de komende jaren. n

gP 
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vanuit de klankbordgroepverslag 11 februari 2009

De gemeente heeft de planning en bouw van het semi-
permanente schoolgebouw van de OBS aan de Voort 
tot hoofdpunt van de vergadering gemaakt. Nadat de 
wijkwethouder en zijn ambtenaren hebben aangegeven 
dat het goed is om op korte termijn te kunnen vissen in 
de Ecozone en de wijk- en impulsbudgetten al zijn vrijge-
geven, is er alle aandacht voor het nieuwe schoolgebouw 
in Brandevoort. 
De ambtenaren Joost Verspaget en Hans van Hoornik 
leggen omstandig uit hoe de bouw van de school de ko-
mende tijd in zijn werk gaat. De school kon dus niet in 
januari en ook niet in april 2009 opgeleverd worden. Als 
er geen echte bezwaren komen tegen de huidige plan-
nen, dan is de school in juni van dit jaar klaar. De OBS zal 
dan nog net voor de zomervakantie de inrichting doen. 
Op dat moment komen er twaalf nieuwe lokalen vrij en 
is er voor de kinderopvang en de buitenschoolse op-
vang weer enige ruimte. Maar het biedt niet veel armslag, 
want meteen bij de oplevering zijn alle lokalen al weer 
vol volgens de huidige prognoses. Voor de kinderopvang 
en de buitenschoolse opvang is de ruimte ook al meteen 
helemaal benut. 
In 2011 komt er een derde permanente school in de 
Hazenwinkel bij. Maar wat er in de tussentijd (september 
2009 tot en met 2011) met het groeiend aantal kinderen 
qua opvang moet gebeuren is nu nog onbekend. Ook is 
het nog een stevige opgave om de komende maanden 
voor het grote aantal kinderen in Brandevoort goede 
opvang te vinden. De OBS heeft nu in het wijkhuis tijde-
lijke ruimte beschikbaar gekregen, maar voor een derde 
groep kinderen moet er tussen maart en juni nog een 
creatieve oplossing komen. Voor de kinderopvang gelden 
dezelfde problemen. De gemeente is zich ten volle be-
wust van deze problemen en zal even ondernemend als 
het laatste halfjaar met de wijk aan de slag gaan om het 
nog steeds groeiend aantal kinderen goed op te vangen.

Ondanks al deze perikelen en verrassingen zal Bran-
devoort in juni een prima gebouw tot zijn beschikking 
hebben. “Een gebouw dat de wijk waardig is,” volgens 
wijkwethouder Frans Stienen. Niet alleen de OBS neemt 
er dus zitting in, ook de kinderopvang en de buiten-
schoolse opvang. In feite is de school aan de Laathoeve 
een complete brede school, waarin verschillende func-
ties zijn ondergebracht: onderwijs, opvang, vergadering 
en ontmoetingsruimte.
Wijkwethouder Frans Stienen prijst zijn ambtenaren en 
zijn eigen college dat het hen toch is gelukt om voor de 
zomervakantie het gebouw op te kunnen leveren. Het 
college moest erg veel besluiten nemen en bijna onmo-
gelijke drempels slechten om deze zaak op zo korte ter-
mijn te kunnen klaren. De eerste planningen waren niet 
realistisch en gelukkig is door de medewerking van de 
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vanuit de klankbordgroep
beheersstichting van het wijkhuis de tijd tussen januari 
en juni 2009 goed overbrugd.
In tegenstelling tot andere schoolgebouwen is aan dit ge-
bouw extra veel aandacht besteed wat betreft de lucht-
ventilatie. Per uur kan er 800 m3 lucht ververst worden. 
Aan de zonzijde van de school zijn er bijzondere zon-
neschermen gemaakt die het verblijf in de zomer aan-
zienlijk moeten veraangenamen. Er is echter geen koeling 
aangebracht, maar de verwachting is dat Nederland niet 
ieder jaar met extreme weersomstandigheden te maken 
krijgt. De planning is zodanig dat het straatwerk rondom 
de nieuwe school gereed is als deze wordt opgeleverd. 
In juni kunnen de toekomstige bewoners van de school 
dan ook zonder meer aan de slag zonder in de modder 
te blijven steken.
De bijgaande tekeningen geven aan hoe het gebouw in de 
wijk is gelegen. De ligging in de buurt van de hoogspan-
ningsmasten is nog onderwerp van bespreking. In ieder 
geval ligt het gebouw op 79 meter afstand van de geplan-
de nieuwe mast en dus veel verder dan de toegestane 45 
meter. Op vragen uit de zaal, zegt de wethouder toe dat 
hij deze zekerheid ook nog eens met extra metingen van 
de magnetische straling wil bewijzen.

DE CIVIELTECHNISCHE GANG VAN ZAkEN IN DE WIJk

Ondanks de inzakkende verkopen van huizen is het zo 
dat er de komende tijd weer een aantal nieuwe woon-
blokken zal starten. De projectgroep Brandevoort zal 
de bouw van de woonblokken in een andere volgorde 
plannen, omdat de duurdere categorie nu iets minder 
goed verkoopt. Daar staat tegenover dat de belangstel-
ling voor kleinere en goedkopere huizen wel aanwezig 
is. Maar Jacqueline klomp van de projectgroep voor de 
wijk, wil nu alvast haar twijfel uiten over de haalbaarheid 
van de realisatie van de wijk in 2017, waarschijnlijk is dat 
door de huidige economische situatie een jaar later.
Op navraag van mogelijke gaslucht in de wijk rondom 
het Palladium, vertelt Theo van den Broek dat die lucht 
mogelijk afkomstig is van oude gasleidingen. In de maan-
den januari en februari zijn oude leidingen verplaatst en 
opgeruimd en zijn er nieuwe aangelegd. De gasleidingen 
structuur is nu vernieuwd en afgerond. 
In de rondvraag meldt Louis Vrolings dat de gang naar 
school via de Middellaan op dit moment een grote mod-
derpartij is. Theo van de Broek erkent het probleem en 
geeft aan dat vanaf de week van 12 februari de weg naar 
de school zal worden bijgewerkt.
De volgende klankbordgroepvergadering is gepland op 
donderdag 25 juni met het hele college. Als het een 
beetje meezit, kan deze vergadering misschien wel in het 
nieuwe schoolgebouw plaatsvinden, denkt de auteur van 
het verslag hoopvol… n

gP
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4de tentoonstelling 13, 14  en 15 maart 
in wijkhuis ’t brandPunt

Ook dit jaar is wethouder Stienen bereid de jaarlijkse 
tentoonstelling te openen op vrijdag 13 maart aanstaan-
de om 20.00 uur. Ruim dertig leden van FotoClub Bran-
devoort zullen hun beste foto’s aan het publiek laten zien.
Zoals elk jaar zal het werk zijn van cracks, maar ook 
van leden die pas kort geleden begonnen zijn met deze 
fascinerende hobby.
Het zal daarom een doorsnee zijn van het kunnen van de 
club. Intussen gaan de activiteiten binnen de werkgroe-
pen en in clubverband op de gewone voet verder.
Immers het doel is om binnen een gezellige atmosfeer 
elkaar te helpen betere foto’s te maken, dan de stan-
daard vakantiekiekjes. Het magische woord is hierbij, dat 
de leden elk bijdragen in een uitwisseling van kennis en 
vaardigheden.
De starters-portretmodellengroep heeft enkele leer-
zame avonden georganiseerd, waarbij op een avond ons 
model Carmen gefotografeerd werd met hoeden en ac-
cessoires, terwijl op een andere avond getracht werd be-
staande modefoto’s te maken, zodat je kon leren hoe je 
het beste de verlichting kon plaatsen. Er werd ingespan-
nen gewerkt.

De macro-stilleven-groep organiseerde een workshop 
die ook door de andere leden van de fotoclub werd 
bezocht. Ook hier werd heel geconcentreerd gewerkt 
met gebruikmaking van verschillende lichtsystemen en 
lenzen.
De architectuurwerkgroep is druk bezig met een geza-
menlijke deelname aan de tentoonstelling en is uiterst 
secuur in het afwegen welk effect de ene foto op de 
andere zal hebben .
De natuurwerkgroep heeft buitenfotografie momenteel 
even op een laag pitje staan in verband met de weers-
omstandigheden. Sneeuwopnamen zijn er natuurlijk wel 
gemaakt.
Ook heeft een aantal leden van de fotoclub opnamen 
gemaakt tijdens Dancing with the Stars.
De actie voor de Opkikker van de Vendelier en in het 
kunstkwartier zijn eveneens leuke fotomomenten ge-
worden.
Graag tot ziens op onze tentoonstelling. Toegang is gratis! n

albert ticheler
fotoclub.publiciteit@brandevoort.org

565621

   fotoclub
brandevoort
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Op zaterdag 7 februari 2009, om 20.00 uur, na veel trai-
ningsuren was het dan eindelijk zover. De zaal was uit-
verkocht.

DE DEELNEMERS EN DANSERS WAREN:
•	 Greetje	Swinkels	en	Thom	Bloks
•	 Sandra	Geleijns	en	Rene	Langewouters
•	 Anita	van	Beek	en	Lambert	van	de	Reek
•	 Jan	Roefs	en	Lieke	Sauve
•	 John	van	Lieshout	en	Marita	van	de	Reek
•	 Fons	Bosman	en	Ria	Bloks

DE VAkJuRy BESTOND uIT:
•	 Mirjan	van	Lieshout	(eigenaresse	dansstudio	Mir’s)
•	 Robert	 Hoefnagels	 (Danser	 professionals	 en	 dans- 
 leraar)
•	 Slike	Hoefnagels	(Danser	professionals	en	dansleraar)	
•	 Wilco	van	den	Burgt,	eigenaar	van	een	dansschool	te	 
 Veghel

Onder grote belangstelling van vrienden en bekenden 
hebben zes paren de verschillende dansen uitgevoerd.
Greetje Swinkels danste met Thom Bloks de Engelse 
wals en de jive. Jan Roefs leidde Lieke Sauve bij de jive 
en de quickstep. Sandra Geleijns durfde met Rene Lan-
gewouters de tango en de jive aan, John van Lieshout 
danste samen met Marita van den Reek de rumba en 
ook een Engelse wals. Anita van Beek danste de sterren 
van de hemel met Lambert van den Reek met de prach-

tige tango en een rumba, waarna Fons Bosmans met 
Ria Bloks de gelederen sloot met een cha-cha-cha en 
de quickstep. Voorafgaand aan de wedstrijd werd door 
elf meisjes van de 12Plus groep gedanst, een heel leuke 
opening voor een zwierige avond.
Na de pauze gaven Rieneke en Paul een schitterende de-
monstratie van een rumba, cha-cha-cha en jive. Het is 
duidelijk dat zij volkomen op elkaar ‘ingedanst’ zijn, een 
prachtige reclame voor Danscentrum Burning Point.

Daarnaast was een aantal mensen benaderd in het pu-
bliek om de deelnemers te beoordelen, wat ze prima de-
den. De stemming zat er direct in en de concurrentie en 
het niveau waren zeer hoog. Ieder paar liet twee dansen 
zien en elke dans werd afzonderlijk voorzien van positief 
commentaar en punten. Het was tot het einde bij beide 
groepen een nek-aan-nek race.
Het wachten op de uitslag bracht natuurlijk de nodige 
spanning met zich mee. De jury was zeer lovend over 
de behaalde resultaten na zo’n korte voorbereidingstijd.
uiteindelijk werd Anita van Beek winnares bij de dames. 
Fons Bosman werd winnaar bij de heren. Beiden van harte 
gefeliciteerd met jullie overwinning. Zij gaan naar de finale 
van 7 juli 2009, die ook weer gehouden wordt in wijkhuis 
‘t BrandPunt. De volgende Dancing with the Stars is op 28 
maart 2009 en 23 mei 2009, aanvang 20.00 uur. Entree 
€ 2,50. Zorg dat u er bij bent. n

mia verhoeven 

brandevoort
           een nieuwe traditie rijker...
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Clown bassie komt naar brande-
voort

Op zondag 8 maart om 14.00 uur komt Bassie met zijn 
lachspektakelshow naar wijkhuis ’t BrandPunt. Het is 
weer dikke pret met de nieuwe show van Bassie. Deze 
leuke show vol liedjes en sketches staat garant voor 
heerlijk lachen en schateren en is voor jong en oud. 
kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Boek-
handel de Roij & Boschman, Markt 211 te Helmond en 
op de dag zelf natuurlijk aan de zaal. 
Ben je jarig op de dag dat je naar de voorstelling komt? 
Geef dat dan even door op info@clownbassie.nl 

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 altijd in beweging

danCing with the stars brandevoort

De eerste voorronde van het evenement Dancing with 
the Stars kan als grandioos succes worden betiteld. In 
een afgeladen zaal Schutsboom genoot het publiek van 
de videoclip demo door de 12-Plus jeugd en een demon-
stratie wedstrijddansen door het duo Paul en Rieneke. 
Maar men kwam natuurlijk vooral om de ‘Bekende Bran-
devoorters’ te zien schitteren! 
De winnaars bij ronde 1 en dus automatisch geplaatst 
voor de Grande Finale op 11 juli, zijn: Anita van Beek, 
vrijwilliger in wijkhuis ’t BrandPunt en organisator van 
de Brandevoorter Zwetsavonden en Fons Bosman, be-
stuurslid van Stichting Sociaal Cultureel Centrum Bran-
devoort en bestuurslid van Stichting Brandevoort in Ac-
tie. De volgende voorrondes vinden plaats op 28 maart 
en 23 mei. In deze tweede ronde doen mee:
•	Peter van stiphout, vrijwilliger bij 12-Plus; raadslid 
 PvdA Helmond
•	Peter faber, lid CV de Brandeliers

•	roelof jan bouwknegt, bestuurslid Stichting Brande-
 voort in Actie, organisator Brandevoorter Dag
•	mary-ann bosman, assistent beheerder van wijkhuis
 ’t BrandPunt; organisator van koersbal en koken voor  
 alleenstaanden
•	gaby van lieshout, echtgenote van John en vrijwilliger 
 op afroep
•	joyce van schoonderwalt, lid CV de Brandeliers
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De dansers worden ook nu weer getraind en onder-
steund door de zeer ervaren wedstrijddansers van 
Danscentrum Burning Point:

Marita en Lambert van den Reek                                Ria en Thom Bloks                      Lieke Sauvé en René Langewouters

kaarten voor de volgende voorrondes kosten slechts 
€ 2,50 en zijn nog beperkt verkrijgbaar aan de bar in 
het wijkhuis. De kaarten voor de Grande Finale zijn iets 
duurder, namelijk € 5,-. Er wordt dan niet alleen gestre-
den om de grote Brandevoort in Actie wisselbokaal, 
maar er zullen ook enkele geweldige demonstraties te 
zien zijn van de absolute Nederlandse danstop. De jury 
wordt voor die gelegenheid uitgebreid met het van tv 
bekende jurylid Jan Postulaert. En speciaal voor deze ge-
legenheid zal de burgemeester van Helmond, de heer  F. 
Jacobs, juryvoorzitter zijn! kaarten voor deze Grande 
Finale zijn vanaf 1 juni te koop aan de bar in het wijkhuis. 
Wees er snel bij, want vol=vol!

wijkhuis ’t brandPunt zoekt een 
nieuwe beheerder

De beheerder van wijkhuis ’t BrandPunt, Rieny Peters, 
heeft het bestuur te kennen gegeven dat hij vanaf 1 
maart 2009 een andere baan heeft gevonden en daarom 
zijn ontslag indient. Het bestuur zal de vacature plaatsen 
in diverse media om zo op korte termijn een geschikte 
opvolger te vinden. In de tussenliggende tijd zullen de 
parttime medewerksters gezamenlijk de beheerstaken 
invullen, waarbij het bestuur uiteraard zoveel mogelijk 
zal ondersteunen. Het bestuur wenst Rieny veel succes 
in zijn nieuwe baan.
Elders in deze BC treft u ook een stuk aan, waarin wij 
gegadigden oproepen om te solliciteren. 

vrijwilligers gezoCht!

Ons bestand aan vrijwilligers is redelijk groot. Deson-
danks zijn we altijd weer op zoek naar aanvulling van 
onze ploeg. We zoeken mensen die graag bardiensten 
draaien, zowel op regelmatige basis als ook mensen die 
gewoon zo nu en dan bij grote evenementen willen hel-
pen. Daarnaast zoeken we mensen die ons willen helpen 
regelmatig klusjes uit te voeren. En ook zijn we op zoek 
naar mensen die geïnteresseerd zijn in de bediening van 

licht en geluid. kortom: we zoeken diverse mensen met 
verschillende kwaliteiten; wij zoeken u!!!!!!!! Meld u aan 
bij ondergetekende of aan de bar in het wijkhuis. 

aCtiviteiten

kijk op onze website www.brandpunt.info voor het al-
tijd actuele overzicht van activiteiten. n

fons bosman,
secretaris@brandpunt.info

voor meer informatie: www.brandpunt.info
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voortgang en toekomstPlannen sgCb

Op woensdag 10 februari vond er een gesprek plaats 
tussen de manager van het SGCB, de heer Robert Ha-
zenberg en ondergetekende, redactielid van de Brande-
voorter Courant om u, bewoners van de wijk, een idee 
te kunnen geven van de voortgang en toekomstige plan-
nen van het SGCB.

CLIëNTENRAAD 

De bovengenoemde Stichting hecht heel veel waarde aan 
het leveren van een zo goed mogelijke gezondheidszorg. 
Deze taak wordt door de professionals zo vakkundig en 
goed mogelijk uitgevoerd maar de grote vraag voor hen 
is: ervaren de betrokken bewoners dat ook zo?
Hoewel het inmiddels niet meer verplicht is een cliën-
tenraad te benoemen vindt de Stichting het toch uiterst 
belangrijk om feedback te krijgen en te houden met de 
bewoners. Het patiëntenbestand van de huisartsen is 
vrijwel uitsluitend te vinden binnen de wijk. En dit maakt 
het daarom gemakkelijker een vrij goed beeld te krijgen 
van opvattingen van de wijkbewoners. Daarom heeft de 
Stichting besloten tot het formeren van een cliëntenraad 
met leden die afkomstig zijn uit de wijk. Op deze manier 
zal het een stuk gemakkelijker kunnen zijn om te luiste-
ren naar geluiden vanuit de wijk om samen te komen tot 
een zo optimaal mogelijk functionerend Gezondheids-
centrum. uiteraard verloopt een en ander altijd volgens 
medische richtlijnen. 
De toekomstige taken van de leden van de cliëntenraad 
zullen bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het adviseren bo-
ven particulier niveau op het gebied van onder andere: 
zorgaanbod, openingstijden SGCB, service verlening in 
het algemeen en technische voorzieningen in het ge-
bouw. 
Het maximale aantal mensen in de cliëntenraad zal kun-
nen bestaan uit zeven leden. Hiervoor hebben zich tot 
op heden officieel vijf personen aangemeld en een per-
soon is voorlopig reeds ingeschreven als aspirant-lid. Dit 
houdt in dat er nu nog één plaats open is voor een ge-
interesseerde wijkbewoner(ster). De officiële installatie 
van de leden door het Stichtingsbestuur zal deze maand 
plaatsvinden. 

VOORTGANG INTERNE SAMENWERkING CLuS-
TERS BINNEN HET SGCB

In de opstartfase van het SGCB voor mei 2008 zijn er 
een groot aantal mondelinge afspraken gemaakt tussen 
de verschillende disciplines. Deze afspraken zullen in de 
komende tijd concreet gemaakt moeten worden door 
ze op papier te zetten. Een en ander vanzelfsprekend in 
samenspraak met de preferente zorgverzekeraar CZ. Af-
spraken die uiteraard ook moeten worden nagekomen. 
Robert Hazenberg ziet dit item zelfs als doelstelling om 
minimaal 90% van de gemaakte afspraken ook uitgevoerd 
te krijgen. In de eerder genoemde opstartfase zijn vier 
clusters in het leven geroepen die onderlinge afspraken 
hebben gemaakt, namelijk:

1 bewegingscluster 
2 psychosociaal cluster 
3 gezin-kind cluster
4 farmaco-therapeutisch cluster

Landelijk hebben startende gezondheidscentra, volgens 
de richtlijnen van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, een termijn gekregen van vijf jaren om 
tot onderlinge afspraken te komen. Op dit moment zit 
dit proces in Brandevoort in de laatste fase, ofwel in het 
laatste jaar van deze opstartperiode. Na deze periode 
gaat het SGCB in conclaaf met de preferente zorgver-
zekeraar CZ om voor 2010 alles op papier te kunnen 
hebben. 
In samenspraak met Zorgverzekeraar CZ is er besloten 
om voor het lopende jaar met twee zorgprogramma’s 
te starten, namelijk diabetes mellittus (suikerziekte) en 
cardiovasculair risicomanagement (hart- en vaatziekten). 
De ontwikkeling en implementatie zullen in 2009 plaats-
vinden. “Het SGCB ziet dit als een vingeroefening voor 
nog meer geïntegreerde zorgprogramma’s. Te denken 
valt dan aan zorgprogramma depressie of COPD/astma.”

Het is de bedoeling dat nog dit jaar een goed geïntegreerd 
en werkbaar programma tot stand wordt gebracht tussen 
de verschillende disciplines waardoor een goede samen-
werking gegarandeerd zal kunnen worden. n 

md

gezondheidscentrum 
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sPringtime

MuZIEkFESTIVAL IN ‘T BRANDPuNT
In het eerste weekend van april zal wijkhuis ’t BrandPunt 
bol staan van activiteiten. 
Eén daarvan is het muziekfestival Springtime dat georga-
niseerd wordt door koBra, het koor van Brandevoort. 
Een avond vol gevarieerde muziek waarin het showele-
ment niet ontbreekt!

Wie gaan daarvoor zorgen?
Vocal Group Blended uit ‘s-Hertogenbosch
Close Harmony Group Confetti uit Venray
Zanggroep Just for Fun uit Mierlo-Hout 
en natuurlijk koBra uit Brandevoort!

OVER kOBRA...
koBra is een nog jong en heel enthousiast koor met 
ruim vijftig leden en bestaat inmiddels ruim twee jaar. 
Elke donderdagavond repeteren zij onder de bezielende 
en vakkundige leiding van dirigent Adriaan van den Heu-
vel in wijkhuis ’t BrandPunt, het gezellige wijkhuis van 
Brandevoort. koBra zingt popsongs en musicalnummers 
in vier- en vijfstemmige uitvoering en heeft al verschil-
lende succesvolle optredens achter de rug, waaronder 
een in ’t Speelhuis en een openlucht optreden tijdens 
Dickensnight 2008.

OVER BLENDED...
In 2006 is het sextet Blended van start gegaan met leden 
afkomstig uit Drunen, Elshout, Dreumel, Oss, Someren 
en Den Bosch. Ze vonden elkaar via de digitale snelweg 
en zo startten ze een ‘a capella vocal group’ met als 
thuisbasis Den Bosch.
Net zo lang als het geduurd heeft om een voltallige groep 
te creëren, duurde het om een passende naam te vin-
den. Gezocht werd naar een korte maar krachtige naam 
die de doelstelling zou weergeven: mooie muziek maken, 
variërend van jazz tot pop, maar bovenal samen mooie 
harmonieën creëren. In de close harmony draait het im-
mers allemaal om de klankkleur en dat is exact hetgeen 
de groep nastreeft. Een prachtige karaktervolle mix van 
eigen stemmen. Daarnaast bouwt Blended een zo afwis-
selend mogelijk repertoire op, zodat zij boeiend blijven 
voor een breed publiek.

OVER CONFETTI...
Confetti is een groep enthousiaste zangers en muzikan-
ten uit Venray en omstreken die gevarieerde muziek pre-
senteert, zowel onder begeleiding van een combo als a 

bijdragen van gebruikersgroepen / vrijwilligersgroepen
      wijkhuis ‘t brandpunt

capella. De variatie in het repertoire maakt een optreden 
van Confetti voor een zeer breed publiek toegankelijk. 
Confetti weet daar op een zeer goede wijze invulling aan 
te geven door van ieder optreden een feest te maken: 
heerlijk om naar te luisteren en bovendien een lust voor 
het oog.

OVER JuST FOR FuN…
In 1993 kwam een vriendengroep (ontstaan uit het in-
middels opgeheven koor Invocation) bij elkaar. Zij misten 
de muziek en wilden graag weer gaan zingen. Daarom 
zochten en vonden zij een muzikaal leider en een nieuw 
koor was geboren. Familieleden en vrienden werden be-
naderd om mee te doen en in mei van dat jaar gingen de 
eerste repetities van start met een groep van vijfentwin-
tig mensen. Al heel gauw groeide dit aantal uit naar de 
huidige samenstelling. Eigenlijk paste maar één naam bij 
dit koor: Just for Fun. Muzikaliteit en gezelligheid gaan bij 
deze zanggroep altijd hand in hand.
Met deze vier koren zal op 4 april vanaf 20.15 uur de 
grote zaal van wijkhuis ’t BrandPunt bruisen van enthou-
siaste zangers en muzikanten die hen begeleiden. kaar-
ten à € 7,- zijn verkrijgbaar bij de volgende adressen:
•	’t	BrandPunt	in	Brandevoort
•	Poelier	Slegers	in	Mierlo
•	The	Read	Shop	in	Mierlo-Hout	

bridgeCursus voor beginners

Bridgeclub ’t BrandPunt gaat vanaf begin maart 2009 
weer starten met een bridgecursus voor beginners. De 
cursus zal op zaterdagen worden gegeven in wijkhuis 
‘t BrandPunt.
Gedurende 13 cursusmomenten van ongeveer tweeën-
half  uur elk, worden u de grondbeginselen bijgebracht 
van dit nobele kaartspel. De lessen worden gegeven 
door een ervaren bridgeleraar.
De kosten voor het volgen van de cursus, bedragen 
€ 30,-.  Bridgeclub ’t BrandPunt heeft een vaste bridge-
avond op de maandagavond, vanaf 19.30 uur. Loopt u 
gerust eens binnen als u geïnteresseerd bent, meer in-
formatie wilt hebben, en/of u zich wilt opgeven voor de 
cursus. n

Voor inlichtingen over de club of over de nieuwe cursus 
en voor inschrijving kunt u terecht bij:

w. jaegers
telefoon 0492 - 536378

whjaegers@onsbrabantnet.nl 
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zoekt voor wijkhuis ’t brandPunt 
een beheerder m/v voor minimaal 38 
uur Per week

Wijkhuis ‘t BrandPunt is de gezellige huiskamer van 
Brandevoort en biedt dagelijks ruimte aan stichtingen, 
verenigingen, groeperingen en wijkgebonden activiteiten. 
Hiernaast zijn wij ook geopend voor mensen uit de wijk 
die behoefte hebben aan een praatje of een kopje koffie. 

De werkzaamheden zijn veelomvattend en vragen een 
soepele en open instelling.

EEN GREEP uIT DE WERkZAAMHEDEN
•	 Het	dagelijks	beheer	van	wijkhuis	’t	BrandPunt	op	een	 
 gastvrije en klantvriendelijke wijze
•	 Facilitair	 beheer	en	handhaving	 van	orde	en	netheid	 
 van het gebouw
•	 Financiële	taken,	zoals	kasbeheer,	budgetbeheer	en	in- 
 koop
•	 Het	organiseren,	 initiëren	en	coördineren	van	activi- 
 teiten
•	 Het	werven,	inplannen	en	aansturen	van	medewerkers	 
 en vrijwilligers voor de verschillende activiteiten
•	 Het	 beschikbaar	 stellen	 van	 de	 diverse	 ruimtes	 aan	 
 gebruikers op een adequate en transparante wijze,  
 maar ook het maken en vastleggen van afspraken hiertoe
•	 Draaien	van	bar-	en	keukendiensten	volgens	planning

DE PERFECTE kANDIDAAT
•	 Heeft	passie	voor	het	werk
•	 Heeft	een	open	en	dienstverlenende	instelling

•	 Is	communicatief	vaardig
•	 Heeft	 aantoonbare	 horeca-ervaring,	 maar	 beschikt	 
 ook over voldoende technische vaardigheden om klei- 
 ne reparaties uit te voeren en licht, geluid & techniek  
 te (leren) bedienen
•	 Is	sociaal,	representatief	en	gastvrij	
•	 Kan	een	gemengd	team	van	medewerkers	en	vrijwil- 
 ligers sturen, leiden, motiveren en enthousiasmeren
•	 Heeft	er	geen	probleem	mee	om	’s	avonds	en	in	het	 
 weekend te werken; een hoge mate van flexibiliteit is  
 dus gewenst!

WIJ BIEDEN
Een uitdagende, zelfstandige en flexibele functie waarbij 
er ruimte is om eigen ideeën in te brengen en de func-
tie te vormen, dit in goed overleg met het Bestuur. Ons 
team bestaat grotendeels uit zeer gemotiveerde vrijwil-
ligers die zich met veel plezier en toewijding inzetten 
voor ons Wijkhuis. 
Wij bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoor-
waarden, en een marktconform salaris. 
Heeft u inhoudelijke vragen? Neem gerust contact op 
met de secretaris van het bestuur, te bereiken via onder-
staande gegevens of via secretaris@brandpunt.info. uw 
uitgebreide schriftelijke sollicitatie, voorzien van motiva-
tie en CV, zien wij graag vóór 15 maart 2009 tegemoet:
Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort
t.a.v.  Fons Bosman
 ’t Leemsveld 11
 5706 kN  Helmond
 06-54946359
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

stichting sociaal cultureel centrum brandevoort
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Wat vindt u van ons wijkhuis en de activiteiten daar? 
komt u er wel eens? Ik heb vroeger in Brouwhuis ge-
woond en toen daar de uitbreiding kwam waren er veel 
mensen van buiten de wijk/stad die zich er nieuw vestig-
den. Het verenigingsleven was daar, in kleine kring, erg 
sterk en goed georganiseerd. NIeuwkomers zochten 
aansluiting in de wijk. Er kwam een tweede wijkhuis, ei-
genlijk precies zoals ons tijdelijke BrandPunt was, enkele 
lokaaltjes groot. Ook hier begon een enthousiaste groep 
mensen van alles te organiseren en hieruit is de wijk-
vereniging de Zonnesteen ontstaan. Pas toen het stenen 
gebouw geopend werd, kwam er een grotere toeloop. 
De mensen kenden het andere al en hadden nu boven-
dien een mooi nieuw gebouw om de wijkactiviteiten een 
boost te kunnen geven. Hier in Brandevoort merk ik ook 
dat er nu meer kan en meer gebeurt. Volop mogelijkhe-
den in een prachtig gebouw met veel enthousiaste men-
sen. Ik kom er zelf ook graag.
Voor de jeugd ligt het natuurlijk iets anders. Zij hebben 
andere behoeftes om zich te vermaken. Een deel zoekt 
aansluiting bij sportclubs of bij een muziekvereniging. Een 
ander deel is daar wat minder voor te porren of wil ook 
eens chillen. In wijkhui ‘t BrandPunt is er een lokaal waar 
de jeugd van 12 tot 16 jaar allerlei activiteiten kan doen 
(de 12Plus groep). Die hebben hun plekje wel gevonden 
lijkt het.

Ik ben zelf nu een jaartje als vrijwilliger bij de 12Plus 
en mij valt op dat je heel veel leert van wat deze jeugd 
beweegt en belangrijk vindt. Over enkele jaren zijn zij de 
16-plussers van de wijk.
Voor de jeugd van 16 en ouder is er nog niets. Over het 

realiseren van sportvelden, ook voor onze jeugd wordt 
nu volop gesproken. Nu weet ik ook niet precies wat er 
verder moet komen. De 16plus jeugd laat zich wat dat 
betreft nog niet horen. 
Maar wie voelt zich aangesproken? De wijkraad heeft 
een jaar geleden een poging gedaan Maar is nog niet echt 
verder gekomen met gesprekken met de gemeente. Er 
komt nu opnieuw een oproep vanuit de wijkraad. 
 
16-PLuSSER: LAAT JE STEM HOREN
Wat er moet gebeuren is dat enkele bewoners, en dat 
hoeven geen experts te zijn, zich even verzamelen en 
inventariseren  wat in Brandevoort nodig is voor de 
16plussers. Ideeën moeten natuurlijk voor een groot 
deel van deze groep zelf komen maar de ouderen  kun-
nen hier natuurlijk wel bij helpen. Dus als je dit leest en 
je bent een jongere van 16plus. Heb jij een idee? En als u 
dit leest en hiermee aan de slag wilt gaan, laat dan even 
wat horen (aan de wijkraad).

Het is echt belangrijk want Brandevoort is een wijk met 
steeds meer jeugd in verschillende leeftijdsgroepen. En 
natuurlijk zoekt men een plek in de wijk waar men elkaar 
kan ontmoeten.  Hopelijk kunnen we hierin slagen.
Ik denk dat we als wijkbewoners aan zet zijn en moeten 
aangeven wat we willen voor onze jeugd. Dan ben ik er 
zeker van dat we via de wijkraad in gesprek kunnen met 
de gemeente en wat voor deze groep jongeren kunnen 
betekenen. n
 

peter van stiphout
wijkbewoner en gemeenteraadslid helmond

jeugd in brandevoort
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kindervakantie week brandevoort 27-07-09 t/m 31-07-09

Beste ouders en kinderen,

De zomervakantie zit er al weer aan te komen en zodoende 
gelukkig ook de eerste Kindervakantieweek voor Brande-
voort. In februari 2008 zijn we begonnen om deze week te 
organiseren. De werkgroep Kindervakantieweek Brandevoort 
bestaat uit veertien leden. Wij als werkgroep zijn druk doende 
om er een fantastische eerste Kindervakantieweek van te 
maken.

Inmiddels is ook onze website geopend. 
www.kvwbrandevoort.nl

Ga gerust eens een kijkje nemen. Wij vinden het leuk als jullie 
in ons gastenboek laten weten wat jullie van onze, eigenlijk 
jullie, website vinden. Wij zijn er enorm trots op!

We verklappen nog niet wat we allemaal gaan doen maar 
het wordt een super leuke, gezellige week! Vol met leuke acti-
viteiten. Dus zorg dat je erbij bent en schrijf je in!

Hopelijk tot ziens op 27 juli!

Werkgroep Kindervakantieweek Brandevoort

Bovenstaande brief wordt samen met het inschrijfformu-
lier uitgedeeld in de week na de carnavalsvakantie. Alle 
kinderen die op de Vendelier of de OBS Brandevoort zit-
ten krijgen deze brief mee naar huis. Behalve als je in de 
instroomgroep (groep 0) zit, dan moet je nog een jaartje 
wachten voor je mee mag doen. 
Ga je naar een basisschool buiten onze wijk, dan mag 
je natuurlijk gewoon meedoen. Alle informatie die de 
kinderen via school mee naar huis krijgen is namelijk te 
vinden op onze site. En daar kun je ook het inschrijffor-
mulier downloaden!

Je kunt je kind(eren) inschrijven op maandag 9 maart van 
19.30 - 21.30 uur en woensdag 11 maart van 12.00 - 
14.00 uur in wijkhuis ‘t BrandPunt (MFC). De kosten zijn 
€ 35,- per kind, contant te betalen bij de inschrijving.
uiteraard kunnen we niet zonder jullie hulp tijdens 
deze week! Wil je ervoor zorgen dat je kind(eren), 
kleinkind(eren), oppaskind(eren), broertje(s), zusje(s), 
neefje(s), nichtje(s) buurmeisje(s), buurjongen(s) een te 
gekke week hebben? Meld je dan  aan als groepsleider 
of spelleider. Het formulier hiervoor wordt ook mee-
gegeven aan de kinderen en is ook weer te vinden op 

onze site. Dit formulier kun je inleveren tijdens de in-
schrijvingsavond en -middag of mailen naar info@kvw-
brandevoort.nl 

OPROEP BRANDEVOORTER TALENT
Voor verschillende activiteiten tijdens de week zoeken 
we nog toneelspelers, muzikanten, zangers en zangeres-
sen. Heb je altijd al in de huid willen kruipen van een 
ander? Schuilt er een ware Johnny Depp of Angelina Jolie 
in je? Of ben je te laat met je inschrijving voor Idols en
X factor? Grijp dan je kans en laat je talent zien in Bran-
devoort tijdens de kindervakantieweek. De invulling van 
de week blijft tot het laatste moment een verrassing 
voor de kinderen. Daarom moeten we helaas een beetje 
vaag blijven over wat precies de bedoeling is.
Heb je interesse en/of wil je meer weten? Mail dan naar: 
info@kvwbrandevoort.nl

kortom: de kindervakantieweek Brandevoort is te leuk 
om te missen dus zorg dat je erbij bent! n

namens werkgroep kindervakantieweek brandevoort,
yvon cremers
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sportvelden brandevoort

Op maandag 9 februari is er een commissievergadering 
geweest over het onderwerp sportpark in Brandevoort. 
Het ging hier ook over de voetbalclub FC Brandevoort. 
Een commissievergadering is een voorbereidende verga-
dering voor een gemeenteraadsvergadering twee weken 
later. Tijdens een commissievergadering geven de poli-
tieke partijen hun mening over onderwerpen en voor-
stellen. Meestal is dit een goede afspiegeling van wat in 
de gemeenteraad besloten gaat worden.

Zo ook tijdens de bijeenkomst waar de voorstellen van 
B&W aan de orde kwamen over de indeling van het 
sportpark aan de kaldersedijk. Het plan was voetbal, ten-
nis en andere sporten of alleen tennis en andere sporten. 
Er lagen twee scenario’s. Beide zonder een FC Brande-
voort voetbalclub. De omnivereniging in de wijk, die ook 
de voetbalclub gaat aansturen, gaf eerder al aan dat voet-
bal essentieel is om te kunnen starten en later de ex-
ploitatie financieel gezond te houden. In Brandevoort wil 
men zelf een voetbalclub starten en laten groeien. Hier 
lag dus een probleem. In het oorspronkelijke voorstel 
zou de voetbalvereniging PVV aan de Warande moeten 
verhuizen naar een locatie ergens tussen Stiphout en 
Brandevoort. Hierdoor zou de hockeyvereniging aan de 
Warande kunnen uitbreiden. Dan zou PVV de voetbal-
club worden waar mensen in Brandevoort konden voet-
ballen. De senioren bij PVV aan de Warande en de jeugd 
in de wijk zelf. Dit tot uiteindelijk in 2013 de nieuwe 
locatie aan de rand van de wijk klaar zou zijn…
Het werd een wat turbulente vergadering waarbij be-
sloten is dat er gevoetbald moet gaan worden door FC 
Brandevoort aan de kaldersedijk. Dit in tegenstelling tot 
wat het college had voorgesteld. Ik zal niet in detail de 
hele discussie beschrijven. Het ging eigenlijk om de be-
slissing of de problemen van sportclubs in het weste-
lijk deel van Helmond samen met de problematiek van 
sportpark Brandevoort moesten worden opgelost of dat 
er voor Brandevoort een oplossing moest komen die 
daar los van staat. Het werd het laatste.

Het is natuurlijk moeilijk; kiezen tussen stedelijk sport-
beleid en een wijkontwikkeling waarin mensen willen 
gaan voor hun leefomgeving maar dan wel zoveel moge-
lijk onder hun voorwaarden. 
Dit dossier heeft wel al enige turbulentie gegeven. Na-
tuurlijk was aan de wijk eerder beloofd dat er een eigen 
voetbalclub zou mogen komen. Dit is later veranderd om 
een stedelijke oplossing mogelijk te maken. Na de bijeen-
komst was het duidelijk.

Het bleek dat alle coalitiepartijen, CDA, VVD en ook de 
PVDA-fractie dit zo zagen. Wel waren er nuanceverschil-
len. Ook de oppositie vond dat er een FC Brandevoort 
moest komen.

Besloten is dat de wethouder een nieuw voorstel maakt. 
Dan wordt waarschijnlijk begin maart in de gemeente-
raad beslist hoe dit in te vullen. Door een aantal fracties 
werd ook aangegeven dat FC Brandevoort snel in de 
kNVB voetbalcompetitie moet kunnen spelen. Dit moet 
nog worden ingevuld maar dan zal er voortgemaakt 
moeten worden. De plannen moeten nog worden uit-
gewerkt. De sportvelden, waarvan er minstens een van 
kunstgras wordt, zullen ook voor scholen, kinderopvang 
en dergelijke gebruikt gaan worden. Men denkt ook na 
over welke andere sporten hier zouden kunnen komen. 
Dit is natuurlijk aan de wijk en de omnivereniging en dat 
moet natuurlijk nog groeien. Tennis komt er waarschijn-
lijk niet of minder, maar het is nog te vroeg om over de 
details te spreken.
Voorlopig kunnen we stellen dat er toch geluisterd is 
naar de wensen van de wijk. 
Dat is mooi. Maar dan komt natuurlijk de uitdaging vrij-
willigers te vinden die zich hier voor in gaan zetten. En 
dan bent u aan zet. n

peter van stiphout
wijkbewoner en gemeenteraadslid
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een impressie
                           van carnaval
                        uit de baudevoortWat hebben we weer leuke avonden gehad bij de nieuwe 

carnavalsvereniging van Brandevoort de Brandeliers! Eerst 
de kletsavonden op 17 en 24 januari die perfect gevuld wa-
ren met de juiste kletsers op de juiste avond en toen nog 
een gezellige feestavond op 30 januari voor alle vrienden 
van deze carnavalsvereniging.
Wij, als ‘buurtgenoten’ van de Baudevoort, vonden het een 
leuke voortzetting van ons eigen carnavalskluppie CVBV 
om eens te gaan kijken bij onze vrienden van de Brandeliers. 
En snel zie je al hoe klein de (carnavals)wereld is. We ko-
men allemaal bekende gezichten tegen die samen iets willen 
opzetten voor Brandevoort om in 2010 een schitterend 
feest te kunnen neerzetten voor alle carnavalsvierders uit 
Brandevoort, jong en oud, lelijk en mooi!
En Eric Bouwmeester heeft het goed verwoord: carnaval 
vier je SAMEN. En samen kunnen we deze nieuwe uitda-
ging in Brandevoort aan. kijk voor de aardigheid eens op de 
startpagina van de web-site van Brandevoort.nu 
Bij het blokje van de carnavalsvereniging klik je de fotoga-
lerie aan en je ziet allemaal feestende carnavalvierders die 

er allemaal zin in hebben! Bewoners van Brandevoort: sluit 
je aan bij de carnavalsvereniging van Brandevoort, de Bran-
deliers, en geniet van een leuke carnaval, dicht bij huis. Alaaf.
 

een carnavalsliefhebber van 28 uit de baudevoort
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Zaterdagochtend 7 februari was een feestelijke ochtend 
voor Scouting Brandevoort. Maar liefst veertien nieuwe 
kinderen van 5 en 6 jaar en de nieuwe leiding zijn geïn-
stalleerd. Installeren betekent dat je belooft een goede 

Scout te zijn. Na de installatie mag je de groepsdas dra-
gen. De foto’s spreken verder voor zich! Op vrijdagavond 
30 januari mochten ook elf nieuwe Esta’s voor het eerst 
de das en een paar mooie insignes dragen. n

scouting brandevoort
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De puzzel van januari is weer goed gemaakt. De gelukkige winnaar is: Ilona van Berlo. 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 
8 maart via genoemde link op de website. Succes met het invullen van de puzzel.

de februari puzzel  

horizontaal:
3 Sport  10 Saoedische munt  13 Soort dierentuin  17 Vogel  19 Rustdag  21 Soort leder  24 Vreemdelingenhaat  27 kinderfonds van de VN  28 Van 
dit blok is de bouw begonnen  30 Planeet  33 Stel  39 Rekenmachientje  40 Niet hoog  42 Skelet  44 Tuinafval  45 Rijdier  48 Zangstem  51 Bestand-
deel van koffie  52 Vreemd  54 Diep dal  55 Broodbeleg  56 Omroep  59 Schilder die in Nuenen woonde  63 (Bijna) heel Brandevoort bestaat hieruit  
64 Snijwerktuig  65 Woninginrichting of iets leuks met mode of kapsels doen  67 Radioactieve stof  71 14 februari  72 Gewicht  73 …huis of …school
74 kookgerei  75 Asielzoekerscentrum  76 Femme …  78 Taille  80 youp of Freek  85 Vervoermiddel  86 Leemte  87 Muziekinstrument  88 De gebochelde 
van de Notre Dame  90 Durf  92 Vervoermiddel  94 Windrichting  96 Overwinning  97 Indonesische wok  98 Clown  99 Flora en …  101 Ondergrondse 
arbeider  102 Lekkernij  106 kreet, gil  107 Verouderde term voor fotokopie  108 Germaanse letter  109 Voetbalclub  110 Vulkaan  111 Japanse wijn  
112 Verboden  113 Zuid-Amerikaanse dans  

vertiCaal:
1 …byte  2 Christelijk Feest  3 kledingstuk  4 Vest zonder mouwen  5 uitgestorven vogel  6 Vliegende schotel  7 Papegaai  8 Boom  9 Linea …  11 Aanleg  12 Stuk
14 Straatnaam  15 Bevestiging  16 Steevast achter in de BC te vinden  17 Wordt onderwijssysteem nieuwe basisschool  18 Is in Brandevoort aan 
het bouwen gegaan  20 Toetje  22 komt onder de nieuwe winkels  23 Vraag- en antwoordspel  25 Sinds kort hebben we er twee aan De Voort
26 Willen senioren aan de Stormshoeve  27 Wijze Vogel  29 Ik ..... de scepter  31 uitje  32 Sport  34 Lichaamsdeel  35 Daar was eerst het Gezondheidscen-
trum  36 Bouwmateriaal  37 Sprookjesfiguur  38 Omgangsregels  41 Chinese wonderwortel  43 Lager onderwijs  46 Muziekgroep  47 Wordt 2010 voor de 
BC  49 … with the Stars  50 Ongeveer anderhalve kilometer  53 Ex van Barbie  57 Water  58 Gezellige verwarming  60 Lekkernij 61 Beoefent een oos-
terse sport  62 Gezelschapsspel  66 Poker met dobbelstenen  68 Persoonlijk voornaamwoord  69 Aantal gewerkte uren  70 Getal  72 Haarloos  77 Com-
puter  79 Leesprobleem  80 Veenbes  81 Dier op en boerderij  82 Vruchtje  83 Niet recht  84 uitroep van vreugde  89 Vezel  91 Mislukking  93 Golfstaatje
100 Advocaat bijvoorbeeld  103 Zure vloeistof  104 Schaatsen  105 Wordt vlinder

 51      7        9       104     57      71      85      40      83      94      2       112     58      54      84     11
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ooit een vuurkorf van drie bij drie me-
ter gezien? wij wel!

Midden januari ontvingen we een melding van brand in 
of bij een bedrijfspand naast kinderdagverblijf Villa Vrolijk 
aan de Geldropseweg. Vanaf de kazerne onderweg naar 
het brandadres konden we de rookontwikkeling al goed 
zien. Tussen de bossen door zagen we inderdaad flinke 
vlammen achter een voor sloop bestemde loods, aange-
zien het kinderdagverblijf uit gaat breiden op dat terrein.
Ter plaatse stond de eigenaar van de loods ons enigs-
zins verbaasd aan te kijken. “Wat komen jullie doen?” 
Een grote bak van zo’n drie bij drie meter stond geheel 
in brand, gevuld met allerlei zooi waaronder een hoop 
kunststof wat de rookkolom veroorzaakte.
De man even uitgelegd dat dit echt niet kon en dat we de 
nodige brandmeldingen binnen hadden gekregen. “Nou 
en, ik mag toch wel een vuurkorfje stoken? “ antwoordde 
hij doodleuk. De brand toch maar geblust en de man 
er op gewezen dat een vuurkorf normaal toch wel wat 
kleiner is en dat daar over het algemeen alleen hout in 
zit. Maar leuk vond hij onze actie niet …
Tien keer zijn de voertuigen van post Brandevoort in 
januari de straat opgestuurd. 
De uitrukken in de nieuwjaarsnacht heb ik in het vorige 
nummer al belicht. Op 1 januari werd in de loop van de 
morgen nog uitgerukt met de autoladder naar de Piet 
Heinstraat in Helmond-Oost waar een schuur in brand 
stond. De beroepsploeg, die naar die buurt normaal ge-
sproken uitrukt, was reeds ingezet voor een brand elders 
in de stad. Het brandje bleek overigens mee te vallen en 
de bemanning van de autoladder was al snel weer terug 
bij de overgebleven oliebollen.
Op 5 en 17 januari werd uitgerukt naar verzorgingshuis 
Alphonsus aan de Hoofdstraat, in beide gevallen voor 
een automatische brandmelding. Gelukkig in beide geval-
len loos alarm!
Op 24 januari ontvingen we een melding van een vat met 
vermoedelijk een gevaarlijke stof erin, aangetroffen aan 
de Burgemeester krollaan. Dit bleek gewoon een jerry-
can met benzine te zijn, een dag eerder was er op dezelf-
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de locatie een molotovcocktail gegooid, dus onderzoekt 
de politie het verband met de aangetroffen jerrycan.
Op 27 januari werd aan de Rinckstraat een zogenaamde 
GRIP-0-situatie afgekondigd, de laagste gradatie van een 
speciale opschalingstructuur die we hanteren bij de seri-
euzere uitrukken, waarop de nodige officieren ter plaatse 
komen van de brandweer, politie en ambulancedienst. 
We waren ter plaatse geroepen voor een gaslucht, en 
we ontdekten al snel een fors gaslek op de bouwplaats. 
Voor de bebouwing in de buurt was geen direct gevaar, 
we hebben tijdens de reparatie door het gasbedrijf con-
stant metingen uitgevoerd en voor de zekerheid de no-
dige waterstralen gereed gehouden. Na drie uur was het 
lek gedicht en konden we terugkeren naar de kazerne.
Twee dagen later is er uitgerukt voor een brandje in 
dezelfde bouwput, een stuk hout dat bij de heiwerk-
zaamheden wordt gebruikt had door de klappen van de 
heimachine vlam gevat. Na het blussen van dit brandje 
werd er door de voertuigen meteen doorgereden naar 
de Broederwal voor de melding van een woningbrand. 
Bij aankomst was de brand, bij de ingang van één van de 
appartementen complexen tegenover het station, reeds 
geblust. De brand is waarschijnlijk door vuurwerk ont-
staan.
Eind januari hebben we een oefening gehouden in een 
oud woonhuisje aan de Stepekolk, dat binnenkort wordt 
gesloopt. In dit geval met oefenrook, soms gebruiken we 
vuurkorven, maar dat was in dit pand niet echt verstan-
dig. We hebben alles stijf onder de rook gezet, zodat het 
voor de ploegen een hele kunst was om de slachtoffers, 
die her en der lagen verstopt, te vinden. Ook dat hoort 
erbij, serieus oefenen zodat we er klaar voor zijn als het 
er echt op aan komt!
Meer foto’s en verslagen over de hiervoor genoemde 
zaken vindt u op www.brandweerhelmond.nl n

rené kuyt
www.brandweerhelmond.nl

brandweer post
    brandevoort
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Heb je last van een (postnatale) depressie of burn-
out en ben je op zoek naar (vrouwelijke)lotge-
noten 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 spor-
ten/wandelen. Leeftijdsindicatie 30-45 jaar. Interesse? 
Meld je dan aan via uitdeput@hotmail.com

brandjes
De vve veste blok 12 zoekt contact met andere 
VvE’s ten behoeve van kennisdeling (bijvoorbeeld finan-
ciën), contact gemeente, en bijvoorbeeld gezamenlijk on-
derhoud van het groen op het binnenplein. Graag reactie 
via veste12@hotmail.com

Recreatief squashen Brandevoort? Zover ik weet is 
er nog niets in Brandevoort op squash gebied georga-
niseerd. Daarom deze oproep een recreatief groepje te 
vormen in Brandevoort. Heb jij (m/v) zin om regelmatig 
recreatief squash te spelen? Neem dan contact op via 
email: guidowien@hotmail.com

hallo 12Plussers en oud 12Plussers

Vind je het leuk om je oude klasgenoten of vrienden 
weer eens terug te zien in die oude vertrouwde 12Plus 
ruimte? Of ben je nog nooit in de nieuwe ruimte ge-
weest? kom dan op 18 april 2009 naar de reünie voor 
alle middelbare scholieren van Brandevoort. Om 20.00 
uur zien we jullie graag in de 12Plus ruimte van wijkhuis 
’t BrandPunt. We gaan die avond lekker chillen en na-
tuurlijk gaat de karaokemachine weer aan. Jullie hebben 
de primeur! Er zijn een heleboel nieuwe karaoke liedjes.
Dus woon je nog steeds in Brandevoort, ben je geboren 
vóór 1 september 1996, meld je dan aan en kom naar 
de reünie op 18 april. Om in te kunnen schatten hoe-
veel drinken en chips we moeten inslaan, moet je je aan-
melden. Dit kan via het inschrijfformulier op de website 
www.12Plus.brandevoort.nu.

Aanmelden kan tot 31 maart. We kunnen ongeveer vijftig 
man ontvangen, dus schrijf je snel in, want vol is vol. Bij 
het inschrijfformulier staan ook een paar vragen over de 
mogelijke andere indeling van de 12Plusavonden. We wil-
len de 12Plusavonden anders in gaan delen. De ene week 
alleen toegang voor middelbare scholieren en de andere 
week is iedereen vanaf groep 8 welkom. Maar natuurlijk 
alleen als jullie daar interesse in hebben.

Vul de vragen in, zodat we jouw mening mee kunnen ne-
men bij het organiseren van leuke avonden bij de 12Plus.

Groetjes en tot dan,

de vrijwilligers van de 12plus
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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
- 3 maart  20.00 uur Doopinformatieavond, pasto-
 rie, 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 informatie-
 avond, Luciaker- 17 maart 19.30 uur Lourdesreis 
informatieavond, 
 pastorie, Hoofdstraat 157

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.

De Stichting Oecumenische Vespers organiseert zondag 15 maart aanstaande weer een choral 
evensong in de Stadskerk St. Catharina in de binnenstad van Eindhoven. Aanvang 17.00 uur.
Kijk op www.koorvespers.dse.nl als u het programma voor de komende tijd en de te zingen 

teksten wilt inzien.
Jacqueline Noort, contactpersoon
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heien of gasboringen?

Dinsdag 27 januari aan het eind van de middag kreeg ik 
van mijn partner een sms dat ik niet zou moeten schrik-
ken als ik vanuit Woerden thuiskwam, maar de straat was 
afgezet, er zou politie zijn, brandweer, ziekenauto etce-
tera.
Inderdaad, komend vanuit het station zag ik in de verte al 
zwaailichten en de Rinckstraat was afgezet. Dit vanwege 
een gaslek, zo werd mij verteld door een belangstellende 
bij het rood-witte lint waarmee de weg was afgezet.
Wat was er nu eigenlijk precies gebeurd? Een motor-
agent reed door onze wijk en rook in de Rinckstraat 
een gaslucht (hij had het vizier van zijn helm open). Hij 
sprak met een aantal mensen op straat of die hetzelfde 
waarnamen als hij en heeft daarna alarm geslagen. Ook 
dit wist een toeschouwer mij te vertellen.
Vervolgens heeft de brandweer het bouwterrein aan de 
overzijde van ons huis beneveld en inmiddels waren ook 
de andere hulpdiensten ruimschoots aanwezig.
Nadat het lek gelokaliseerd was is er een aannemer op-
getrommeld en is het gaslek tussen de heipalen gedicht. 
Deze laatste zaken heb ik dus uit eigen waarneming mo-
gen vaststellen.

Officieel weten wij als aanwonenden nog steeds niets, 
niemand heeft (achteraf) contact met ons opgenomen, 
noch de aannemer noch de hulpverlenende instanties 
(lees: gemeente). Wel zijn wij de alerte motoragent dank-
baar voor zijn kordate optreden.

Wij herinnerden ons nog een voorval van ongeveer 
twee weken voor de kerst. De stoep en de weg lagen 
toen open, ‘s avonds laat zagen we plotseling een enorme 
steekvlam en hoorden een luide knal, de modderkluiten 
zaten tot driehoog op de ramen. Toen we buiten kwa-
men zagen we jongelui wegrennen, we dachten toen nog 
aan vuurwerkvandalisme. 
Nu denken we eerder aan het weggooien van een peuk, 
immers de weg lag op precies dezelfde hoogte open als 
waar aan de overzijde op 27 januari het gaslek was. Nu 
maar hopen dat alle leidingen lekvrij zijn, over een jaar 
staan er huizen en is de omgeving volledig bebouwd… n

keesk

uit de wijk

“ik zou niet

  moeten schrikken 

       als ik

 vanuit Woerden 

     thuiskwam”
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de zes redenen om nu een huis te koPen
 
Het is u natuurlijk niet ontgaan dat de huizenmarkt de 
afgelopen tijd wat onzeker is geworden. Ook de make-
laar kan niet in de toekomst kijken en weet dus niet of 
de markt verder zal verslechteren of weer verbetert. 
De makelaar wil u laten zien dat een veranderde markt 
ook voordelen kent. Deze heb ik voor u op een rij gezet 
in onze ‘6 redenen’. Daarnaast is uiteraard ook uw per-
soonlijke financiële situatie van belang. 

1. de hyPotheekrente is momenteel 
gunstig 

De hypotheekrente is een belangrijke factor voor uw 
maandlasten. Omdat deze rente - historisch gezien - nog 
steeds erg laag staat, is een nieuwe hypotheek relatief 
goedkoop. uw hypotheekadviseur kan u uitstekend advi-
seren of dat ook in uw situatie verstandig is.

2. u hebt meer keus, dus meer kans oP 
uw droomhuis 

Momenteel staan er relatief veel woningen te koop en 
ook gedurende een wat langere periode. Daardoor is de 
kans veel groter dat u een woning vindt die precies bij 
uw wensen en mogelijkheden past. 

3. de huizenPrijzen zijn realistisCher 
geworden 

De woningmarkt was jarenlang erg overspannen. Dat be-
tekende dat de vraagprijs van een woning in sommige 
gevallen meer door de emotie werd bepaald dan door 
de werkelijke waarde van het huis. Gelukkig is die tijd 
nu voorbij en heeft u meer zekerheid dat de prijs die u 
betaalt ook realistisch is.

4. u hebt nu een uitstekende onder-
handelingsPositie 

Omdat er meer huizen te koop staan, staat u veel sterker 
bij onderhandelingen. 

5. een kooPwoning is oP langere ter-
mijn een goede investering 

Als u kijkt naar de ontwikkeling van de huizenprijzen 
in de afgelopen decennia, dan ziet u dat deze nagenoeg 
altijd sterker zijn gestegen dan de ontwikkeling van de 
koopkracht. Hoe eerder u in uw leven een huis koopt, 
hoe gunstiger dat dus meestal is. 

“onderdak in brandevoort”

6. met een no-risk Clausule voorkomt 
u dat u blijft zitten met uw huidige 
woning 

Met een No-Risk clausule hebt u een optimaal vangnet 
om te voorkomen dat u straks met twee huizen zit. n

bas teeuwen



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: familie van der leij 

Sinds februari 2008 bewonen de heer en mevrouw 
van der Leij (Louw en Emma voor vrienden) een ap-
partement in het Palladium aan de Rinckstraat, num-
mer 15.
Zij zijn het bewijs dat Brandevoort ook een ideale 
wijk is voor mensen die van hun pensioen genieten. 
Na vele omzwervingen (onder andere Zuid-Afrika 
en Curaçao) hebben Louw (gepensioneerd elektro-
technicus) en Emma (gepensioneerd secretaresse) 
vol overtuiging gekozen voor een appartement op 
de eerste verdieping van het Palladium, waar ook het 
Gezondheidscentrum gehuisvest is.
Hun vorige woning, een appartement in een nieuw 
complex aan de Paterslaan, voldeed niet aan de ver-
wachtingen en dus waren zij zoekende naar een an-
der appartement in Helmond. Immers hun vijf kin-
deren en zes kleinkinderen zijn ook woonachtig in 
Helmond of de directe omgeving. In eerste instantie 
was de keus gevallen op een (aanleun)woning in de 
Rivierenbuurt in de wijk Brouwhuis.
De schrijver van dit artikel, ook in 2008 nog woon-
achtig aan de Paterslaan, maakte Louw en Emma at-
tent op de appartementen in het Palladium. Hij had 
daar namelijk een optie op een aantal appartementen. 
Dit heeft ertoe geleid dat Louw en Emma hun plan-
nen hebben bijgesteld en een van de opties hebben 
overgenomen en dus buren zijn gebleven van onder-
getekende.
Zij wonen nu zowat alweer een jaar in hun apparte-
ment en genieten nog dagelijks van de enorme ruim-
te (onder andere een grote woonkamer met open 
keuken en twee zeer royale slaapkamers), de mooie 
afwerking, het comfort en het fraaie uitzicht richting 
Mierlo. De nabijheid van de winkels en de voorzienin-
gen in het Gezondheidscentrum ervaren zij als ideaal. 
Toch missen zij nog wel een aantal zaken. In het Ge-
zondheidscentrum ontbreekt nog een tandartsen-
praktijk en Louw zou graag zien dat er een doe-het-
zelf zaak in het winkelcentrum komt.
Als negatief worden de soms wel erg intensieve 
bouwactiviteiten ervaren, deze veroorzaken veel la-

waai en stof (onder andere door de heimachine). Wat 
Louw en Emma opvalt in onze wijk is dat de mensen zo 
vriendelijk zijn. Men groet elkaar op straat en maakt een 
praatje, een duidelijk verschil met de binnenstad.
Over de Brandevoorter Courant zijn Louw en Emma 
ook erg te spreken, ook zij vinden het een erg mooi en 
informatief magazine. n
 keesk
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snelheid!!!!

Snelheid ligt aan de basis van de verkeersveiligheid. De 
kans op een dodelijk ongeval neemt toe bij een hogere 
snelheid (gemeten op dezelfde weg) en ook de kans op 
ernstig letsel is groter naarmate de snelheid toeneemt.

Als dit een feit is, waarom houdt de weggebruiker zich dan 
niet aan die snelheid?

Weggebruikers hebben uiteenlopende redenen om de 
snelheidslimiet te overschrijden. De motieven kunnen 
persoonlijk van aard zijn of hebben te maken met het 
wegbeeld, de omgeving of het vervoermiddel zelf. Een 
combinatie van situationele (haast hebben), persoonlijke 
(spanning zoeken) en sociale factoren (aanpassing aan 
overige verkeer) is meestal de oorzaak om harder te 
rijden dan is toegestaan. 
Te hard rijden kan ook ongemerkt plaatsvinden door ge-
woontevorming, een geluidsarm voertuig, het wegbeeld 
of een onvoldoende geloofwaardige snelheidslimiet.

Het navolgen van de geldende snelheidslimiet leidt tot 
een verbetering van de verkeersveiligheid, indien snel-
heidslimieten geloofwaardig zijn en in overeenstemming 
met het wegbeeld en de omgeving. 
Neem het eerste stuk van de Brandevoortse Dreef, vanaf 
de rotonde uit Mierlo, rijdende richting uPC (A270). De 
toegestane snelheid is maximaal 50 km per uur (binnen 
de bebouwde kom). Meer dan 50% van de automobilis-
ten rijdt daar te hard, omdat de toegestane snelheid niet 
in overeenstemming is met het wegbeeld. 

verkeerscommissie

Een ander gedeelte van Brandevoort, waarover wij als 
verkeerscommissie veel vragen krijgen met betrekking 
tot de veiligheid, is de Besselhoeve. Ook hier is het weg- 
en omgevingskenmerk bepalend voor de geloofwaardig-
heid en de acceptatie van een snelheidlimiet van 30 km 
per uur. Omdat ook hier de toegestane snelheid niet in 
overeenstemming is met het wegbeeld, wordt er op de 
Besselhoeve te hard gereden.

Snelheidsbeheersing is cruciaal voor het verbeteren van 
de verkeersveiligheid. Wegbeheerders bepalen in eerste 
instantie de snelheidslimiet en zorgen er met bebording 
en wegmarkering voor dat men zich aan de toegestane 
snelheid houdt. Wegontwerpen, als rotondes en fysieke 
snelheidremmers (drempels en sluizen), die we in Bran-
devoort tegenkomen, ondersteunen de plaatselijk gel-
dende snelheidslimiet. 
Het wegontwerp is cruciaal voor de geloofwaardigheid, 
de acceptatie en navolging van de snelheidslimiet. 

Voorlichting en educatie zijn noodzakelijke instrumenten 
voor kennisoverdracht. Zij dragen bij aan een verdere 
bewustwording van het belang zich te houden aan de 
toegestane snelheid voor een veilig verkeer. Je buren en/
of buurtbewoners hierop aanspreken geeft een goede 
bijdrage aan een veilig verkeer in jouw straat én in onze 
wijk. Voor notoire hardrijders zal politietoezicht altijd 
nodig zijn. n

de verkeerscommissie brandevoort



j aar gang 10  febr uar i  2009   51

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

Adriaans Bouwgroep 
geeft Helmond kleur!

AAB.3283.07.043 Adv carnaval a4 1   1 25-10-2007   09:12:42

Het is weer een tijdje geleden dat u we van ons hebben 
laten horen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat er niks 
gebeurd is of dat we niks gedaan hebben.
In het afgelopen jaar hebben we als commissie Buurt-
preventie Brandevoort een poging ondernomen om 
een buurtpreventieproject te start voor de Blokken 4 
en 5, tegenover het station. Een aantal zeer betrokken 
bewoners en natuurlijk ook de commissie Buurtpreven-
tie zijn zeer actief bezig geweest met de enquête onder 
de bewoners. Deze moet eerst worden opgesteld, dan 
huis aan huis worden bezorgd en binnen een week ook 
weer worden opgehaald. Helaas zijn er onvoldoende en-
quêteformulieren teruggekomen, waardoor het vereiste 
percentage actief deelnemende bewoners net niet is ge-
haald. Dat is een teleurstelling voor diegenen die zich 
weken hebben ingezet om het project van de grond te 
krijgen, een teleurstelling voor de commissie Buurtpre-
ventie, maar natuurlijk ook voor de bewoners van de 
Blokken 4 en 5. Temeer omdat juist rond het station van 
alles gebeurt. Te denken valt hierbij aan jongeren die hier 
vernielingen aanrichten, het gebouw bekladden, geluids-
overlast veroorzaken, afval en vuil laten rondslingeren en 
zelfs voor angstgevoelens bij sommige bewoners zorgen. 
Let wel: niet alle jongeren die op of bij het station komen, 
zorgen voor overlast.
Wat we ook gezien hebben is dat er steeds meer jonge-
ren in onze wijk zijn en komen en dat daar onvoldoende 
aandacht voor is. Als er ergens een groepje jongeren bij 
elkaar staat en zich rustig en netjes gedraagt, wordt er 
veelal gedacht, “daar zijn die hangjongeren weer”. Wij 
willen er nadrukkelijk op wijzen dat niet alle jongeren in 
onze wijk overlast veroorzaken.
Inmiddels heeft er ook een gesprek plaatsgevonden tus-
sen de commissie Buurtpreventie en de jongerenwerker 
die in Brandevoort actief is. Doel van dit gesprek was om 
uiteraard, eerst kennis met elkaar te maken, maar wat 
belangrijker is om te kijken wat de problemen zijn waar 
we tegenaan lopen, wat de punten zijn die in de toe-
komst gaan spelen en hoe we dit kunnen oplossen dan 
wel voorkomen. Afgesproken is daarom dat we elkaar op 
de hoogte houden en regelmatig onze ervaringen zullen 
uitwisselen.
In de maanden december en januari is het erg koud ge-
weest, anders gezegd: het heeft goed gevroren. Zo goed 
gevroren dat we weer konden gaan schaatsen. In Bran-
devoort ligt voldoende water om die ijspret te kunnen 
waarborgen. Helaas is het zo dat een aantal lieden het 
noodzakelijk vond om daar waar het ijs begon te groeien, 
dit met stenen kapot te gooien, met als gevolg dat er op 
die plekken niet geschaatst kon worden. Nu kun je zeg-

commissie
    buurtpreventie

gen, wat maakt dat nu uit, een steen door het ijs gooien, 
je doet toch niemand kwaad. Welnu, je doet wel degelijk 
iemand kwaad, je bederft namelijk de ijspret voor velen, 
maar met name voor die ouders die hun kinderen dicht 
in de buurt op het ijs wilden laten schaatsen, zodat er 
een oogje in het zeil kon worden gehouden. Bovendien 
was het ijs op die plekken minder stevig, wat de kans er 
doorheen te zakken aanzienlijk vergrootte.
Wat wel aangetekend dient te worden dat het vooral 
de jongere jeugd was (8 tot 12 jaar) die het ijs vernielde.
Ook hebben we gezien dat de vorst best schade heeft 
aangericht. Op veel plaatsen in Brandevoort zien we ga-
ten en kuilen in het wegdek, maar ook op het trottoir of 
op de fietspaden. Nu is het niet zo dat wij als commissie 
Buurtpreventie een rondje door Brandevoort gaan lopen 
om deze schade in kaart te brengen en deze dan melden 
bij de gemeente. Ziet u ergens een dergelijke schade dan 
kunt u die zelf melden bij de gemeente, zij zullen er dan 
voor zorgen dat deze wordt hersteld.
Verder hebben we geconstateerd dat er met een aantal 
jonge bomen iets aan de hand is. Niet dat de bomen ziek 
zijn, maar dat deze afgebroken zijn, of dat de palen die 
de jonge bomen de juiste richting in laten groeien zijn 
afgebroken.

Nu IS DE VRAAG: “HOE kOMT DIT?” 
Heeft het te maken met de manier van onderhoud (de 
kantenmaaier die iets te hard tegen de palen of de bo-
men is gereden), is er sprake van vandalisme, of is er iets 
anders aan de hand?
Wij kunnen u op dit moment nog niet overal antwoord 
op geven, maar hopen dat in de toekomst wel te kunnen 
doen.
Verder hopen we op uw medewerking om onze wijk vei-
lig en leefbaar te houden. n

commissie buurtpreventie brandevoort
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De ballonnenwedstrijd voor scholieren uit ’t Hout en 
Brandevoort die afgelopen november gehouden werd 
ter opluistering van de opening van de bibliotheekvesti-
ging Mierlo-Hout aan de Hoofdstraat, is gewonnen door 
groep 8 van de Openbare Basisschool Brandevoort. De 
ballon die het verste gekomen was, had een kleine vier-
honderd kilometer afgelegd naar een klein plaatsje in 
Duitsland.

obs krijgt
    boekenkoffer

Daarom mocht op vrijdag 6 februari een enthousiaste 
groep leerlingen uit handen van de directeur van Biblio-
theek Helmond-Peel, de heer Hakvoort, een koffer ge-
vuld met boeken, dvd’s en luisterboeken van schrijver 
Roald Dahl in ontvangst nemen. En dat is nog niet alles: 
er komen er later nog meer. n

Cb
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Op dinsdagavond 10 februari werd door wethouder 
Jos Boetzkes en Hans Noot, algemeen-directeur van 
de Stichting Openbare Basisscholen en een aantal be-
trokken ambtenaren nadere toelichting gegeven op de 
te bouwen school aan Stepekolk-Zuid, grenzend aan de 
geplande ovonde. Daar zullen ook een kinderdagverblijf 
en buitenschoolse opvang in worden gehuisvest. Er ko-
men twaalf schoollokalen en ruimtes voor vijf BSO-groe-
pen en vijf groepen in het kinderdagverblijf. Het betreft 
een semipermanent gebouw dat vijftien tot twintig jaar 
dienst moet doen. Helaas was het niet mogelijk er op 
deze korte termijn een gebouw in echte Brandevoorter 
stijl van te maken. Er komen wel voorzieningen in ten 
behoeve van het binnenklimaat.
De oorspronkelijke planning om al in januari van dit jaar 
in het nieuwe gebouw te kunnen trekken is helaas niet 
gehaald. Nu is het de bedoeling dat het gebouw nog voor 
de zomervakantie wordt opgeleverd.

nieuwbouw
     obs brandevoort 

Tijdens de drukbezochte bijeenkomst kwam er de nodi-
ge kritiek van de ouders op de door de gemeente gehan-
teerde prognoses met betrekking tot de te verwachten 
leerlingaantallen. Deze blijken al jaren te laag, en ook nu 
zal het nieuwe gebouw meteen vol zijn. Ook werden er 
zorgen geuit over het feit dat de school nog jarenlang te 
maken zal hebben met overlast van bouwverkeer voor 
Liverdonk en Hazenbroek. Er kon nog niets concreets 
worden gezegd over de afsluiting van Stepekolk-Zuid 
voor autoverkeer. uiteindelijk zal deze weg een fietspad 
worden.
Tevens waren er de nodige vragen over de locatie van 
de school en de afstand tot de hoogspanningsmasten. De 
uitleg van Joost van der Geest over de richtlijnen van 
de overheid met betrekking tot aan te houden afstand 
van bebouwing van dergelijke masten kon niet iedereen 
overtuigen. n

Cb
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het roer om met
              adminimax

Voor ons maandelijkse ondernemersgesprek ben ik langs 
geweest bij Friedy Vermulst-van Rooijen, die onlangs haar 
eigen adviesbureau is begonnen.
Friedy werd geboren op 6 april 1958 in Heeze waar ze 
naar de basisschool ging. Voor de middelbare school ging 
ze naar Eindhoven en volgde daar de HAVO. Haar loop-
baan is ze begonnen bij de Rabobank, eerst in Eindhoven 
Noord en aansluitend in Weert. Bij elkaar heeft ze daar 
zeven jaar gewerkt.
Na de geboorte van haar oudste dochter is ze gaan wer-
ken bij een middelgrote machinefabriek, waar ze verant-
woordelijk was voor personeel- en orderadministratie.
In 1986 startte zij samen met haar toenmalige echtge-
noot een eigen bedrijf: Stiphout Precisie en dit bedrijf 
groeide in zo’n 10 jaar uit tot een groot bedrijf met 100 
man personeel. Toen vervolgens het aanbod van Stork 
kwam om het bedrijf over te nemen hebben ze het in 
1997 verkocht.
Toen had Friedy even wat minder omhanden, maar niet 
voor lang. Na werkzaamheden als vrijwilliger is ze gaan 
werken bij het OCGH in Helmond. Ze deed daar samen 
met een collega de totale administratie. 
Toch had ze nog een wens op haar verlanglijstje staan, 
namelijk het hebben van een eigen bedrijf en die wens 
moest nog voor haar 51ste in vervulling gaan. Nu kon ze 
nog een keer het roer omgooien en zo kwam het dat 
Adminimaxi van start is gegaan. Het idee ontstond door-

dat ze al de boekhouding deed voor haar zoon en de 
vriend van haar dochter. Beiden zijn ZZP-ers, mannen 
met veel vakkennis, maar minder op het gebied van finan-
ciën, verzekeringen en dergelijke. En Friedy had vanuit 
haar verleden hierover juist veel kennis in huis, kennis die 
natuurlijk steeds bijgehouden moet worden door middel 
van cursussen. Zo kan ze ZZP-ers, maar ook particulie-
ren goed van advies dienen. Zij wil graag mensen helpen 
deze dingen goed voor ze te regelen.
Ook voor een goede personeels- en orderadministratie 
kunt u bij haar terecht en binnenkort start ze met de 
administratie van diverse VVE’s.
Adminimaxi is gevestigd aan de Biezenlaan Brandevoort. 
Wij wensen Friedy veel succes met haar nieuwe uitda-
ging. n

kk
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winkels
  brandevoor t deel XVII

Er begint nu, visueel althans, schot te komen in de vol-
tooiing van blok 15 en het naastgelegen Einzelhaus, 
waarin de winkels die nu nog gevestigd zijn in de houten 
noodgebouwen gehuisvest zullen worden. 
De ontegenzeggelijk fraaie voorgevels zijn vanachter de 
afgebroken steigers tevoorschijn gekomen en baden in 
het zonlicht, als de zon tenminste tevoorschijn wil ko-
men, hetgeen in dit jaargetijde bij helder vriesweer nog 
wel eens het geval wil zijn. 
Fraaie façades zijn er echter om bepaalde interne pro-
blemen te verhullen en in dit geval zijn dat bepaalde 
organisatorische problemen. Er schijnen te laat mensen 
ingehuurd te zijn om de vloeren (in de parkeergarage 
onder de nieuwe winkels) te voltooien. Daardoor komt 
de verhuizing van de winkels, die omstreeks 1 maart aan-
staande zou plaatsvinden, in het gedrang en wordt waar-
schijnlijk uitgesteld tot eind mei, begin juni. 
Het schijnt dat Albert Heijn een dwangsom van € 1000,- 
per dag heeft bedongen voor elke dag voorbij de datum 
van 1 maart. De dag waarop alles perfect verloopt en 
alles volgens planning gerealiseerd wordt, zal er waar-
schijnlijk nooit komen. 
Behalve Albert Heijn en de al in eerdere artikelen ge-
noemde winkels Gall & Gall, bloemenboetiek Aubre en 
Freestyle kappers komt er een zaak voor wonen en 
lifestyle: van uden. In het Einzelhaus komen de thans al 
bestaande cafetaria en pizzeria. Volgens de heer Voogt 
van makelaarskantoor VP en A heeft de financiële crisis 
voorlopig weinig invloed op de bouw in Brandevoort. 
Men is begonnen met de fundering van Blok 18. Blok 
18 wordt omgeven door de Herenlaan, de koolstraat en 
de Rinckstraat. Voor de fundering worden er heipalen in 

de grond geslagen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
Blokken 15 en 16 waar met een avegaar gaten werden 
geboord, waarna die gaten werden volgestort met gewa-
pend beton. Het heien met een hei-installatie kan door 
de trillingen schade aan omringende gebouwen veroor-
zaken (om nog niet eens te spreken van de geweldige 
geluidsoverlast voor omwonenden). Volgens de heer Van 
der Geest van de gemeente komt deze eventuele schade 
voor rekening van de aannemer. 
In 2010 en 2011 wordt begonnen met de Blokken 6 en 
7. Blok 7 komt op de plaats van de huidige noodwinkels. 
Er zal hier een tweede supermarkt komen in het goed-
kopere segment. Grenzend aan de Ecozone komt aan 
de zuidkant van Blok 19 een bastion dat al grotendeels 
gebouwd is van rode baksteen. Er zullen verderop nog 2 
bastions verrijzen. 
Het terrein dat momenteel bouwrijp wordt gemaakt, ri-
oleringen, leidingen en zandbanen voor de toekomstige 
straten liggen er al, komt merkwaardig genoeg helemaal 
nergens voor op de plattegrond van Brandevoort.
Het is het terrein dat begrensd wordt door de weg Ste-
pekolk-Zuid in het westen, de Voort in het noorden en 
de bestaande wijk met de hoeve-namen in het oosten. 
Ook in de stadsgids van de gemeente Helmond is dit 
gebied groen gelaten zodat het de indruk wekt dat het 
hier een groenstrook betreft.
Er worden echter wel degelijk huizen gebouwd en deze 
moeten over ongeveer twee jaar klaar zijn. Wij, ‘oud-be-
woners’ van Brandevoort wachten maar af. n

wim dobma
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Crea – extra voor kinderen met een 
autisme sPeCtrum stoornis

In augustus 2008 zijn wij gestart met Crea Extra, vrije-
tijdsbesteding voor kinderen met een autisme spectrum 
stoornis. We werken samen met MEE, GGZ, Buro Jeugd-
zorg, school de Hilt en TBA. 
Voor deze doelgroep is er weinig vrijetijdsbesteding. In 
onze wijk zijn er veel kinderen aanwezig met een beper-
king in deze vorm. Voor ons is het van belang dat deze 
kinderen ook contact hebben met hun leeftijdsgenoten. 
Vaak is het zo dat deze kinderen met een taxi van en 
naar school worden gebracht en dus weinig leeftijdsge-
nootjes contact hebben in de wijk. 
Ook voor de ouders en broertjes/zusjes van deze kin-
deren bieden wij vrijetijdsbesteding aan om lotgenoten 
contact te realiseren. n

angelique evans & geertje jaspers
crea-extra. www.crea-extra.nl

25 jaar sPeel-o-theek ukkie in mierlo

Zaterdag 21 maart aanstaande viert Speel-o-theek ukkie 
haar 25-jarig bestaan. Al 25 jaar staat de Speel-o-theek 
voor het uitlenen van speelgoed en spelletjes aan alle 
leden. Het speelgoed bij ukkie is zeer gevarieerd en van 
goede kwaliteit en jaarlijks wordt er nieuw speelgoed 
aangeschaft. Ook de spelletjeskasten zitten boordevol 
spelletjes. Er zijn niet alleen spelletjes voor de allerjong-
ste leden, maar zeker ook spelletjes voor tieners en zelfs 
nog oudere leden. Spelletjes om met elkaar te doen, of 
helemaal alleen, voor ieder is er iets bij. 

WAAROM EEN SPEEL-O-THEEk?
Hoe vaak komt het voor dat een spelletje een paar we-
ken leuk is en het daarna op de zolder verdwijnt? De 

meeste ouders zal dit bekend in de oren klinken. Het 
grote voordeel van de Speel-o-theek is dat ouders speel-
goed/spelletjes kunnen lenen en thuis kunnen uitprobe-
ren. Mocht blijken dat het echt heel erg leuk is, dan kan 
het altijd aangeschaft worden. Het assortiment speelgoed 
(fantasiehuisjes, buitenmateriaal, etcetera) is ook enorm. 
Iedere keer kun je je kind weer iets ‘nieuws’ aanbieden, 
zonder het allemaal zelf aan te moeten schaffen.

LID WORDEN?
Iedereen kan lid worden van de Speel-o-theek. Ook opa’s/
oma’s mogen lid worden om voor hun kleinkind(eren) 
speelgoed te lenen. Maar zeker ook voor zich zelf. Ook 
voor oppasmoeders is de Speel-o-theek een uitkomst. 
Nog geen lid? kom snel naar de Speel-o-theek, Heer 
van Scherpenzeelweg 14 te Mierlo (’t Patronaat). De 
openingstijden zijn op woensdag- en vrijdagmorgen van 
09.30 - 11.00 uur en donderdagavond 19.15 - 20.15 uur. 
u bent van harte welkom!

SPECIALE ACTIE
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan heeft de Speel-
o-theek een speciale actie. Vanaf woensdag 18 februari 
tot en met 31 maart kun je lid worden zonder inschrijf-
geld te betalen. Een lidmaatschap bedraagt € 13,50 per 
jaar (september t/m juli). De maanden die verstreken 
zijn, worden in mindering gebracht. Voor ‘een appel en 
een ei’ kun je dus veel gevarieerd speelgoed lenen.

RECEPTIE
Voor het 25-jarig jubileum zal op 21 maart aanstaande 
een receptie worden gegeven voor al onze leden, met 
voor onze jongste leden een speciale ‘Mystery Guest’. 
Wat de ‘Mystery Guest’ gaat doen, blijft nog even een 
verrassing, maar leuk wordt het wel. De kinderen krijgen 
allemaal iets lekkers mee naar huis! n

persberichten

vrijwilligers m/v gevraagd

Het kan ieder gezin overkomen: ziekte, een moeilijk kind, 
financiële problemen, eenzaamheid, overbelasting. Het 
leven gaat door, maar soms mis je als ouder even een 
schouder om op te leunen, een praatpaal of iemand die 
je iets uit handen kan nemen. Soms hebben ouders met 
kleine kinderen maar weinig mensen om op terug te val-
len. Vrijwilligers van Home-Start Helmond(een project 
van Humanitas) bieden in deze gevallen ondersteuning, 
vriendschap en praktische hulp. De gezinnen die op dit 
moment gebruik maken van een Home-Start vrijwilliger 
vinden het fijn om iemand te kennen, die elke week een 
paar uurtjes tijd neemt om bij ze op bezoek te gaan, te 
luisteren, te praten of samen met de kinderen te spelen. 
Home-Start Helmond zoekt nieuwe vrijwilligers. 
Wij bieden vrijwilligers: een gratis voorbereidingscursus, 
verzekering, professionele begeleiding, gezellig contact 
en uitstapjes met collega-vrijwilligers, themabijeenkom-
sten, een gratis tijdschrift van Humanitas. In maart ’09 

home-start

start weer de voorbereidende cursus voor nieuwe vrij-
willigers.
kunt u goed luisteren, heeft u ervaring met het opvoe-
den van kinderen en een paar uurtjes tijd per week over 
dan bent u de nieuwe collega die wij zoeken. Leeftijd is 
niet belangrijk! Wij hopen dat u belt, dan sturen wij meer 
informatie thuis!

NAMENS ALLE HOME-START VRIJWILLIGERS
Liesbeth van Merrienboer en Joland Widder-
shoven,	 coördinatoren	 van	 Home-Start,	 tele-
foon (0492) 537323 / 06 - 22766317 of mail naar 
homestarthelmond@humanitaszuid.nl n
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even voorstellen...

Wij zijn Bianca, Jeroen en Simon. Wij zijn de vaste peda-
gogisch medewerkers van buitenschoolse opvang (BSO) 
de Topstars. De Topstars is een BSO groep voor het ou-
dere basisschool kind (7 tot en met 12 jaar). Wij zijn 
onderdeel van Spring kinderopvang en zijn gehuisvest 
in de stoere 12Plus ruimte van wijkhuis ‘t BrandPunt in 
Brandevoort. Wij zijn niet zomaar een opvang, maar een 
hele sportieve! Elke woensdag- en vrijdagmiddag gaan 
wij namelijk gezamenlijk sporten bij de Brug Active in 
Mierlo. Dit is niet alleen erg gezellig maar ook nog eens 
super gezond. Hieronder een kleine impressie geschre-
ven door drie meiden van de vrijdag groep:

hallo wij zijn bo, Celine en romy

Ik ben Bo, ik ben 10 jaar, ik ben Celine ik ben 8 jaar en ik 
ben Romy en ben 7 jaar. Iedere vrijdag gaan wij na school 
naar de Topstars toe. De Topstars is een BSO groep in 
Brandevoort. Wij fietsen elke vrijdag naar de Brug om 
te sporten. Voordat we gaan sporten eten en drinken we 
nog iets met z’n allen. Bij de Brug gaan we zwemmen, 
bowlen, fitnessen en verschillende gym en balspellen spe-
len. Vaak is er hele leuke muziek. De begeleiders zijn altijd 
heel aardig. Zwemmen vinden we alle drie het leukste! 
Het is altijd een verrassing wat we gaan doen. Vóór en ná 
het sporten doen we wel eens biljarten, tafelvoetballen, 
air-hockey, knutselen, buitenspelen, Playstation - Wii - en 
Xbox’en. Wij, Romy en Celine spelen het liefst met de 
barbies. Voor de jongens is er ook Playmobil en Lego. We 
vervelen ons nooit! 
Lijkt het je leuk om op woensdag en/of vrijdag met ons 
mee te gaan sporten dan kan dat. Er zijn nog enkele 
plaatsten op deze dagen beschikbaar. Voor meer infor-

de topstars van kinderopvang
       vestein

matie kun je contact op nemen met Spring kinderdag-
opvang Vestein in Brandevoort 0492 - 432430 n

Tot ziens en een sportieve groet van,

bianca, jeroen en simon
pedagogische medewerkers van

de topstars vestein spring kinderopvang
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     “lijkt het je leuk

                  om op

woensdag en/of vrijdag  

   met ons mee

          te gaan sporten

   dan kan dat”
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en het mysterie blijkt alledaagse 
werkelijkheid te zijn

De cursus verloopt goed. De cursisten zijn dik tevreden. 
Als je een keer systematisch wat zaken van de computer 
doorneemt, blijkt de onbekende mysterieuze lading er-
van kwijt te raken.
Door iedere les raak je verder ingewijd in de materie en 
het werkt. Want als je thuis opnieuw probeert of je het 
nog weet, kun je een aantal zaken beter uitvoeren dan 
eerst.
De docenten sluiten goed aan bij het niveau van de ont-
wikkeling van de cursisten. 
De computerclub organisatie beraadt zich nu op de 
rondes met officeprogramma’s en een cursus voor foto-
bewerking. De onderdelen Word, Powerpoint en Excel 
staan op de planning om in de volgende cursus uitge-
werkt te worden. In de volgende uitgave van de BC vindt 
u het volledige programma. uiteraard kunt u zich ook 
via de site aanmelden voor de Wordcursus en de foto-
bewerking. n

gP

“na het opstarten van de computer begint
          het mysterie”

belangrijke imPuls kinderoPvang 
brandevoort

kinderopvangorganisaties Spring en korein gaan de uit-
breiding van de kinderopvang in de Brandevoorter scho-
len verzorgen. Het betreft ongeveer 60 plaatsen in de 
peuterspeelzaal en 570 kindplaatsen in de kinderopvang 
voor buitenschoolse opvang en hele dagopvang.

De kindplaatsen worden gerealiseerd in de twee semi-
permanente gebouwen van de nog te bouwen derde en 
vierde school in Brandevoort. Daarmee is de kinderop-
vang in combinatie met de basisscholen in Brandevoort 
voor de periode van 2009 tot en met 2013 geregeld. 
De ontwikkeling van scholen voor de periode na 2013 
wordt nauw gevolgd. 
Naast deze uitbreiding zal dit najaar een extra uitbrei-
ding plaatsvinden bij kinderopvang Villa Vrolijk. Het be-
treft hier 80 kindplaatsen voor buitenschoolse opvang 
en hele dagopvang. Hiermee komt het totaal aan extra 
kindplaatsen voor Brandevoort op 650, waardoor 1.300 
kinderen extra opgevangen kunnen worden.
De gemeente Helmond is erg blij met het feit dat er op 
korte termijn een oplossing komt voor de acute proble-
men en het knellend plaatsgebrek van de kinderopvang 
in Brandevoort.

SELECTIEPROCEDuRE
Eind vorig jaar is de gemeente Helmond gestart met de 
openbare inschrijving voor het verzorgen van de kinder-
opvang in Brandevoort. De kinderopvangorganisaties 
Spring en korein hebben hiervoor een aanbieding ge-
daan. De aanbiedingen van de kinderopvangorganisaties 
zijn door de gemeente Helmond en de twee betrokken 
schoolbesturen, Stichting katholiek Primair Onderwijs 
Helmond (SkPOH) en Stichting Openbaar Basisonder-
wijs Helmond (SOBH) beoordeeld. 
Voor de derde school is korein en voor de vierde school 
is Spring geselecteerd. Zij zullen samen met de betreffen-
de schoolbesturen de bouwconcepten van deze brede 
scholen uitwerken. In de tussentijd zullen zij gezamen-
lijk gebruik gaan maken van de tweede semipermanente 
schoollocatie, die naar verwachting medio 2009 in ge-
bruik zal worden genomen.

NIEuWBOuW SCHOLEN
Nu duidelijk is met welke partners de schoolbesturen in 
zee gaan, zal met de nodige voortvarendheid de bouw 
van de twee definitieve scholen ter hand worden geno-
men. Het streven is dat in 2011 de derde school (Sk-
POH) en in 2013 de vierde school (SOBH) in Brande-
voort in gebruik genomen kunnen worden. n

afdeling communicatie gemeente helmond

spring en korein gaan uitbreiden
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Het is altijd lekker om van het seizoen te eten, maar 
een mens heeft niet altijd goesting om al die knol- en 
wortelgroenten die er nu volop zijn in een klassieke 
stamppot te verwerken. Verder is een rookworst op 
zijn tijd evenmin verkeerd, ook al weten we sinds kort 
dat zelfs de magere variant een vetbom is. 

wintersalade

INGREDIëNTEN

4 ons krielaardappeltjes
1 rookworst
½ selderijknol
1 stronkje witlof
1 kleine winterwortel
1 lichtzure appel
2 mandarijnen
100 gram ongezouten walnoten
4 eetlepels mayonaise
4 eetlepels volle yoghurt
mosterd
peper en zout

BEREIDINGSWIJZE

kook de aardappeltjes; als je voorgekookte gebruikt, 
warm ze dan nog goed door. Verwarm de rookworst. 
Maak de dressing door mayonaise, yoghurt en mosterd 
naar smaak door elkaar te roeren. Eventueel op smaak 
brengen met peper en zout.
Snijd de selderijknol in plakken en schil die; dat is de ge-
makkelijkste manier van schoonmaken. Snijd de selderij 
in kleine blokjes. Snijd de witlof in dunne sliertjes en de 
wortel in dunne staafjes, de appel in blokjes en doe alles 
bij de dressing. Halveer de mandarijnpartjes en plet de 
walnoten een beetje.
Voeg de warme aardappeltjes en in plakjes gesneden 
rookworst toe en roer alles goed om.
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rt We hebben weer een leuke actuele kleurplaat ge-

vonden voor jullie en wij hopen dat jullie er weer iets 
moois van maken. Dus leef je uit en lever hem in op 
oud brandevoort 24 vóór 8 maart 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. Summer Kivits 10 jaar 
2. Michèle Emelaar 6 jaar
3. Juul Knapen 5 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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uiterste inleverdatum kopij brandevoorter courant maart nummer
8 maart

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 
 
Maart 2009 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
08 mrt SBIA Clown Bassie 14.00 J. Drouen 538747 
08 mrt Brand Cour Sluiting aanlevering nr 3  G. Pollemans 524029 
27 mrt Brand Cour Distributie nr 3 18.00  P. Princen 665781 
 
April 2009 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
04 april SBIA Optreden Kobra  J. Drouen 538747 
05 april SBIA Open Huis 10.00 J. Drouen 538747 
05 april Brand Cour Sluiting aanlevering nr 4  G. Pollemans 524029 
24 april Brand Cour Distributie nr 4 18.00  P. Princen 665781 
 
Mei 2009 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
11 mei Brand Cour Sluiting aanlevering nr 5  G. Pollemans 524029 
29 mei Brand Cour Distributie nr 5 18.00  P. Princen 665781 
 
Juni 2009 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
07 juni Brand Cour Sluiting aanlevering nr 6  G. Pollemans 524029 
14 juni Actief Brand. Fierljeppen 13.00 R. Maréchal 548412 
21 juni SVBrandevoort Wijkvoetbaltoernooi 10.00 R. v. Duijnhoven  
26 juni Brand Cour Distributie nr 6 18.00  P. Princen 665781 
 
Juli 2009 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
26 juli Brandeliers ZonnebrandFestival  E. Bouwmeester  

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, john kivits 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 78
crea-extra, opvang voor kinderen met een autisme spectrum stoornis 06 - 33 08 65 34
kinderopvang humanitas, gastoudercentrale 045 - 5615340b
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