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Onder een fraaie najaarszon vond op 27 september de
opening plaats van sportpark Brandevoort. Vanaf 13.00 uur
was er een scala aan activiteiten, waarvan het publiek, waaronder veel kinderen, duidelijk genoot. De kinderen konden
op de foto met Phoxy en Dirk Marcellis van PSV en met
Brandje, de nieuwe mascotte van SV Brandevoort die met
de brandweerauto arriveerde. Er waren opblaasattracties,
er speelde een orkest, de sponsoren presenteerden zich
en er was een loterij en veiling om de clubkas te steunen.
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Op zaterdag 19 en zondag 20 december 2009 staat er een
groot evenement op het programma bij Fanfare Unitas.
Op het evenemententerrein Neerhei tussen Mierlo-Hout
en Brandevoort, ter hoogte van Du Pré, zal er een Tiroler
plein verrijzen met een wintersportgebeuren dat volkomen
nieuw is voor Helmond en omgeving. Op de zondagavond
zal er een afsluitende vuurwerkshow zijn.
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Voor de zomer werd bekend dat de derde
school in Brandevoort een montessorischool zou worden. Uit een bewonersenquête was gebleken dat hier behoefte aan
was. In de bouwvak is hard doorgewerkt,
zodat het Kindcentrum Brandevoort in
september de deuren kon openen op een
tijdelijke locatie in De Veste.
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Jacqueline Klomp bevestigt nogmaals dat er een tunnel komt
voor fietsers en voetgangers tussen de wijkdelen de Veste
en het nog te realiseren wijkdeel de Marke in HelmondBrandevoort. Deze doorgang onder het spoor ten westen
van NS-Station Brandevoort moet volgens planning zomer
2011 klaar zijn. De gemeente Helmond krijgt zowel van het
rijk als de provincie Noord-Brabant 1,5 miljoen euro.
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Een lange reeks zonnecelpanelen siert al jaren lang het
Spoormakerserf. Een mooie afscheiding tussen wonen en
reizen. Een afscheiding, die tegelijkertijd een verbinding is
tussen wonen en energievoorziening. Het levert warmte op
door zonnewarmte op te nemen. Het benut de zonnekracht
om elektriciteit op te wekken. Nu de natuur echter ongecontroleerd doorgroeit, bestaat de kans dat de zonnecellen
geen warmte meer kunnen opnemen.
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Begeesterd
Het is weer de tijd om inspiratie op te doen en open
te staan voor niet direct waarneembare verschijnselen.
Maar dan verschijnselen of geesten die een positieve uitwerking kunnen hebben. Morgen, en waarschijnlijk ook
de komende maanden, kunnen er krachten rondwaren,
die ons op nieuwe ideeën brengen en ons begeleiden
door donkere tijden. Welke betekenissen men ook aan
Halloween toekent, het kan als moment gezien worden
waarop de alledaagse werkelijkheid even in een ander
daglicht komt te staan. Wij zouden de invloed van Halloween dan kunnen samenvatten in de term ‘begeesterd
raken’.
Hopelijk lukt het veel bewoners om door de tocht van
de Halloweengroep deze inspiratie op te doen.
De wijkraad bijvoorbeeld heeft zich met het nieuwe
werkjaar ook allerlei plannen voorgenomen. Naar aanleiding van de recente klankbordgroepvergadering met
de bestuurders van de gemeente heeft de wijkraad aangegeven een aantal nieuwe afspraken te willen maken.
Er gaat veel gebeuren. De wijkraad wil aan de slag. Over
de werkwijze van de raad, voorzieningen in de wijk, zoals een skatebaan voor jongeren, en beweging en opvang
voor ouderen gaan de komende tijd concrete zaken
spelen. En zeker belangrijk is het voornemen om steeds
meer open te staan voor bewoners tijdens wijkraadvergaderingen en evenementen. Het bestuur geeft in haar
eigen verslag van de klankbordgroep (verderop in deze
courant, red.) aan dat zij verwacht dat de wijk zich hierbij
goed betrokken voelt.
Misschien gaat het op dezelfde vloeiende en spannende
manier als bij het Halloweenfeest morgenavond. Net als
tijdens alle voorgaande keren lijkt er weer veel spanning
en mysterie door de straten te gaan spelen. De organi-

redactioneel
oktober 2009
satie heeft alles tot in de puntjes geregeld en de route
loopt net als vorig jaar dwars door Brandevoort. Zorg
dat u erbij bent om de beginnende donkere en min of
meer romantische wintersfeer alvast te proeven. De begeestering kan dus handen en voeten krijgen.
Brandevoort in het vierde seizoen
De komende tijd heeft de wijk weer diverse festiviteiten
die Brandevoort echt in de belangstelling plaatsen: de intocht van Sinterklaas en de Dickensnight. Verder zal het
u niet ontgaan zijn dat de sportievelingen in Brandevoort
hun energieke gevoelens naar hartenlust kunnen botvieren. Het sportcomplex is geopend en de ene wedstrijd
volgt de andere in hoog tempo op. Ook al verliest Brandevoort met de regelmaat van de klok, de leden van de
eerste en tweede elftallen genieten nog steeds met volle
teugen.
Hoogspanning
Ten slotte lijkt de hoogspanning nog niet uit de lucht.Wij
blijven dus de ontwikkelingen met de hoogspanningskabels van dichtbij volgen en houden u op de hoogte van de
gang van zaken. Het lijkt net of de beheerder en eigenaar
van de leidingen er nog niet helemaal uit is wat de gevolgen zijn van de gecombineerde leidingen. Waarschijnlijk
zoekt hij met de gemeente koortsachtig naar een goede
oplossing. Nog een goed winterseizoen gewenst. n
de redactie

jaar gang 10 oktober 2009

5

van de wijkraad
klankbordgroepvergadering
Onder grote belangstelling is op 29 september door
wijkraad Brandevoort een klankbordgroepvergadering
(KBG) georganiseerd. Dit keer was het voltallige college
van B&W aanwezig om samen met de wijkraad een aantal onderwerpen te bespreken. Franklin van de Laar, de
voorzitter van de wijkraad, lichtte in deze vergadering
de nieuwe werkwijze van de wijkraad Brandevoort toe.
Deze werkwijze is gericht op het verkrijgen van synergie
tussen de verschillende organen in de wijk. De wijkraad
hoopt op deze manier de krachten van de verschillende, in de wijk werkende commissies en stichtingen te
bundelen ten behoeve van een effectief en daadkrachtig
overleg met de gemeente. De wijkraad zal structureel
periodiek in overleg gaan met de recent aangestelde
portefeuillehouders om samen de eventuele knelpunten
aan te pakken en beleid te vormen voor de toekomst.
Vanuit de gemeente Helmond is tijdens de KBG nogmaals toegezegd dat zij met de wijkraad Brandevoort
aan tafel gaat voor de nadere uitwerking van Brandevoort II. Een van de knelpunten waaraan in de klankbordgroep ook aandacht werd besteed, is het dossier
hoogspanning. Wethouder Stienen gaf aan dat er zeker
geen mensen binnen de zone van 0,4 microTesla komen
te wonen. Ook de school mag niet in deze zone worden gesitueerd. Volgens de wethouder zal TenneT op 30
september aanstaande met een rapport komen, waarna
een toetsing volgt door het RIVM. Dit betekende voor
de wijkraad en de aanwezigen helaas dat het niet tot
een inhoudelijke behandeling van dit dossier kwam. De
wethouder wilde expliciet wachten op het rapport en de
toetsing door het RIVM. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is een Nederlands instituut dat in
opdracht van de overheid onderzoek doet op het gebied
van volksgezondheid, milieu en natuur. Na deze toetsing
door het RIVM wordt het rapport behandeld door het
college van burgemeester en wethouders en volgt een

openbare bespreking met de wijkbewoners. Op het gebied van verkeer en infrastructuur is de toezegging gedaan dat er definitief (binnen twee jaar) een fietstunnel
bij het station gaat komen. De wijkraad is hier erg blij
mee, omdat de tunnel een belangrijke voorwaarde is om
de twee delen van de wijk goed begaanbaar op elkaar
te laten aansluiten, in het bijzonder voor ouderen en
mensen die slechter ter been zijn. De portefeuillehouder Sport, tevens voorzitter van de stichting SSBB, heeft
gepleit voor een versnelde procedure in verband met de
verkeerssituatie bij de voetbalvelden. Hier zou een wegomlegging moeten komen om de veiligheid van bezoekers en sporters te waarborgen. Wethouder Houthooft
heeft toegezegd dat er een versnelde procedure zal worden gevolgd, maar er zal wel aan de wettelijke formelen
eisen moeten worden voldaan. Aan de orde is nog gekomen de bijzondere situatie ten aanzien van het beheer
van de buitensportaccommodatie in Brandevoort. Deze
gaat immers door de Stichting Sporten en Bewegen in
Brandevoort plaatsvinden. Deze stichting is al volop bezig met gesprekken over de toekomstige definitieve inrichting van het sportpark. Op verzoek heeft wethouder
Boetzkes toegezegd dat de gemeente Helmond SSBB
gaat helpen bij het bepleiten van multifunctioneel gebruik
van de velden bij de sportbonden, zoals dat ook bij binnenaccommodaties gebruikelijk is. Ook de invulling van
de Rijksbufferzône tussen Helmond en Eindhoven is kort
benoemd, aangezien deze gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld wandelpaden en fietspaden. Bij de behandeling van de portefeuille jeugd werd verslag gedaan van
de enquête die is gehouden onder de jeugd (12+) van
Brandevoort. Veel jongeren hebben de enquête ingevuld.
De respons en conclusies zullen worden besproken met
de gemeente door de stuurgroep jeugd onder de leiding van wijkraad bestuurslid Jeroen Smelt. In de enquête
werd onder andere gevraagd wat de jeugd zoal mist aan
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faciliteiten/activiteiten in Brandevoort. Wordt vervolgd!
Door een beleidsmedewerker Jeugdzaken is vervolgens
een toelichting op hoofdlijnen gegeven over het beleid
van de gemeente Helmond op het gebied van jongeren.
Onze werkgroep Jeugd heeft daarop aangegeven dat zij
die algemene beleidslijn meeneemt in haar advies naar
de wijkraad Brandevoort. Als laatste punt in de vergadering werd aangegeven dat er goed gebruik is gemaakt
van de impulsbudgetten. Diverse initiatieven uit de wijk
zijn omarmd door de wijkraad en gehonoreerd door de
gemeente Helmond, zoals onder andere een bijdrage
voor de voetbalclub SV Brandevoort, een AED in wijkhuis ‘t BrandPunt, portofoons voor de vele evenementen in de wijk (SBIA), en muziekinstrumenten voor de
Brandeleros. Nog in behandeling zijn aanvragen voor een
fietscrossbaan, instrumentarium voor de Fotoclub Brandevoort, een evenemententent en aankondigingsborden.
De fietscrossbaan kreeg nog bijzondere aandacht door
dat een groep jongeren persoonlijk de wens voor de
fietscrossbaan kwam uiten in de Klankbordgroepvergadering, met een positieve reactie van wethouder Houthooft als gevolg. Als er overeenstemming over een locatie kan worden bereikt, dan kunnen we binnenkort in
Brandevoort een nieuwe ontspanningsmogelijkheid voor
onze jeugd rijker zijn. Wordt vervolgd.
Wijkraadlid Fons Bosman lichtte tijdens de KBG toe
dat er momenteel overleg plaats vindt met de wijken
Stiphout en Dierdonk om gezamenlijk een verzoek in
te dienen bij de gemeente Helmond voor uniforme aan-

kondigingborden. Doel is dat de gemeente haar goedkeuring verleent aan borden die bij de entree van de
wijk geplaatst worden, waarop de evenementen van de
wijk duidelijk aangegeven kunnen worden. Hier gaat een
reeds lang lopende discussie aan vooraf, omdat de wijken
pleiten voor goed leesbare, en dus grotere, borden dan
in het oorspronkelijke gemeentebeleid is opgenomen.
Wordt vervolgd.
Tenslotte willen wij opmerken dat de wijkraad deze
klankbordgroepvergadering zeker gaat evalueren. Één
van de belangrijke aandachtspunten daarbij zal zijn het
gebrek aan interactie met de wijkbewoners tijdens de
vergadering. De wijkraad had de strikte opdracht gekregen om tijdens de vergadering niemand van de toehoorders het woord te geven, omdat de klankbordgroep formeel puur bedoeld is voor overleg tussen gemeente en
wijkraad. Overigens is de wijkraad geen voorzitter van
de KBG, dat is wethouder Stienen. De wijkraad streeft
echter actieve betrokkenheid met de wijkbewoners na
en was dan ook verheugd dat er zoveel mensen gekomen waren. Dat men niet aan het woord mag komen,
zelfs niet in een rondvraag, strookt daar eigenlijk niet
goed mee. wijkraad Brandevoort is dan ook inmiddels
pro actief met de gemeente Helmond en de andere wijkraden in Helmond in overleg om het wijkgericht werken van de gemeente Helmond te verbeteren en daarin
wordt dit punt zeer zeker meegenomen. n
bestuur wijkraad brandevoort
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De brandweer nog meer en beter
uitgerust
Sinds enkele weken is de brandweer van Brandevoort en
de regio nog beter uitgerust dan ze al was. Burgemeester
Fons Jacobs heeft op donderdagavond 24 september een
unieke brandblusauto aan het korps overgedragen. Met
veel voldoening en een echte beroepshouding bewonderden de vrijwilligers en beroepskrachten van het team
van het brandweerkorps de indrukwekkende wagen.
Het gaat hier om een hypermodern voertuig dat voorzien is van de nieuwste technologie op het gebied van
brandbestrijding. Het voertuig beschikt over de nieuwste
generatie Rosenbauer NH35 bluspomp met een watercapaciteit van 3500 liter per minuut en een watertankinhoud van 2200 liter en een schuimtank van 200 liter.
De pomp is voorzien van het nieuwste schuimsystemen.
Ook is de tankautospuit voorzien van een eigen besturingssysteem dat zowel de bluspomp als het gehele voertuig aanstuurt.
Met plezier vertelden enkele brandweerlieden van het
team Brandevoort dat zij uiterst tevreden zijn met deze
nieuwe aanwinst. Zij kunnen hiermee niet alleen onze
wijk Brandevoort goed bedienen, maar in de hele regio
goede assistentie verlenen.
Dat moet ons zeker een beter gevoel van veiligheid geven in tijden van onverwachte brand.

brandweer

GP
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opening sportpark brandevoort
Onder een fraaie najaarszon vond op 27 september de
opening plaats van sportpark Brandevoort. Vanaf 13.00
uur was er een scala aan activiteiten, waarvan het publiek, waaronder veel kinderen, duidelijk genoot.
De kinderen konden op de foto met Phoxy en Dirk Marcellis van PSV en met Brandje, de nieuwe mascotte van
SV Brandevoort die met de brandweerauto arriveerde.
Er waren opblaasattracties, er speelde een orkest, de
sponsoren presenteerden zich en er was een loterij en
veiling om de clubkas te steunen.
In de pauze van de wedstrijd SV Brandevoort-GFC presenteerden de overige teams met begeleiding zich. De aftrap van de wedstrijd, einduitslag 0-8, werd verricht door
de wethouders Frans Stienen en Jos Boetzkes.
Na afloop van de wedstrijd bedankte de leiding de mensen die een belangrijke rol gespeeld hebben in de oprichting van de SV Brandevoort. Jan van Loon, Regé van
Duijnhoven en William Kuijpers werden speciaal bedankt
voor hun inzet. Zij mochten een ingelijst shirt ontvangen.
De dag werd aan elkaar gepraat door Michel Idzes. De
evenementencommissie, onder leiding van Marieke van
Ooyen, mocht veel complimenten in ontvangst nemen.
Al met al een heel geslaagde dag.
Een half jaar na oprichting bestaat de nieuwe voetbalclub
uit 225 leden, verdeeld over twee seniorenelftallen en
twaalf jeugdteams. n
jan roefs
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sinterklaas 2009

Welke datum je dit jaar echt niet mag vergeten!
Op zondag 22 november 2009
Kom je in Brandevoort een heleboel zwarte pieten tegen
Sint heeft laten weten dat hij op die dag
Onze wijk bezoekt met een grote lach
Hij heeft er weer veel zin in, de boot staat al bijna klaar
Voor het vertrekt naar Nederland, ja het is echt waar!

Speciaal voor ons maakt hij heel veel tijd
Kom dus gezellig kijken als Sint door Brandevoort rijdt
Het feest start aan de Schutsboom (14.00 uur), bij de Vendelier
Waarna de intocht start (14.15 uur) vol Pieten met plezier
Loop gezellig mee richting de Markthal, want daar is (om 15.00 uur) het feest
En dit jaar wordt het zoals het nog nooit eerder is geweest
Met prachtige versiering en gezellige muziek
Ontvangen we de Sint met een heel groot publiek
We zien jullie graag op 22 november 2009
En nu maar hopen op zon en geen regen…
Want Sint houdt niet van koud weer
En die sneeuw van vorig jaar vergeten we nooit meer
Dus trek je warme kleren aan en neem een parapluutje mee
Dan zien we iedereen bij de intocht en is de Sint tevree….
14.00 uur: start in de omgeving van de Vendelier, via Schutsboom naar Stepekolk Oost.
De route wordt vervolgd via de Vestepoort en de Herenlaan, door de Statenlaan.
15.00 uur: aankomst Markthal, eindpunt intocht.
15.00-16.00 uur: superfeest met Sinterklaas en zijn Pieten.
Zie ook www.brandevoort.sinterklaas.nu
Dit jaar organiseren we een knutselwedstrijd.
De brief met informatie wordt op school uitgedeeld.
Succes

Intocht
Intocht
Sinterklaas
Intocht
Sinterklaas

Sinterklaas

adv intocht sinterklaas.indd 1
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wijkhuis ‘t brandpunt bruisend brandevoort
Nieuws uit ’t BrandPunt
De zomer is al lang weer voorbij en de herfst is duidelijk
begonnen. Het seizoen van gure dagen en lange avonden
is gestart. In wijkhuis ’t BrandPunt is er in deze tijd veel
te doen. Heerlijk warm en knus in onze wijkhuiskamer.
Stichting Brandevoort in Actie heeft dit seizoen voor
het eerst een eigen programmaboekje uitgebracht. In dit
boekje vindt u informatie over het aanbod in wijkhuis
’t BrandPunt voor het seizoen 2009-2010 en een inschrijfformulier voor de diverse voorstellingen. Het
boekje is verkrijgbaar bij wijkhuis ’t BrandPunt en op
verschillende plekken in onze wijk.
Ook zal het digitaal verkrijgbaar zijn op de websites van
Brandevoort in Actie en van de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort (www.brandevoortinactie.nl
en www.brandpunt.info).
De beheerder van wijkhuis ’t BrandPunt, Toon Joosten,
kan door ziekte zijn functie momenteel niet uitoefenen.
Het bestuur van wijkhuis ’t BrandPunt wenst Toon ook
via deze weg veel beterschap. Brandevoort in Actie heeft
gezorgd voor een prachtig programma met bekende en
minder bekende artiesten. Een greep uit het aanbod:
Op 31 oktober en 1 november: Bella Italia, een doldwaze
klucht van de Houtse toneelvereniging over het leed dat
vakantie heet. Zij nemen u mee naar een bungalowpark
aan de Italiaanse Rivièra waar het heerlijk genieten is van
de rust en ruimte. Alhoewel rust? Op het park verblijft
een aantal eigenaardige vakantiegangers. Sommigen houden er maar een aantal vreemde gewoonten op na. Allen hebben zij echter één doel: genieten van Bella Italia!
Dan gebeurt er iets wat ervoor zorgt dat de gasten op
gespannen voet met elkaar komen te staan. Zal de rust
wederkeren? En zal iedereen kunnen genieten van een
welverdiende vakantie? Kaarten verkrijgbaar bij wijkhuis
’t BrandPunt, aanvang 20.00 uur.

muziek te maken en iedereen mee te laten zingen en
te hossen. Ook het huisorkest van de Brandeliers, de
Brandeleros komt de boel op stelten zetten. Geloof het
maar, het dak van wijkhuis ’t BrandPunt gaat er af. Entree
is gratis, aanvang 20.00 uur.
Rock-‘n-roll met CC & The Rebels
Op 14 november 2009 gaat het dak eraf met CC & The
Rebels, bestaande uit vijf dynamische muzikanten, een
zanger, twee gitaristen, een bassist en een drummer. Zij
spelen vooral muziek uit de jaren ‘50 en ‘60. Voor velen
van ons een feest van herkenning. U bent van harte welkom om te komen swingen, twisten en luisteren. Kaarten
voor deze avond zijn te verkrijgen in wijkhuis’t BrandPunt voor € 7,50, aanvang 20.30 uur.
Wijnproeverij Brandevoort
Om met de feestdagen thuis warmte en gezelligheid te
scheppen, organiseert Brandevoort in Actie samen met
De Bottelarij uit Mierlo een heerlijke wijnproeverij op
zondag 15 november. U kunt tussen 14.00 en 17.00
uur heerlijk genieten van een mooie selectie witte en
rode wijnen die perfect aansluiten bij dit seizoen. Marcel
Scheepers van De Bottelarij helpt u graag om de juiste keuze te maken. Het is zeker de moeite waard om
een kijkje te komen nemen en op uw gemak de wijnen
te proeven. De Bottelarij hanteert tijdens de proeverij
extra interessante prijzen, waardoor u de wijnen voordeliger kunt kopen. Deelname aan deze wijnproeverij is
gratis. Website: http://home.kpn.nl/schee297/

Op 6 november: Mark van de Veerdonk. Mark heeft een
persoonlijkheidsprijs gekregen van het Cameretten te
Delft. Evenals de jury- en publieksprijs van het Leids Cabaret Festival. Mark speelt nu: Ranjaneurose: Iedere hond
die zegt dat hij kan praten, liegt en ook glazenwassers
moeten op iemand terug kunnen vallen. Het bovengenoemde programma zit tweemaal vijftig minuten vol
met deze logica. Dat wordt weer ouderwets genieten
en neem de zakdoekjes maar alvast mee. Kaarten €15,verkrijgbaar bij wijkhuis ’t BrandPunt.
Zaterdag 7 november viert Carnavalsvereniging de Brandeliers een feest waarvan we in Brandevoort van mee
mogen genieten: het Leutfestival. Deze avond wordt de
Raad van Elf geïnstalleerd. Dj is Peter Haneveld. Hij houdt
er sfeer zeker in. Dweilorkest Coest komt binnen om

Brandevoorter 2009
Dit jaar wordt de eerste Brandevoorter gekozen uit de
vele mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor
onze mooie wijk. Deze verdiensten kunnen betrekking
hebben op het Brandevoort van voor 1999, op het huidi-
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ge Brandevoort of op beide periodes.Wanneer u iemand
weet die in aanmerking komt voor de titel Brandevoorter 2009, kunt u hem of haar nomineren. Deze persoon
mag geen bestuurslid zijn van de Stichting Sociaal Cultureel Centrum. U kunt uw nominatie indienen via de
website van wijkhuis ’t BrandPunt of via formulieren die
te verkrijgen zijn in wijkhuis ’t BrandPunt. Kandidaten
kunnen tot 15 november 2009 worden aangemeld. Uw
nominatie dient voorzien te zijn van een motivatie. De
jury bestaat uit personen van buiten de wijk en enkele
bestuursleden van de SSCC. De voorzitter komt van buiten de wijk. Deze jury selecteert drie genomineerden,
waarna de namen van deze mensen worden gepubliceerd. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst wordt de Brandevoorter 2009 bekend gemaakt.
Hij of zij krijgt een speciaal ontworpen kunstwerkje, een
oorkonde en een persoonlijk geschenk. Daarnaast mag
hij of zij aangeven welke organisatie binnen Brandevoort
een extra bedrag van € 1.000,- ter beschikking krijgt
voor haar goede werk. De overige genomineerden krijgen ook een oorkonde en een persoonlijk geschenk en
mogen ieder € 500,- uitdelen binnen de Brandevoorter
organisaties.
AED en EHBO
In wijkhuis ’t BrandPunt hangt sinds afgelopen voorjaar
een automatische externe defibrillator (AED); een apparaat dat helpt bij het reanimeren. Op de zaterdagen 14
en 21 november wordt er weer een cursus AED-gebruik
gegeven. Je leert hoe te reageren, welke eerste hulp toe
te passen en hoe je de AED moet gebruiken. De cursus is
in eerste aanleg voor beheer, vrijwilligers en bestuur van
het wijkhuis. Als daarna nog ruimte in de cursus over is,
worden omwonenden in de gelegenheid gesteld de cursus te volgen. Daarna kunnen ook overige wijkbewoners
deelnemen.
De cursussen in november zijn de laatste in 2009. Mogelijk gaan we begin 2010 nog een ronde organiseren. De
cursus duurt van ongeveer 09.00 tot ongeveer 13.00 uur
(wijziging voorbehouden). Er kunnen acht mensen per
groep deelnemen, dus er is beperkt plaats. Daarom geldt
(buiten de genoemde volgorde): wie het eerst komt, die

het eerst maalt. Dus als je geïnteresseerd bent; geef je
nu op!
Opgave onder vermelding van voorkeursdatum bij Fons
Bosman, e-mail secretaris@brandpunt.info, uiterlijk tot
1 november.
Kunstenaarsweekend 6 en 7 februari 2010
In het weekend van 6 en 7 februari 2010 staat wijkhuis
’t BrandPunt in het teken van de kunst. SSCC organiseert dan een weekend waarin enkele kunstenaars die
binding hebben met Brandevoort kunnen exposeren.
Voor deze expositie zijn er nog enkele plaatsen vrij. Als
u graag deel wilt nemen aan dit weekend kunt u zich
tot uiterlijk 15 november aanmelden bij Ingrid Tielemans:
pr@brandevoort.info of 06 - 290 114 35.
Gezien het beperkte aantal plaatsen, kan deelname in februari niet worden gegarandeerd. Bij veel aanmeldingen
overwegen wij in het najaar van 2010 een tweede weekend te organiseren. Mensen die zich nu hebben aangemeld en niet mee kunnen doen, worden dan als eersten
benaderd.
Vrijwilligers gezocht!
Ons bestand aan vrijwilligers is groot. Desondanks 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 helpen. Daarnaast
zoeken we mensen die ons willen helpen regelmatig
klusjes uit te voeren. 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 altijd
actuele overzicht van activiteiten. n
ingrid tielemans
pr@brandpunt.info
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aftrap carnavalsseizoen de brandeliers
Tijdens het 11e van de 11e Leutfestijn op 7 november
openen wij, de Brandeliers, om 20.30 uur het carnavalsseizoen 2009/2010 in onze Hoftempel wijkhuis ‘t BrandPunt.
Op deze avond zullen we kennismaken met de Raad van
Elf, welke met een vette knipoog geïnstalleerd zal worden, en met onze percussieband Brandeleros. De avond
zal feestelijk opgeluisterd worden door onder andere de
Nederlandse kampioen dweilorkesten Coest!
Sinds de oprichting in 2008 hebben we niet stilgezeten.
Tijdens de optochten afgelopen jaar hebben we een visitekaartje afgegeven door onze prachtige wagen, de cabriobus en herkenbare kleuren. Hiermee hebben we de
Brandeliers (en Brandevoort) zeker op de kaart gezet!

Inmiddels zijn we een stichting met een bestuur en diverse commissies met enthousiaste mensen, die er gezamenlijk voor zorgdragen dat het carnaval ook dit jaar
weer onvergetelijk gaat worden!
Vele Brandevoorters zijn in de afgelopen tijd lid geworden en weten wat het is om te feesten als een Brandelier.
Nieuwsgierig? Kom dan op 7 november naar onze Hoftempel, wijkhuis ’t BrandPunt, en sluit je bij ons aan!
Kom alstublieft op tijd, want het feest begint echt om
20.30 uur, de zaal is open vanaf 20.00 uur. Voor leden
is de entree gratis. Voor niet-leden is de entree € 2,50.
Wai hebbuh dur in ieder geval veul zin in! n
met carnavaleske groet,
de brandeliers

de raad van elf
van stichting de brandeliers
Er was eens, heel heel lang geleden, lang voor dat Brandevoort bestond, een klein dorpje in het mooie Brabantse land. In dat landelijk gelegen dorpje woonde een
groep mannen met hun vrouwen en kinderen. Er was
binnen die gemeenschap een groep van elf stoere mannen. En die mannen waren allen te goeder trouw, ook
nog redelijk slim en erg begaan met het gewone volk. Zij
verspreidden De wijze Raad van de Elf Mannen1 en zorgden voor veel voorspoed in het kleine dorp. Hierdoor
stonden zij in hoog aanzien bij hun mededorpelingen en
regelmatig werd dat gevierd met een groots feest2, waarbij het goudgele gerstennat rijkelijk vloeide. Whooaaaa!!!
…nou dat is nog eens een leuk verhaal over het ontstaan
van de Raad van Elf. Ja hoor, …nou, sorry, maar dat is
vooral niet van toepassing op dat zooitje ongeregeld uit
Brandevoort anno 2009.
Pardon, wat zeg je… oh jij kent het verhaal over het ontstaan van de RvE van de stichting De Brandeliers niet.....

Geeft niks, want je mist er helemaal niets aan. Stelletje
ongeregeld was het. Laat ik je dat vertellen, het waren
een stel schuinsmarcheerders van het eerste uur.
Het is, zoals gewoonlijk met dit soort mannen, weer begonnen op een of ander feest. Volgens mij was het de
vriendenavond van 2008 waar de toon werd gezet. Ja,
ik ben er eigenlijk wel zeker van. Het was een avond vol
met kwajongensstreken, waar de eerste snode plannen
werden gesmeed.
Ja ik weet het nog goed, de sleutel van de toenmalige
vereniging werd gejat. Gewoon in alle openheid werd dat
ding verduisterd. Kunnen jullie je die foto’s in De Loop
nog herinneren van de foute jongens… De Raad van Elf
in Oprichting werden ze toen genoemd, als ik me niet
vergis. Het heeft uiteindelijk weken geduurd voordat de
sleutel weer terecht was. Het toenmalige bestuur was
radeloos en de interne crisis heeft er toe geleid dat de
Vereniging is gevallen en de Stichting in het leven is geroepen3.
Het jaar 2008 is eigenlijk zonder verdere noemenswaardige feiten voor de RvE verlopen. Maar daar kwam in
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2009 toch wel verandering in. De optocht van Helmond
tijdens carnaval 2009 was een groot succes voor onze
jongens en er begon iets te broeien binnen het clubje.
Nadat ze zich voor de zoveelste keer lazarus hadden gezopen en het wijkgebouw weer eens hadden verbouwd,
zagen zij spontaan het licht4.
Ik moet zeggen dat vanaf dat moment, zo ergens in
mei 2009, vanuit de lokale brandweerkazerne, het tij
is gekeerd en deze mannen zich van een heel andere
kant hebben laten zien. Vol overgave zetten zij zich in
voor Stichting De Brandeliers. Overal kom je ze tegen,
eventueel incognito, om de Stichting te steunen in hun
groeiproces naar een volwaardige carnavalsstichting. En
natuurlijk moet daar dan nog af en toe op gedronken
worden, met de eerste vrijdag in oktober nog lichtelijk in
mijn achterhoofd5.
Op het Leutfestijn krijgen onze stoere mannen dan uiteindelijk datgene waar ze recht op hebben. Door ondertekening van de Proclamatie verbinden zij zich aan de
stichting voor het komende carnavalsseizoen6.
Het komend carnavalsseizoen 2009-2010 wordt een

mooi seizoen, een goed seizoen, want met deze Raad
van Elf gaat het absoluut lukken. Mannen, we nemen er
nog één en waarschijnlijk ook nog wel twee.
Ik groet alle Brandeliers en alle Brandevoorters met een
welgemeend ALAAF! Het gaat jullie goed en tot ziens bij
een van onze feestelijke activiteiten. n
met carnavaleske groet,
raad van elf de brandeliers
niet te verwarren met het verhaal uit de Bijbel.
hier komt waarschijnlijk de uitdrukking ‘Brabantse
nachten zijn lang’ vandaan.
(3)
dit heb ik persoonlijk uit welingelichte bronnen vernomen.
(4)
ik moet hierbij refereren aan Jake uit Bluesbrothers die
op een zelfde wijze de weg heeft gevonden.
(5)
Rammstein gibt es immer wieder... Prosit!
(6)
de RvE zal jaarlijks opnieuw moeten worden geïnstalleerd, volgens de richtlijnen van de stichting.
(1)
(2)

fanfare unitas gaat:
met de slee naar benee
Op zaterdag 19 en zondag 20 december 2009 staat er
een groot evenement op het programma bij Fanfare Unitas. Op het evenemententerrein Neerhei tussen MierloHout en Brandevoort, ter hoogte van Du Pré, zal er een
Tiroler plein verrijzen met een wintersportgebeuren dat
volkomen nieuw is voor Helmond en omgeving. Op de
zondagavond zal er een afsluitende vuurwerkshow zijn.
Op een sneeuwhelling (met echte kraakverse sneeuw)
gaan de deelnemers aan dit evenement op een eigen ontworpen en gemaakte slee naar beneden op weg naar de
bel om in aanmerking te komen voor de snelste tijd, de
meest originele slee, de pechprijs en de eeuwige roem.
In diverse categorieën wordt er gestreden om de felbegeerde titel van sleekeizer.
Deelnemers kunnen in diverse categorieën inschrijven.
De minimumleeftijd is zes jaar, maar ook volwassenen,
vriendengroepen, wijkverenigingen, scholen, scouting,
sportverenigingen, zangkoren, carnavalsclubs, bedrijven

en wat al niet meer, kunnen met hun eigen slee naar
benee.
Natuurlijk zullen op het terrein de wintersport- en kerstsfeer zoveel mogelijk gestalte gegeven worden. Naast de
sleewedstrijden zal er volop muziek en eten en drinken
aanwezig zijn, en zullen de après-skiparty en kerstmarkt
niet ontbreken. Kortom, een evenement voor jong en
oud, dat u beslist niet mag missen. De toegang is natuurlijk gratis.
Aanvragen van aanmeldingsformulieren, wedstrijdreglement en voorschriften slee per e-mail richten aan:
sleenaarbenee@fanfareunitas.nl, u ontvangt dan de benodigde informatie. Gelet op de verwachtte drukte, wijzen wij erop dat we per categorie slechts een beperkt
aantal inschrijvingen kunnen accepteren; deze worden
op volgorde van binnenkomst ingedeeld en ‘vol is vol’. n
groep commissarissen fanfare unitas
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scouting
Scouting Brandevoort - kinderen
helpen Unicef
Al jaren staat de organisatie van de avondvierdaagse
Helmond achter het initiatief van het Regionaal Comité
Unicef, om de plaatselijke avondvierdaagse te koppelen
aan de (landelijk bekende) sponsorloop van Unicef. Een
aantal vrijwilligers van Unicef regelt dit voor zeven scholen in Helmond én Scouting Brandevoort.
Tijdens een boeiende informatieavond door een medewerkster van Unicef in de blokhut, kregen de kinderen
films te zien over de vaak verschrikkelijke omstandigheden van kinderen in arme landen of oorlogsgebieden.
Dat een kind uren moet lopen voor een emmer vies water, en dat je van slechte hygiëne zó ziek kunt worden en
diarree kunt krijgen dat je dood gaat door uitdroging. En
dan zegt de mevrouw van Unicef ook nog dat er jaarlijks
anderhalf miljoen kinderen sterven als gevolg van uitdroging! Dát was confronterend. Dus elke paar seconden
sterft er een kind.We tellen even hardop: een, twee, drie,
vier… De suggestie van één van de kinderen dat we dan
maar niet meer moeten tellen, is helaas geen oplossing.
Maar ook de blije kinderen in een andere film die wél

schoon water hebben omdat Unicef in hun dorp een waterpomp heeft geslagen of zelfs een toilet heeft gebouwd,
maakten veel indruk. Hup, aan de wandel dus voor méér
blije gezichtjes in ontwikkelingslanden!
Dit jaar was het de tweede keer dat Scouting Brandevoort de Unicef Sponsorloop liep. De scouts kregen van
tevoren de opdracht om zoveel mogelijk sponsoren te
vinden. Deze sponsoren beloofden de kinderen die de
hele vierdaagse zouden uitlopen een financiële bijdrage
voor het goede werk van Unicef. De vijfentwintig kinderen hebben samen het supermooie bedrag van € 703,30
bij elkaar gelopen! Dit is een gemiddelde van € 28,13
per kind en dat is het op een na hoogste gemiddelde
van alle scholen/organisaties uit Helmond. De kinderen
hebben van Unicef een mooie speld gekregen en konden
daar hun eerste of tweede zilveren schoentje aanhangen
als aandenken.
Unicef bedankt alle kinderen van Scouting Brandevoort
en hun sponsoren heel hartelijk voor dit mooie bedrag! n
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Vraagt u het zich ook weleens af? Wie is toch dat gezin in dat
mooie huis? Of die vrouw in dat huis met die mooie tuin? Wat
voor mensen wonen er allemaal in Brandevoort? En waarom
zijn ze hier in deze mooie wijk komen wonen? Allemaal vragen die ook wij als redactie stellen. Daarom iedere maand
een bewoner aan het woord. Vindt u het ook leuk om wat
over uzelf of uw gezin te vertellen? Een kleine blik te gunnen
op uw leven in Brandevoort? Meldt u dan aan op onze website www.brandevoortercourant.nl

een kijkje thuis in

brandevoort

Deze maand: Polderman-Vorselaars
Zij, Leon en Marie-Claire, wonen samen met hun zoon
Bram vanaf 2007 in hun huis vlakbij de basisschool en
als achterburen van wijkhuis ‘t BrandPunt. Naast hun
jongvolwassen zoon is er nog een huisgenoot nadrukkelijk aanwezig, de ruwhaar teckel Harry. Voordat zij
dit huis kochten woonden zij ook al in Brandevoort,
namelijk aan de Herenlaan, dit was een huurhuis, zij
hebben daar gewoond van 2004 tot 2007. Daarna
volgde de overstap in naar dit koophuis, een traditioneel huis met beneden de woonkamer en de keuken
en boven de slaapkamers met daar weer boven een
royale zolderruimte. Ook dit huis is gerealiseerd in
de vrije verkoop en als onderdeel van een destijds
nieuw blok. Nu er tegenover hen wordt gebouwd
is het fraaie uitzicht richting de Stepekolk komen te
vervallen. Leon is werkzaam in de transportsector als
vrachtwagenchauffeur en Marie-Claire is van origine
drogisterijmedewerkster. Bram de zoon, zowat 15 jaar,
is leerling aan het Dr Knippenbergcollege. Harry de
teckel is vrijgesteld en gedraagt zich ook als zodanig.
Het huis bevalt hen uitstekend, het enige wat zij graag
anders hadden gezien is de tuin, dit is nu een terras/
patio tuin boven de parkeergarage, liever hadden zij
de tuin wat knusser en groener gehad. De wijk ervaren zij als zeer positief, de woorden gezellig en veilig
vallen veelvuldig als Marie-Claire de wijk typeert. Wel
hebben zij wat aan te merken op het (te) beperkte
winkelaanbod. Een eetgelegenheid waar je spontaan
naar binnen stapt om wat te nuttigen ontbreekt huns
inziens, dus een roep om meer informele spontane
horeca. Over de Brandevoorter Courant zijn zij zeer
te speken. “Een magazine met dezelfde kwalitatieve
uitstraling als de wijk,” zijn de lovende woorden van
Marie-Claire. Wij wensen deze sympathieke familie
nog vele gezonde jaren toe in onze wijk. n
KeesK
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spelen en groen
Onderhoud grasterreinen in Brandevoort
In dit artikel wordt aangegeven hoe de grasterreinen in
Brandevoort door de gemeente Helmond onderhouden
worden. De terreinen die definitief zijn ingericht, worden
door de afdeling Beheer Openbare Ruimte onderhouden.Tijdelijke terreinen worden, afhankelijk van de ligging
en de situatie, een of twee keer per jaar gemaaid.

Ecozone Noord
Een aantal vlakke delen in de noordelijke Ecozone worden eenmaal per jaar gemaaid. Het maaisel wordt hierbij
afgevoerd. In deze delen staat het creëren van natuurwaarden voorop. Het extensief beheer past hierbij. De
overige delen, zoals taluds en langs de paden worden zes
keer per jaar gemaaid.

De Veste
Grasvelden zijn er op De Veste relatief weinig. De randen langs de noordelijke Ecozone worden zes maal per
jaar gemaaid. Het gras op het pleintje op de kruising
Biezenlaan/Herenlaan wordt als gazon gemaaid (circa
twintig maal per jaar). Omdat bolgewassen in het gazon
zijn ingebracht, wordt hiermee rekening gehouden in het
maairegime, door de eerste maaibeurt iets later te laten
plaatsvinden.

Ecozone Zuid
De zuidelijke Ecozone wordt bijna geheel eenmaal per
jaar gemaaid. Velden met speeltoestellen worden zes
keer per jaar gemaaid. Langs paden wordt een strook
twee keer per jaar gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd. Langs de Zandershoeve wordt het gras zes maal
per jaar gemaaid.

De Buitens
In De Buitens wordt rondom speelplekken (met speeltoestellen) het gras onderhouden als gazon en wordt
circa twintig keer per jaar gemaaid. Overige grasveldjes
en de bermen langs Stepekolk-oost, Schutsboom, Brand,
Voort en Brandevoort worden zes maal per jaar gemaaid.
Het maaisel wordt hierbij niet afgevoerd.
Langs het Spoormakerserf worden de taluds twee keer
per jaar gemaaid, evenals de strook voor het geluidsscherm. Het maaisel wordt op deze plekken opgeruimd.
Het opruimen van het maaisel in deze bermen heeft een
verschralend effect waardoor bloemrijke kruiden een
kans krijgen. Direct langs fietspaden en trottoirs wordt
een strook van circa een tot twee meter breed zes maal
per jaar gemaaid.
Brandevoortse Dreef
De middenberm van de Brandevoortse Dreef wordt, gericht op een bloemrijke soortensamenstelling, eenmaal
per jaar gemaaid. Ook hier bevinden zich stroken met
bolgewassen die niet te vroeg in het jaar gemaaid moeten worden. Het maaisel wordt hierbij afgevoerd. Direct
grenzend aan de weg wordt een strook van een meter
breed uit oogpunt van verkeersveiligheid twee keer gemaaid. Ook de vlakke delen langs de fietspaden en nabij
de bushalte nabij de rotonde Geldropseweg worden twee
maal per jaar gemaaid. Ook hierbij wordt het maaisel afgevoerd. De taluds worden zes keer per jaar gemaaid, om
een voldoende dichte grasmat te verkrijgen. Het maaisel
wordt hierbij niet afgevoerd.
De strook tussen de Brandevoortse Dreef en Roselmanserf wordt grotendeels een keer per jaar gemaaid.
De flauwe taluds die in dit gedeelte liggen worden twee
maal per jaar gemaaid. Het vrijkomend maaisel wordt bij
beide typen terreinen afgevoerd. Langs de paden wordt
een strook van circa een meter breed zes maal per jaar
gemaaid. Het maaisel wordt hierbij niet afgevoerd. De rotondes op de Brandevoortse Dreef worden zes keer per
jaar gemaaid.

Buitengebied
De bermen aan de Kaldersedijk, Brandevoort en omgeving worden eenmaal per jaar gemaaid, waarbij het maaisel kort gemaakt (geklepeld) wordt en blijft liggen. Langs
de Geldropseweg worden de bermen twee keer per jaar
gemaaid en wordt het maaisel afgevoerd. De bermen
langs de doorsteken tussen Ecozone zuid, Kaldersedijk
en Brandevoort worden eveneens twee maal per jaar
gemaaid en wordt het maaisel afgevoerd.
Hondenuitlaatstroken
De hondenuitlaatstroken worden, afhankelijk van de gebruiksintensiteit, eenmaal per week of eenmaal per twee
weken gereinigd met een zuigmachine.
Sloten
Sloten worden ieder jaar gemaaid. Het tijdstip van maaien wordt zodanig bepaald om aanwezige natuurwaarden
zo veel mogelijk te ontzien. De sloten in de Ecozones
worden voor een groot gedeelte ook ieder jaar gemaaid.
Het maaien en ruimen is belangrijk voor een goed functionerende waterafvoer. Een aantal stukken wordt echter
overgeslagen met het maaien. Deze bieden in de winter
schuilgelegenheid aan diverse dieren. Het volgende jaar
worden deze stukken wel gemaaid en worden andere
delen overgeslagen. Door deze werkwijze zijn er altijd
schuilplekken voor dieren voorhanden.
Maaitijdstippen
De maaibeurten voor de terreinen die zes keer per jaar
gemaaid worden, liggen tussen begin april en begin oktober. Terreinen die twee maal per jaar gemaaid worden,
worden gemaaid in de periode tussen half mei en half
juni en tussen half oktober en half november. Terreinen
die een keer gemaaid worden, worden omstreeks eind
oktober gemaaid. De tijdstippen kunnen door weersomstandigheden afwijken. Een koud voorjaar kan betekenen
dat pas later gestart wordt met maaien, een lange nazomer kan het laatste maaitijdstip verlaten. Ook (overvloedige) regenval kan het maaitijdstip beïnvloeden. n
henk noort
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rondje brandevoort
Rondje Brandevoort wederom een
groot succes
Na een succesvolle eerste editie van het Rondje Brandevoort had de organisatie dit jaar besloten om de loop
vroeger in de herfst te organiseren en op een eerder
tijdstip van de dag.
De voortekenen waren zondagochtend 27 september
goed. Er waren meer voorinschrijvingen ten opzichte
van de vorige editie en de weergoden waren ons gunstig gezind. Het was ‘s ochtends al vroeg druk bij het
inschrijven in wijkhuis ’t BrandPunt. Veel deelnemers van
vorig jaar namen weer deel aan het evenement en de
organisatie kon ook nieuwe lopers verwelkomen. Velen
van hen waren afkomstig uit Helmond, maar er waren
ook deelnemers uit de omliggende gemeentes en zelfs
een deelnemer uit Polen. Bij het inschrijven viel het op
dat Budovereniging De Hechte Band en de lopersgroep
Mierlo goed vertegenwoordigd waren.
Rond 11.00 uur gaf Eric het startschot voor de deelnemers aan de jeugdloop van 250 meter. De ruim dertig
kinderen liepen het parcours van 250 meter alleen of
aan de hand van papa of mama. Om 11.10 uur was het de
beurt aan de oudere jeugd om het parcours van 250 meter twee of vier keer te lopen. Er werd fanatiek gestreden om de eerste plaatsen. Flink aangemoedigd door de
aanwezige supporters. Na afloop kregen de ruim zestig
deelnemers aan de jeugdloop een mooie medaille omgehangen door spreekstalmeester Eric.

In de tussentijd maakten de zesenveertig deelnemers van
de trimloop zich klaar voor hun Rondje Brandevoort.
Door de organisatie was een rondje van twee kilometer
uitgezet. Dit rondje liep grotendeels door De Veste en de
Ecozone. Het was ondertussen warm geworden en veel
deelnemers hadden hierdoor ook last van de twee kleine
‘klimmetjes’ die zich in het parcours bevonden.
Dit jaar was het spannend wie als eerste de tien kilometer zou voltooien. Een groep van vijf lopers liep de gehele
trimloop bij elkaar. Uiteindelijk kwam ook de winnaar
van vorig jaar, Patrick Beks, als eerste over de finish in
een tijd van 40 minuten en 12 seconden, gevolgd door
Marcin Chmura en Ruud de Werf.
Na afloop was het nog gezellig in wijkhuis ’t BrandPunt
en werd het zweet weer aangevuld aan de bar. Ook waren alle lopers natuurlijk benieuwd wie de prijzen van de
tombola in de wacht zou slepen.
De organisatie kijkt met tevredenheid terug op het evenement. Ook volgend najaar zal dit evenement weer
plaatsvinden. n
De organisatie wil verder de volgende sponsoren bedanken voor de steun aan dit evenement. Hoofdsponsor: Eric van
Oss privé gitaarschool, sponsoren tombola: Life&Living, bloemenboetiek AUBRE, Cafetaria Brandevoort, Freestyle kappers, Gall&Gall, HEMA en Primera,
sponsor lunchpakket vrijwilligers: AH Brandevoort.
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de oktober puzzel
De puzzel van september heeft een recordaantal goede inzendingen opgeleverd. De gelukkige winnaar is: Fon van der Vleuten. De oplossing was: Helaas is die mooie zomer weer voorbij maar we maken er een fijne herfst van zoals altijd in Brandevoort.
De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een interessante prijs
16-10-09
oplossing van de puzzel kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl, onderdeel
for-20:06
mulieren. Daar vindt u het formulier ‘puzzel’. De uiterste inleverdatum van de oplossing is 8 november via de genoemde link
op de website. Succes!
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ACROSS
DOWN
1 Uitroep
1 Houden het lichaam in vorm
HORIZONTAAL
5
Hemellichaam
2 Halfdode
1 Uitroep 5 Hemellichaam 6 Stoet 8 Spinsel 9 Onstoffelijk wezen 10 Satan 15 Nachtdier 17 Najaarsvrucht 18 Onstoffelijk wezen
6
Stoet
3 32
Vogel
20 Kookpot 21 Vogel 22 Gezichtsbedekking 25 Kerkelijk feest in oktober 29 Vogel
Begraafplaats 34 Deel van een etmaal 35 Filmgenre
Spinsel
4 Engerd
37 Prettig bang zijn8 38
Griezelig 39 Kaarsje 41 Europeaan 42 Lichtbron 43 Laatste
rustplaats
9 Onstoffelijk wezen
7 Lichtbron
11 Bloeddrinker
VERTICAAL 10 Satan
1 Houden het lichaam
in vorm 2 Halfdode 3 Vogel 4 Engerd 7 Lichtbron 11 Bloeddrinker
12 Donkerte 13 Veranderlijk wezen 14 Snoep of ik
15 Nachtdier
12 Donkerte

schiet 16 Geraamte 18 Insect 19 Lichtbron 23 Feest in oktober 24Vervoermiddel voor heksen 26 Toverkol 27 Jaargetijde 28 Kleur 30 Maand
31 Huisdierhttp://www.variety-games.com/CW/Puzzles/692952751-puzzle.htm
33 Vaak een vrije dag 36 Opbrengst 40 Angstig
Pagina 1 van 2
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montessorischool
De derde Brandevoorter school is er
helemaal klaar voor
Voor de zomer werd bekend dat de derde school in
Brandevoort een montessorischool zou worden. Uit een
bewonersenquête was gebleken dat hier behoefte aan
was. In de bouwvak is hard doorgewerkt, zodat het Kindcentrum Brandevoort in september de deuren kon openen op een tijdelijke locatie in De Veste. Naast onderwijs
biedt het Kindcentrum ook kinderopvang, door Korein
Kinderplein. Er is gestart met een klein aantal kinderen,
dus speelkameraadjes zijn van harte welkom!
Wat is montessorionderwijs?
Mieke Theus (directeur Kindcentrum) veert op. Ze vertelt dat een montessorischool een gewone school is met
een andere aanpak. Enthousiast: “Eigenlijk gaat het erom
dat elk kind een eigen leerproces heeft en de vrijheid
om te kiezen. Zo spelen we veel beter in op de behoefte van de leerlingen.” Willem Peeters (docent) vult aan:
“Wij gaan er vanuit dat een kind vanzelf leert, als het
door de omgeving geprikkeld wordt. Daarom werken we
met speciaal ontwikkelde materialen.” Volgens Angelique
Sterken (vestigingsmanager Korein) sluit dit heel goed
aan bij de belevingswereld van kinderen. Alle drie zijn
ze het erover eens dat het kind en zijn talenten centraal staat. Maria Montessori was een sociaal vernieuwer.
Veel van haar ideeën van toen gelden nog steeds, vertelt
Mieke. “Niet alles past in onze tijd, daarom hebben we
ook een nieuwe visie op haar gedachtegoed: innovatief
montessorionderwijs.”
Innovatief montessorionderwijs en kinderopvang
De school beschikt over de modernste communicatiemiddelen, maar dat is niet wat ze bedoelt: “Natuurlijk
zijn er ook grote verschillen met vroeger. We moeten
kinderen voorbereiden op een veranderende wereld en
daar is vooral creativiteit bij nodig. En dat is precies waar
wij aandacht voor hebben. Juist door de keuzevrijheid
kunnen kinderen zichzelf ontwikkelen.” Willem vult aan:
“Door die vrijheid kun je onderzoeken wie je bent en
je profileren”. De dagopvang speelt tegenwoordig een
grote rol bij de opvoeding. Dus is een goede aansluiting
tussen school, dagopvang en ouders nodig.
Opvang en onderwijs lopen in elkaar over
“Ook wij willen beter inspelen op de behoefte van ouders en daar hoort bijvoorbeeld een flexibeler dagindeling bij,” vertelt Angelique. “De samenwerking met de
school biedt bovendien veel nieuwe mogelijkheden. We

willen van elkaar gebruikmaken en we laten daarbij de
traditionele kaders in tijd en ruimte los. Doordat we bij
elkaar zitten, kunnen kinderen, als ze dat willen, doorwerken aan iets waar ze op school mee bezig zijn. Ook
zoeken we samenwerking met andere organisaties, zoals
het Kunstkwartier. Zo kan een leerling bijvoorbeeld gitaarles krijgen tijdens schooltijd en op school of bij de
opvang oefenen.” Verder wordt er gedacht aan maaltijdverstrekking en zijn er plannen voor bijeenkomsten
over pedagogische of organisatorische vraagstukken. De
leerlingen gaan niet verplicht naar Korein of andersom,
natuurlijk zijn ook andere combinaties mogelijk.
De vooroordelen
Veel mensen vragen zich af of er voldoende structuur is,
of vinden het niet geschikt voor hun kind.Willem: “Tegen
die ouders zeg ik altijd dat elk kind geschikt is voor dit
onderwijs. En het is een fabeltje dat er hier geen structuur is. Ook wij hebben een dagindeling en vaste afspraken. Alleen doen wij het anders dan op andere scholen.
Kinderen zitten hier niet de hele dag stil te werken.”
En dat is voor veel kinderen waarschijnlijk heel prettig.
Mieke benadrukt dat kinderen die geen zin hebben om
te leren ook niets hoeven te doen. De docent begeleidt
en stimuleert elk kind. Ook hebben ze niet altijd de vrije
keus, dat kan ook niet met vijfentwintig leerlingen. Een
andere zorg van ouders is of hun kinderen wel alles leren wat ze moeten leren en of de overstap naar vervolgonderwijs geen problemen geeft. Ook hierover zijn
Mieke en Willem duidelijk. Zij hebben beiden jarenlange
ervaring - niet alleen in het montessorionderwijs - en ze
verzekeren me dat deze kinderen juist vaak veel zelfstandiger en beter op de toekomst voorbereid zijn.
Kinderen van harte welkom
De nieuwe montessorischool is een van de veertien
scholen van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs
Helmond (SKPOH). Het gebouw en de speelplaats worden gedeeld met groepen van de OBS die hier tijdelijk
zijn gehuisvest. Er wordt nu al hard nagedacht over de definitieve locatie, waar het Kindcentrum over twee jaar in
zal trekken. Angelique is blij met deze unieke start: “Vaak
moeten we een bestaand gebouw aanpassen aan onze
eisen, we hebben nu de kans om het helemaal voor ons
te laten vormgeven!” Maar ook op deze plek voelen ze
zich al duidelijk thuis. Door de snelle start telt het Kindcentrum nog maar een paar kinderen. De huidige groep
1/2/3 wordt na de kerst opgedeeld: een kleutergroep en
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een middenbouw (groep 3, 4 en 5). Willem hoopt dat
er voldoende aanmeldingen komen voor groep 1 tot en
met 4. “Ouders denken misschien dat het niet handig
is om halverwege een jaar over te stappen, maar dat is
voor ons absoluut geen probleem,” benadrukt hij. “We
gaan gewoon verder waar ze gebleven waren. Maar hoe
eerder ze overstappen, hoe gemakkelijker het voor hen
is. En omdat we werken met een andere groepsindeling,
krijgen de meesten in het volgende schooljaar weer dezelfde docent.” Ook Korein heeft nog plaatsen vrij voor
kinderen van nul tot en met twaalf jaar.
Kennismaken
Geïnteresseerd? Kom een kijkje nemen tijdens een van
de inloopochtenden op 6 november, 18 november of 11
december (8.45 tot 10.30 uur). Uw kleine kinderen kunt
u dan ook meenemen, wij zorgen voor de opvang (van
tevoren aangeven). Uiteraard is een kennismakingsgesprek ook mogelijk. Inschrijven kan op de website van
het Kindcentrum of bij Korein Kinderplein. n
rebekka kuijten
montessori kindcentrum brandevoort
vaartsestraat 3
5708 xe helmond
telefoon: 662894
e-mail: info@montessorikindcentrum.nl
www.kindcentrumbrandevoort.nl
korein kinderplein
e-mail: info@koreinkinderplein.nl
www.koreinkinderplein.nl
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de zevende
van dickens rekent op u!
Even een korte introductie voor nieuwe bewoners van
Brandevoort. Stichting Dickensnight Brandevoort organiseert al jaren een kerstsfeermarkt in de wijk. Op die
markt worden alleen hoogwaardige, kerstgerelateerde
producten verkocht. Juist daarom komen er ondernemers uit de wijde omgeving op dit evenement af en mag
de organisatie zich verheugen op de toeloop van zo’n
20.000 bezoekers.

Het spreekt voor zich dat Stichting Dickensnight Brandevoort graag nieuwe Brandevoorters de ruimte biedt
deel uit te maken van het Dickensteam.Vele handen maken licht werk en het opdoen van nieuwe sociale contacten binnen de wijk is binnen een sfeervol evenement als
Dickensnight een automatisme. Zin en tijd? Neem dan
gerust contact op via br.vrijwilligers@dickensnight.nl.
Graag eerst wat meer informatie? Kijk dan even op onze
site www.dickensnight.nl
Natuurlijk is heel Brandevoort weer aanwezig tijdens de
zevende van Dickens!!
Dickensnight: 13 december 2009 van 14.00 tot 20.00 uur
rondom de Markthal in het hart van Brandevoort.

beeld: Cofoto fotografie

Zo’n festijn organiseren kost tijd. Stichting Dickensnight
Brandevoort is dan ook al vanaf maart bezig om alles
tot in de puntjes te regelen. Op de dag zélf, dit jaar is
dat zondag 13 december, zijn er veel vrijwilligers nodig
voor allerlei ‘klusjes’. Je mag daarbij denken aan opbouwwerkzaamheden als decoratiewerk, aankleden van kramen, aanleggen van de stroomvoorziening, begeleiden
van marktkraamhouders en inrichten van horecapleinen.
Tijdens de markt zélf worden de horecapleinen bemenst
door vrijwilligers, zijn er mensen nodig bij kinderactiviteiten (zoals schminken) en zijn er technici stand-by om
ad hoc probleempjes op te lossen. Kortom: er is voor
een ieder een klusje te vinden dat bij hem of haar past!
De hoeveelheid tijd die je erin wilt investeren, bepaal je
zelf. Een uurtje in de kindertent helpen, alleen ’s avonds

mee opruimen of de hele dag in touw zijn, het kan allemaal!
Natuurlijk zijn er wijkbewoners, die al sinds jaar en dag
hun medewerking verlenen aan Dickensnight. Zij zijn
recentelijk persoonlijk benaderd, tenminste, als de bij
Stichting Dickensnight Brandevoort aanwezige gegevens nog kloppen. Ben je een ‘oude getrouwe’ als vrijwilliger en heb je geen bericht gehad: meld je even via
br.vrijwilligers@dickensnight.nl.

13 december 2009
w w w. d i c k e n s n i g h t. n l
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brandevoorterdag 20 juni 2010
help je mee?
20 juni 2010 lijkt ver weg maar de Brandevoorterdagcommissie is al weer aan de slag om ook de vijfde editie tot een
succes te maken. In dit artikel leest u hoe dit evenement
tot stand komt en dat we daarvoor ook afhankelijk zijn van
vrijwilligers die ons willen ondersteunen.
De commissie bestaat uit een achttal personen: Jan Drouen:
voorzitter, Martien Bogers: secretaris en braderie, Jan Roefs:
gemeente, Ingrid Tielemans: publiciteit, Patrick Dooms: publiciteit, webmaster en terreinindeling, Roelof-Jan Bouwknegt: jeugdplein, Edwin Janssen: jeugdplein en penningmeester, Jan Sprengers: horeca.
In mei 2009 kwam de commissie voor het eerst bijeen. Met
als belangrijkste punt op de agenda: de datum. Van invloed
op deze datum zijn grote evenementen die dan al vast staan
zoals WK-voetbal, Kennedymars en Artimond. Om onszelf
op de regio-agenda te zetten geven we de gekozen datum
direct door aan de gemeente en stadspromotie Helmond.
We proberen zo te voorkomen dat andere evenementen
op dezelfde datum worden gepland.Van mei tot en met september vergadert de commissie elke zes weken. Deze periode zoeken we de benodigde sponsoren, wat in het huidige
economische klimaat lastig is, en stemmen we af met de
gemeente. Ook bespreken we de dansschool, muziekbands,
brandweer, politie en leger en attracties als helikoptervluchten, modelboten, roofvogels en straattheater.
In oktober is de terreinindeling, inclusief afsluitingen van
wegen, in hoofdlijnen klaar. Dit is nodig voor de officiële
gemeentevergunning. De Plaetse en omgeving - ons evenemententerrein - blijft sterk in aanbouw. Elke editie van de
Brandevoorterdag moet de terreinindeling daarom op de
schop. Omdat in juni 2010 de parkeerplaats voor het oude
winkelcentrum een bouwput is, verhuist het jeugdplein naar
het nieuwe plein bij de cafetaria. En de kermis? Die kan nog
één keer op de parkeerplaats naast het infocentrum.
Vanaf september tot en met april vergaderen we eens in de
vier weken. Nu wordt gestart met publiciteit in de vorm van
artikelen en de website (www.brandevoorterdag.nl) wordt
dan vernieuwd. Alle Brabantse uitstapjeskalenders voorzien
we van de datum en info. Zo trekken we ook mensen van
buiten de regio.
De zoektocht naar sponsoren loopt natuurlijk gewoon
door; meer inkomsten betekent aantrekkelijkere attracties.
We moeten ook een voldoende grote groep vrijwilligers
ronselen om tijdens het evenement te helpen. De inzet van
deze vrijwilligers bepaalt toch voor een groot deel hoe soepel de dag zal gaan verlopen.
Een vast onderdeel van de Brandevoorterdag is de braderie. Deze editie is er ruimte voor 200(!) kramen. Kraamhouders van vorige edities willen graag weer terugkomen
en de inmiddels opgebouwde goede naam trekt ook vele
nieuwe ondernemers en organisaties. Onze voorwaarde
dat zij actief hun waren of diensten moeten presenteren,

houden we van kracht. Daarmee voorkomen we dat we de
‘zoveelste standaardbraderie’ krijgen.
De Brandevoorterdag is een groot evenement. Het centrum van De Veste wordt vanaf de vroege ochtend tot de
avond afgesloten voor alle verkeer. We doen daarmee een
behoorlijk beroep op alle omwonenden. Om hen te betrekken en te zorgen voor een goede communicatie organiseren we informatieavonden.
De laatste paar maanden zijn het drukst. Alle laatste punten moeten nu worden afgehandeld en dat zijn er vaak een
hoop. De uiteindelijke terreinindeling inclusief de kraamindeling wordt gemaakt en de publiciteit vergt alle aandacht.
Posters worden gedrukt en verspreid en in alle huis-aanhuisbladen verschijnen advertenties en artikelen.Vooral de,
inmiddels traditionele, extra editie van deze Brandevoorter
Courant krijgt veel aandacht.
In de laatste week ziet de commissie elkaar dagelijks om de
puntjes op de i te zetten. We verzamelen alle zaken voor
de dag zelf zoals bewegwijzering, dranghekken en verkeersborden.Vanaf de laatste dag gaan we beroep doen op onze
vrijwilligers om de eerste voorbereidingen voor het afzetten van het terrein te treffen.
Op de grote dag is de commissie en enkele vrijwilligers om
5.30 uur op het terrein aanwezig. Vanaf dat moment worden de kramen opgebouwd (door de kramenleverancier)
en wordt het terrein afgesloten. Vanaf 8.00 uur komen de
eerste kraamhouders binnen. Zij hebben vooraf hun kraamnummer gekregen en goed coördineren is nodig om chaos
te voorkomen. Als om 11.00 uur de wethouder de dag
opent en het feestgedruis losbarst, breekt relatieve rust uit
voor de commissie. Alles is geregeld en loopt vanzelf… We
vertrouwen op de vrijwilligers.
Om 18.00 uur zijn het publiek en de standhouders vertrokken en rest ons de laatste actie: opruimen. Met een terugblik op een - hopelijk - prachtige dag, sluit de commissie
samen met de nog aanwezige vrijwilligers rond 21.00 uur
de dag af met een welverdiend pilsje. Dat was het weer…
een jaartje rust tot mei 2011.
Al met al elke keer weer een uitdagende klus. En dan heb
ik niet genoemd: EHBO’ers, verkeersregelaars, toiletwagens
inclusief schoonmakers/sters, stroomvoorziening, kramen,
flyers, bord met sponsoren, reclameborden, dagindeling/
agenda, afvalcontainers, verkeerd geparkeerde auto’s, wateraansluitingen, schoonmaken van de vijver, eetkramen, appelflappen, helikopterkaarten, consumptiebonnen, rekeningen kramen, betalen van attracties, inlichten politie…
Ben je geïnspireerd door dit verhaal en wil je je inzetten als
vrijwilliger tijdens de Brandevoorterdag, neem dan direct
even contact met ons op: info@brandevoorterdag.nl. Kijk
ook op www.brandevoorterdag.nl.
patrick dooms
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31 oktober 2009
De voorpagina van deze BC laat niets te raden over; het
is Halloween! De organisatie is er klaar voor en er is
weer massaal ingeschreven, dus we gaan er van uit dat
het een (bloed)spetterend evenement wordt.
Voor jong en oud van 10:30 tot 23:30 uur
‘s Morgens beginnen we al met knutselen voor de kleintjes: pompoenen uithollen (onder begeleiding) en lampionnen maken. Het avondprogramma begint vanaf 17.00
uur. Dan ben je van harte welkom op de Brandevoortse
Hoeve waar al van alles te zien en doen zal zijn. Jongleurs,
vuurspuwers, op de foto met Linke Loudje de ondeugende raaf, Oeroeboeroe de Oehoe of Snowy de Sneeuwuil
en meer. Er is ook de mogelijkheid om iets warms te
eten, zodat de maag nog even goed gevuld kan worden
en je beter tegen de enge taferelen kunt die je onderweg
tegen zult komen.
Tegen half zeven vertrekken we met z’n allen, natuurlijk
verkleed en met zoveel mogelijk lampionnen, voor de
lampionnenoptocht door de griezelstraten van Brandevoort.
Voor de jeugd van twaalf jaar en ouder, die zich te groot
en stoer voelen voor de lampionnenoptocht, is er HORROR HOUR! Als iedereen de hoeve heeft verlaten om
de lampionnenoptocht te gaan lopen, wordt het heel
stil en is het toch wel erg donker en dan, dan komen,
zoals altijd rond Halloween, de gekwelde geesten van
Brandevoort tevoorschijn. (Apart inschrijven op de site:
www.brandevoort.org/users/halloween/)

Maak er iets moois van en win een prijs
Graag maken wij nog even van de gelegenheid gebruik
om bewoners langs de route van de lampionnenoptocht
te danken voor hun inzet. Velen van hen zijn namelijk
jaarlijks uren bezig om hun huis om te toveren tot een
heus spookhuis, hun tuinen worden kerkhoven en overal
zijn plots enorme spinnen te zien. Er worden ook allerlei
acts opgevoerd; wat een creativiteit.
Deze creativiteit, en die van alle deelnemers die meelopen, wordt zeer op prijs gesteld en wij belonen die
dan ook graag met leuke prijzen. Er zijn prijzen voor de
mooist versierde straat, het mooist versierde huis, de
leukste zelfgemaakte lampion, de origineelste verkleding
voor meisjes, jongens en groepen. De prijsuitreiking vindt
aansluitend aan de lampionnenoptocht plaats.
Wie niet langs de route woont, maar tocht een act op
wil voeren, kan contact opnemen met Marcel de Haas,
telefoon 476711, en we gaan kijken waar we jou of je
groep in kunnen passen.
Laatste info
Wij zien jullie allen graag komen om lekker te griezelen, maar kom zo veel mogelijk te voet of met de
fiets, want er is slechts beperkte parkeergelegenheid.
Nog vragen, kijk voor de laatste info op onze site
www.halloween.brandevoort.nu n
griezelige groeten,
halloween brrrandevoort
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fotowedstrijd
Al voor de zomervakantie hebben we een fotowedstrijd
uitgeschreven. De winnende foto is van Annelies Hoolmans: de officiële opening door de kinderen uit de straat
van het speeltoestel aan het Louwerserf. Vanzelfsprekend werd dit heugelijke feit vervolgens gevierd met een
straatbarbecue.Van harte gefeliciteerd! n

Gezocht: nette en betrouwbare interieurverzorgster voor 2 ochtenden in de week om ons bij te staan
bij alle voorkomende huishoudelijke werkzaamheden.
Contact: 0492 51 48 34
Gezocht: nette, betrouwbare hulp in de huishouding voor een keer in de 14 dagen 3 uur. Wij wonen
in Brandevoort en hebben geen kinderen. Reacties;
s.berkvens@live.nl
Verloren zaterdag 26 september sleutelbos
met 3 sleutels waaronder 1 zwarte, graag aan redactie doorgeven als je hem hebt gevonden via
redactie@brandevoortercourant.nl
Teken- en schildercursus. Een aantal mensen heeft
de wens een teken/schildercursus te volgen. De cursus
wordt gegeven onder deskundige begeleiding. Bij voldoende deelname kunnen we snel aan de slag met pen
of kwast. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden.
Aanmelden bij: Louis Vrolings, telefoon 66 29 14, e-mail;
lpcvrolings@live.nl of een briefje in de brievenbus
wijkhuis ´t BrandPunt met naam, adres, leeftijd, telefoon,
e-mail.
De Houtse Toneelgroep is op zoek naar nieuwe leden, in het bijzonder mannelijke leden, maar ook mensen
die achter de schermen actief willen zijn als inspiciënt,
grimeur, coupeuse, decorbouwer of souffleur. Repetities
zijn iedere donderdagavond van 19.30 tot circa 22.30 in
de Geseldonk. Contact: info@houtsetoneelgroep.nl
of 06 - 287 53 28.
Indien u interesse heeft in bepaalde cursussen of met
andere vragen zit die betrekking hebben op het gebruik van uw computer, dan kunt u via onderstaand
e-mailadres contact met ons opnemen. Computerclub
Brandevoort, info@computerclub.brandevoort.nu

brandjes
Yoga Studio-Toermalijn, Hatha en ontspannings Yoga,
heeft nog plaats voor cursisten in de nieuw te starten
lessen op vrijdag van 9.00-10.00 uur en 10.30-11.30
uur. Ook in de overige lessen op dinsdag- en donderdag
avond zijn nog enkele plaatsen vrij.
Voor meer informatie: www.studio-toermalijn.nl /
06 - 23 50 00 22 / info@studio-toermalijn.nl
Autisme-Extra goes DickensNight. De jongeren groep
(13+) van Autisme-Extra werken samen aan verschillende projecten. Ons nieuwe project is de Dickensmarkt.
De jongeren maken allerlei artikelen, in de kerstsfeer, die
ze op de Dickensmarkt gaan verkopen. De opbrengst is
voor de jongeren zelf, dus steun hun!
Op zondag 29 november 2009 houdt de Filatelistenvereniging De Helmveste Helmond e.o. een ruilbeurs voor postzegels, met tombola, in De Kamenij,
Jeroen Boschstraat 19 in Helmond. De beurs is van 09.30
uur tot 14.00 uur. Ook de jeugd is van harte welkom!
Gezocht: een enthousiaste oppas voor naschoolse opvang bij ons aan huis (in Brandevoort).We zoeken iemand
voor de maandagmiddag (evtentueel in de toekomst ook
voor de donderdagmiddag) van 14.30 - 17.30 uur. Heb
je zin en tijd om op onze 2 jongens te passen, neem
dan contact met ons op door een mailtje te sturen naar
jl3006@gmail.com of bel 06 - 383 961 61 (na 18.00
uur).
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even de wijk uit
Brandevoort krijgt steeds meer voorzieningen
en activiteiten, maar ook in onze nabije omgeving zit men niet stil. Daar worden soms evenementen georganiseerd die wij hier niet hebben, of
men beschikt over faciliteiten die in Brandevoort
(nog niet) aanwezig zijn. De redactie ontvangt
elke maand interessante berichten uit de ons
omringende wijken en gemeenten die wij u niet
willen onthouden. Daarom deze nieuwe rubriek:
af en toe moeten we even de wijk uit.
SPEELGOEDBEURS SPE(E)L-O-THEEK UKKIE
Maandag 2 november zal om 19.00 uur de deur opengaan voor de jaarlijkse Speelgoedbeurs van Spe(e)
l-o-theek Ukkie. Zaal Den Heuvel, Heuvel 2 te Mierlo
zal de uitstraling hebben van een grote (tweedehands)
speelgoedwinkel. Al het speelgoed staat netjes soort bij
soort, zodat het voor u gemakkelijk wordt om te kiezen. Babyspeelgoed (rammelaars, vormenstoven, activitygyms, et cetera), meisjesspeelgoed (poppen, toebehoren
bij poppen, enzovoort), jongensspeelgoed (Lego, Duplo,
K’nex, Actionman, et cetera) sportartikelen (skeelers,
schaatsen, enzovoort), videobanden, dvd’s, boeken, spelletjes, puzzels, hobbymaterialen, maar ook fietsen, steps,
kinderwagens, et cetera zullen te koop worden aangeboden. Bent u nog opzoek naar iets speciaals? Kom dan
naar de speelgoedbeurs, wellicht vindt u datgene waarnaar u naar op zoek bent. Met de dure decembermaand
voor de deur, kunt u wellicht veel speelgoed kopen voor
weinig geld. De zaal gaat om 19.00 uur open en de deur
zal om 20.30 uur sluiten.
Tip van de organisatie: neem voor uw koopgemak een
grote boodschappentas mee, zodat u tijdens het winkelen uw speelgoed/spelletjes in uw tas kunt stoppen. n
Poppodium Helmond zoekt vrijwilligers
Het poppodium Lakei (het voormalige Plato) is op zoek
naar een flinke groep vrijwilligers die onderdeel van het

Helmondse poppodium wil zijn. Het poppodium is op
zoek naar mensen die per half december 2009 twee
avonden in de maand mee willen helpen bij activiteiten. In ruil voor de verrichte werkzaamheden mogen
vrijwilligers onder andere gratis naar concerten in het
poppodium. Vrijwilligers zijn van essentieel belang om
het poppodium te kunnen laten draaien. De organisatie heeft nog functies in de volgende vrijwilligersgroepen in de aanbieding: horeca, garderobe, kassa/deur,
backstage, techniek, dj en publiciteit. Wil je vrijwilliger
worden bij het poppodium of wil je meer informatie
over vrijwilliger worden? Stuur dan je gegevens, je motivatie, je gewenste vrijwilligersgroep of je vraag naar:
jasperdobbelsteen@gmail.com n
Zwem- & Polovereniging Nuenen
Wist u dat er op slechts enkele kilometers afstand van
Brandevoort een heel leuke zwemvereniging zit? Namelijk
Zwem- & Polovereniging Nuenen.
Houd je van zwemmen, teamsport en van een spannend
en flitsend balspel dan is waterpolo misschien wel iets
voor jou! Het enige wat je nodig hebt is zwemdiploma C.
Lig je graag in het water en zou je beter en sneller willen
zwemmen, ga dan wedstrijdzwemmen. Je leert eerst alle
technieken en dan mag je meedoen aan officiële wedstrijden. Synchroonzwemmen is zwemmen op muziek. Het is
een sport met gratie, waarbij plezier maken centraal staat.
Je bent al welkom als je aan het oefenen bent voor je
C-diploma. De sectie snorkelen/duiken verzorgt opleidingen voor kinderen en volwassenen. De snorkelopleidingen
kennen drie gradaties: beginners, gevorderden en open
water. De duikopleidingen volgen het PADI-systeem, gecombineerd met eigen trainingssessies onder begeleiding
van ervaren duikers. Masterzwemmen (vanaf achttien jaar)
bestaat uit trainingen voor zwemtechniek en conditie.
Wilt u meer weten, kijk dan op onze website
www.zpvnuenen.nl, mail naar info@zpvnuenen.nl of bel
040 - 283 59 46. Zwembad de Drietip, Sportlaan 4-6,
Nuenen. n
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6 minuten
Brandevoorter wint
etalagewedstrijd

prijs

Coenen

In de maand juli speelde er een eetfilmpje in de etalage
van het nieuwe pand in de Kerkstraat van Coenen tafelcultuur. Achter een chic gedekte tafel zat het gezelschap van Petazzie op filmdoek heerlijk te dineren met
een glaasje wijn erbij. Om de attentiewaarde te verhogen
bedacht Coenen er een quiz bij, waarbij het de bedoeling
was om te raden hoe vaak het gehele gezelschap aan hun
glas wijn nipte. “Het filmpje duurde bijna zes minuten dus
je moest er even voor gaan staan. Maar we staan versteld
van het aantal inzendingen. Ruim 400 mensen hebben die
moeite genomen. Die weten nu in ieder geval waar onze
nieuwe winkel zo meteen is gevestigd,” aldus Mari-Claire
Coenen. “Onder de inzendingen waren acht goede waaruit geloot is. Het juiste antwoord moest zijn: eenendertig maal en Jan Peter ten Hooven uit Brandevoort is de
gelukkige winnaar geworden van een cadeaubon van
€ 500,-. Op 24 september werd de prijs tijdens de feestelijke opening overhandigd. n

open coffee
Eerste Brandevoorste Open Coffee

dernemers, developers en investeerders op informele
bijeenkomsten met elkaar kennis te laten maken. Het
doel was om zo de investeringsindustrie wat transparanter te maken en zo ondernemerschap aan te moedigen.

Dinsdag 6 oktober vond in ‘t BrandPunt de eerste Open
Coffee Brandevoort plaats. Patricia Van den Eertwegh en
Michiel Pas zijn de initiatiefnemers en hebben de eerste
Open Coffee (OC) op wijkniveau georganiseerd. Met
de aanwezige twaalf wijkgenoten - een gemêleerd gezelschap van ondernemers en werknemers uit verschillende branches - op de eerste OC zijn Patricia en Michiel
zeer tevreden over de opkomst. Wat is Open Coffee?
OC is een regelmatig gehouden, informele bijeenkomst
waar iedereen die iets met ‘online’ heeft elkaar kan ontmoeten, ideeën bespreken, kennis delen, brainstormen,
meetings houden of samenwerken. Ontspannen netwerken dus, onder het genot van een kopje koffie.

De eerste OC in Nederland werd gehouden in Amsterdam op 15 maart 2007 en een paar maanden later volgde
Utrecht ook met een wekelijkse bijeenkomst. Geleidelijk
aan kwamen er in Nederland meer OC-initiatieven en
volgde begin 2009 een boom aan nieuwe OC’s na een
artikel in Revu en een uitzending op het NOS-journaal.
Momenteel worden er iedere maand in meer dan twintig
steden OC’s gehouden.

Voor wie is Open Coffee?

Open Coffee Brandevoort PRIMEUR!

OC is voor iedereen, de gemeenschappelijke factor is
vaak wel online, maar iedereen is welkom. OC is ook
meer een plek om te chillen met andere leuke en interessante mensen. Goede gesprekken ontstaan als vanzelf.

De initiatieven voor OC zijn op stedelijk niveau. Zo heb
je in onze omgeving bijvoorbeeld OC Eindhoven en een
OC Helmond. Naar mijn weten is OC Brandevoort de
eerste op wijk-niveau. Dus we kunnen best zeggen dat
Brandevoort een primeur heeft. Wil je meer weten over
OC Brandevoort, meld je dan via www.linkedin.com aan
voor de groep Brandevoort en volg de ‘discussies’.

Het begin
Open Coffee Club is in Londen opgericht door Saul
Klein, een van de oprichters van Skype, om interneton-

Open Coffee Nederland

marc dekkers
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wijkraad en de jeugd
In het vorige nummer van de Brandevoorter Courant
hebben wij gemeld dat een aantal jongeren heeft aangegeven om in een vervolgbijeenkomst verder te willen
praten over de faciliteiten/activiteiten die zij missen in
Brandevoort. De stuurgroep zal de jongeren uitnodigen om op vrijdag 13 november in wijkhuis ’t BrandPunt
verder te praten over de faciliteiten/activiteiten die zij
missen. De jongeren die zich hebben opgegeven, zullen
binnenkort een uitnodiging ontvangen. Na de jongerenbijeenkomst zal de stuurgroep jeugd de enquête, de bevindingen van de jongerenbijeenkomst, en haar visie op
de wijk verpakken in haar eigen advies/conclusies. Het

advies zal vervolgens aan de wijkraad worden voorgelegd. De verwachting is dat de stuurgroep haar visie en
advies eind van dit jaar/begin 2010 zal afronden. Uiteindelijk kan de wijkraad met het advies van de stuurgroep
jeugd naar de gemeente toe om aan te geven wat de
jeugd in de wijk wil, waar verbeteringen mogelijk zijn en
waar de kansen liggen om de jeugd die plek te geven
die hen toekomt. Voorts is het aan de politiek en de
gemeente om de juiste keuze voor Brandevoort en haar
jeugd voor de toekomst te maken. n
jeroen smelt
bestuurslid van de wijkraad en commissie jeugd

Belangrijk nieuws voor 12Plussers:
12Plus Brandevoort gaat veranderen
Om maar met de deur in huis te vallen: jullie hadden
het steeds vaker over het splitsen van de groep op basis
van leeftijd. Aangezien we altijd proberen iets met jullie
ideeën te doen (in ieder geval als wij het ook een briljant
en vooral haalbaar idee vinden) hebben we besloten om
vanaf januari 2010 in twee groepen te gaan draaien.
In de oneven weken is de vrijdagavond gereserveerd
voor leerlingen van groep 8 van de basisschool. In de
even weken staan de deuren open voor de jeugd die op
het voortgezet onderwijs zit. Het zal in begin even wennen zijn, maar na een paar weken weten we allemaal niet
meer beter.
Nieuwe naam en nieuw logo
Om dit te vieren willen we 12Plus Brandevoort gaan omdopen. En je voelt hem al aankomen: we willen graag dat
jullie zelf een vette naam, liefst met een bijpassend logo,
verzinnen. Behalve eeuwige roem, omdat jouw naam (en

ontwerp) worden gebruikt, kun je ook een bioscoopbon
van € 25,- winnen. Dus weet je een leuke naam, ga naar
de website, www.12plus.brandevoort.nu en geef de door
jou verzonnen naam en logo door. Vergeet ook je eigen
gegevens niet, anders weten wij niet aan wie we de prijs
kunnen overhandigen.
Nieuwe pasjes
Gezien de veranderingen zullen er, op onze kosten uiteraard, nieuwe pasjes gemaakt worden met het nieuwe
logo. Dit pasje is voor beide groepen hetzelfde, alleen
gaan we aparte kleuren voor de twee groepen gebruiken.
Tot de kerstvakantie is 12Plus dus nog iedere week
voor iedereen en daarna gaat de splitsing in: even weken
voortgezet onderwijs en in de oneven weken groep 8
basisschool. n
12plus brandevoort (nog ff dan)
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voortgang
ontwikkeling
brandevoort
nadert voltooiing
Op de laatste klankbordgroep
Jacqueline Klomp bevestigt nogmaals dat er een tunnel
komt voor fietsers en voetgangers tussen de wijkdelen
de Veste en het nog te realiseren wijkdeel de Marke in
Helmond-Brandevoort. Deze doorgang onder het spoor
ten westen van NS-Station Brandevoort moet volgens
planning zomer 2011 klaar zijn.
De gemeente Helmond krijgt zowel van het rijk als de
provincie Noord-Brabant 1,5 miljoen euro. Hiermee is de
financiering rond van dit project dat van groot belang is
voor de mobiliteit in én de bereikbaarheid van de voorzieningen in de wijk Brandevoort. Op dit moment zijn er nog
alleen wijkdelen ten zuiden van het spoor gerealiseerd: de
Veste, Brand, Schutsboom en Stepekolk. Hier liggen het
winkelcentrum en het Multifunctioneel Centrum. De komende jaren worden ook de wijkdelen ten noorden van
de spoorlijn ontwikkeld. De nieuwe middelbare school,
met veel fietsende kinderen, komt ook noordelijk van
het spoor. De gemeente is nu volop in bespreking met de
vertegenwoordigers van de school en verzorgende instellingen over hoe de invulling van onderdelen moet plaatsvinden. De wijkraad zal deze besprekingen nauwlettend
volgen en haar inbreng zeker stellen.
Verdere ontwikkeling van het Park Hertogsveld
Als je achter het palladium een keer verder het Brandevoortse land inloopt, dan zie je volop bouwactiviteiten. Deze zijn vooral bedoeld om de woningen aan

het Hertogsveld te realiseren. Voor deze huizen gaat de
aannemer binnenkort aan de slag om de omgeving bijzonder in te richten. Het gaat om een plek waar het
prettig toeven is, volgens de plannenmakers. Het gaat om
het bosje aan het Hertogsveld. De komende maanden
zal er flink gewerkt worden om de recreatieve functie
van het park met zijn essen te ontwikkelen. Er komen
houten loopbruggen en een vlonderpad dat een paar decimeters boven de grond ‘zweeft’ om de bosbodem niet
te beschadigen. In de loop van het jaar komen er ook
speelvoorzieningen voor de kleinste Vestebewoners. De
gemeente gaat samen met de wijkraad en een nog te selecteren leverancier aan de slag om een concreet plan te
maken voor deze natuurlijke speel- en ontmoetingsplek.
Eind 2008 is de bouw gestart van het nieauwe VDL complex op het toekomstige Businesspark Brandevoort.
Ondertussen is het VDL-complex gerealiseerd en is het
eerste stuk van het Bussiness park werkelijkheid geworden. Het bedrijventerrein wordt een centrum van kennisintensieve fabricagetechnieken.
Het Businesspark moet qua vormgeving en bouw precies
pasen in de karakteristieke stijl van Brandevoort. Een
soort moderne interpretatie van het traditionele Brabantse industriële erfgoed. Wie daarvan een voorproefje
wil nemen, moet zeker eens gaan kijken naar de bouw
van het VDL-complex dat samen met de brandweerkazerne een nieuwe versie is van het klassieke ‘bouwblok’.
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de

luciaparochie
Informatie vanuit de parochie
St. Lucia/Westelijk Helmond
voor de wijken: St. Anna, Brandevoort, Helmond
West, Mierlo-Hout, Suytkade

Bijzondere vieringen/bijeenkomsten:
- Luciakerk Mierlo-Hout, maandag 2 november 19.00 uur Allerzielenviering.
- Pastorie Hoofdstraat 157, dinsdag 3 november 20.00 uur DOOPAVOND.
- Sint Janskathedraal Den Bosch, zaterdag 7
november 12.00 uur Diakenwijding van stagiair Jac Grubben.
- Luciakerk Mierlo-Hout, zaterdag 7 november
19.00 uur Vormselvoorbereidingsviering met
medewerking van het koor Jair uit Odiliapeel.
- Luciakerk Mierlo-Hout, zondag 8 november
10.15 uur Eerste Assistentie en preek van diaken Grubben.
- Luciakerk Mierlo-Hout, zaterdag 14 november 19.00 uur Gospelkoor Orinoco.
- Luciakerk Mierlo-Hout, zondag 22 november
10.15 uur en 12.15 uur Vormselvieringen
met medewerking van Lighthouse.

Hoofdstraat 157, 5706 AL Helmond.
J.M.M. v.d. Laar, pastoor/deken
telefoon: 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

j.v.d. laar, pastoor/deken
Eucharistievieringen:
zaterdag 19.00 uur
zondag 10.15 uur

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 539470
Predikant voor o.a. de wijk Brandevoort is:
Ds. P. Verschoor, telefoon 0495 - 594709
Contactpersoon voor de wijk is Mevrouw Jacqueline Noort, telefoon 66 70 80
Er is geen vast spreekuur, maar per telefoon of per e-mail is een afspraak te maken.
Erediensten: Iedere zondagmorgen om 10.00 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.

Sinds een paar jaar komt een aantal Brandevoorters die zich betrokken voelt bij onze kerkgemeenschap bijeen om samen in gesprek te gaan. Op dit moment staan de Tien Geboden centraal. Wat
betekenen deze regels voor ons in het leven van nu? Ook leden van andere kerkgemeenschappen
zijn van harte welkom! De eerstvolgende bijeenkomst is op18 november.
Voor inlichtingen kunt u bellen met Jacqueline Noort, contactpersoon
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halmans loopbaanadvies:

zet de stap naar een baan die bij je past
Marloes Halmans werd geboren in Venray op 1 mei 1977
als jongste in een gezin dat verder bestaat uit vader, moeder en broer. Ze heeft haar jeugd ervaren als warm, zorgzaam, sociaal en muzikaal. De laatste eigenschap is vooral
te danken aan haar vader, werkzaam bij een bank, die piano speelt en haar moeder, huisvrouw en druk met vrijwilligerswerk als dirigent voor een aantal kinderkoren,
zingt. Een muzikaal gezin waardoor Marloes ook is gaan
zingen. Ze volgt achtereenvolgens de basisschool en het
VWO in Venray. Hierna gaat ze naar Fontys Hogescholen in Eindhoven (opleiding personeel en organisatie). Na
het behalen van haar propedeuse merkt ze dat ze eigenlijk meer wil weten dan de opleiding aanbiedt. Daarom
gaat ze naar de Universiteit Utrecht, waar ze Frans gaat
studeren. Al met al woont ze tien jaar in Utrecht.
Tijdens de studie gaat ze, onder het motto: oude liefde
roest niet, zich verdiepen in het personeelsmanagement
in Frankrijk en ook bekijken hoe de economieën tussen
het Franse en het Angelsaksische systeem te vergelijken
zijn. Uit louter interesse volgt ze ook colleges op het
gebied van interculturele communicatie.
Als bijbaan krijgt ze een functie als assistente van de
directeur van een investeringsmaatschappij. Het is heel
gevarieerd werk zoals regelen en ondersteunen op het
gebied van communicatie en personeelszaken. Omdat ze
veel internationaal bezig is, schrijft ze een scriptie over
het gebruiken van vreemde talen, vooral Engels en Frans.
Het bedrijf gaat echter na twee jaren failliet en er volgt
een baan als recruiter bij een Amerikaanse strategie consulting firma, die grote bedrijven adviseert bij het aanpassen van hun strategie en bedrijfsvoering om betere resultaten te behalen. Hier is zij verantwoordelijk voor het
aannemen van nieuwe consultants. De keiharde mentaliteit in de zakenwereld stelt hoge eisen aan de werknemers. Hierdoor leert Marloes zakelijk denken. Al met al
een heel leuke job waar ze veel van heeft opgestoken. Er
volgt een baan in een Frans bedrijf, waar Marloes de personeelszaken en communicatie voor vijf landen verzorgt.
Dan komt ze haar huidige partner, Olav, tegen. De vonk
slaat over tijdens een muziekcursus (jazzimprovisatie, hij
als pianist en zij als zangeres). Olav woont op dat moment in Venlo en werkt bij Océ en Marloes is woonach-

tig in Utrecht. Snel ontstaat de vraag waar ze zich het
beste kunnen settelen en die keus is niet moeilijk; de
regio Eindhoven. Marloes had al eens, net na de bouw
van de Broederwal, kennis gemaakt met Brandevoort tijdens een rijtoertje door de wijk met haar vader. Maar
de wijk had een te groot Eftelinggehalte vond ze toen.
Echter, na het vinden van een baan bij TNO in Helmond
en een hernieuwde kennismaking met Brandevoort besluiten ze toch een huis te kopen aan de Ricoutsvoort.
Tijdens een training loopbaanplanning die ze voor haar
werk volgt, merkt de trainer op: ”Je zit mee te coachen,
waarom ga je dit niet zelf doen?” Omdat Marloes in haar
eigen omgeving al vaak mensen helpt bij het inslaan van
een andere weg ontstaat het idee voor een eigen bedrijf.
In april 2007 start ze HALMANS Loopbaanadvies, praktijk voor loopbaancoaching en sollicitatietraining. Na de
geboorte van zoon Casper in februari 2008 geeft ze haar
baan bij TNO op en richt ze zich volledig op haar eigen
coachingspraktijk.
Haar cliënten bestaan voornamelijk uit dertigers die, na
een paar jaar werkervaring denken: ”Is dit het nu, of wil
ik nog iets anders en zo ja, wat dan?” Ze bereidt haar
cliënten beter voor op hun loopbaan. Zij leert hen zelf
sturing te geven aan hun loopbaan en zichzelf de juiste
vragen te stellen en daardoor een beter inzicht in zichzelf te krijgen.
Marloes volgt op dit moment een HBO-opleiding loopbaanadviseur aan het NCOI, die ze binnenkort afrondt.
Ze is realistisch ingesteld en wil graag dat een loopbaancoach voor veel mensen bereikbaar is. Om dit te bereiken hanteert ze voor particulieren andere tarieven
dan voor bedrijven. Haar werktijden zijn flexibel, zowel
‘s avonds als overdag. Ook bezoekt ze, indien nodig, cliënten thuis en/of coacht ze via email. Ze wil kleinschalig
blijven vanwege persoonlijke contacten, het leukste aspect van haar werk. Ze ziet in de praktijk mensen weer
contact maken met zichzelf. Ze weten dan beter wat ze
zelf willen en daardoor gaan ze ‘sprankelen’.
Het gezin heeft aan de Broederwal 9 een nieuw huis gekocht waar ze binnenkort intrekken. Hier hebben ze een
aparte ruimte voor zakelijk gebruik en voor een muziekstudio. Olav en zij willen samen Franse chansons (niet
commercieel) gaan opnemen in hun nieuwe studio. Bovendien is achter het nieuwe huis een fijne binnenplaats
met speelgelegenheid voor hun zoontje. Ze kiezen voor
De Veste voor meer drukte en meer mogelijkheid voor
contacten met andere bewoners. Een aspect dat Marloes
doet denken aan haar eigen jeugd. Als wijk vinden ze beiden Brandevoort fantastisch.
Namens de BC wensen wij hen, zowel persoonlijk als
zakelijk, alle goeds toe! n
MD
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impressies van een jogger
door de wijk
Alternatieve Energie onder natuurlijke druk
Een lange reeks zonnecelpanelen siert al jaren lang het
Spoormakerserf. Een mooie afscheiding tussen wonen en
reizen. Een afscheiding, die tegelijkertijd een verbinding is
tussen wonen en energievoorziening. Het levert warmte
op door zonnewarmte op te nemen. Het benut de zonnekracht om elektriciteit op te wekken. Nu de natuur
echter ongecontroleerd doorgroeit, bestaat de kans dat
de zonnecellen geen warmte meer kunnen opnemen en
daardoor de eigen natuurlijke kracht onmogelijk maakt.
Nog een paar weken en het onkruid heeft de panelen
met de zonne-energie overwoekert en de gang van de
eigen natuurlijke warmte en kracht stilgelegd. Hopelijk
vindt er snel onderhoud plaats en kan het lange zonnepaneel ongehinderd natuur in natuur omzetten
De basisschool netjes aangeharkt
Even wat verder op zijn trimtocht komt hij de beruchte
nieuw basisschool tegen. Helemaal ingepakt tussen keurige parkeerplaatsen en goed geverfde wanden van de
school krijgen de jeugd van de wijk les in een nieuwe
omgeving. De school lijkt net te liggen buiten de gebouwde omgeving. Echter niet lang meer. De voorbereidingen
voor de nieuwe wijken zijn in volle gang en over niet al
te lange tijd zal het bouwen en timmeren van nieuwe
huizen zijn beslag krijgen.
De jogger bedenkt dat de geplande basisschool nog geen
200 meter afligt van de andere niet in gebruik genomen
school. Dit gebouw is al niet meer goed te zien vanuit
de nieuwe school. Ook hier groeit onkruid hard en
ontneemt het zicht al bijna helemaal. De nieuwe school
heeft een net aangeharkte tuin in wording. Als het goed
is, zal deze tuin spoedig het nog kale gebouw opsieren en
een groener aanzien geven. Dan kan de school een aantrekkelijke belangrijke ontmoetingsplaats worden voor
de bewoners die in de komende jaren hier om heen hun
huizen zien verrijzen.
de jogger
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duchenne
fietstocht

Jaap Koetsier en Marc Dekkers volbrengen Duchenne Heroes 2009

Samen met Jaap Koetsier heb ik van 13 tot en met 19
september deelgenomen aan de Duchenne Heroes, zeven dagen mountainbiken, voor het goede doel: de strijd
tegen de spierziekte Duchenne. In drie woorden: een
fantastische ervaring.
Dag 1, Wiltz-Dochamps: 86 km en 1800 hoogtemeters
Zondagochtend 8.00 uur, het is fris en de zon schijnt.
Goed uitgerust en met kriebels in de buik sta ik samen
met Jaap en onze drie teamgenoten Frank Gruiters, Klaas
Sollie en Jeroen Anholts van Bike Brothers Brabant, aan
de start. In teams van vier/vijf personen vertrekken in
totaal 300 mountainbikers. Elk team krijgt het startsein
met een persoonlijk woord van de organisatie.
Al snel passeren we de Luxemburgse/Belgische grens.
Vervolgens gaat de etappe over de bekende mountainbikepaden bij Houffalize en La-Roche-en-Ardenne. Een
parcours dat veel mountainbikers bestempelen als de
mooiste van de Ardennen. Het weer wordt slechter
en we krijgen flinke regenbuien op ons hoofd. Na zeven uur mountainbiken komen we aan op de camping in
Dochamps. We poetsen onze fietsen, pakken een warme
douche en eten heerlijke pasta. Daarna vroeg naar bed,
want de volgende dag staat ons de zwaarste etappe te
wachten: de Koninginnerit.
Dag 2, Dochamps-Sart-Lez-Spa: 96 km en 2400
hoogtemeters
Het is koud en het regent. Vanaf de camping wordt de
toon direct gezet met een klim naar de Baraque de Fraiture, het hoogste punt van de route. Vervolgens fietsen
we de afdalingen en klimmetjes over de vaste routes van
Vielsalm en Lierneux tot het eerste checkpoint in het dal
bij Trous de Bra.Tijdens de tweede etappe komt de regen
wederom met bakken uit de hemel. De brede boswegen
naar Trois Ponts veranderen langzaam in modderpoelen
en de technische routes rond het Meer van Coo worden
door de regen nog uitdagender. De uiterst zware etappe
doet menig deelnemer beslissen om de rest van de etappe over de weg te fietsen. Dat geldt echter niet voor ons

team; nu we er toch zijn, zullen we hem helemaal rijden
ook! Tien uur later arriveren we in Sart-lez-spa.
Dag 3 tot en met 6:Van de Ardennen via Vijlen,
Valkenburg, Herkenbosch richting Venray
Het aantal kilometers per dag neemt toe, maar de hoogtemeters nemen af. Op diverse lekke banden, een kapotte voorrem, klapband en twee kapotte buitenbanden
na, hebben we geen ‘grote’ technische problemen. De
kilometers beginnen wel tol te eisen aan onze spieren.
Gelukkig is de organisatie van Duchenne Heroes goed
geregeld. Ik laat mijn onderrug masseren. De masseur
vraagt “Voel je het hier?”. Eh, AAH, JA! Ze heeft de juiste
spieren te pakken. Maar het helpt wel, de massage doet
wonderen.
Dag 7,Venray-Nijmegen: De finish is in zicht
Vandaag rijden we het laatste stuk van de etappe door
het Rijk van Nijmegen. Dit stuk van de route ligt ons erg
goed en we zetten ons ‘treintje’ in gang. We rijden een
team dat lekker in ons wiel zit ‘los’ en halen nog een
aantal teams in. Het is geen wedstrijd, maar het voelt wel
erg goed om lekker snel onderweg te zijn. Om 14.30 uur
arriveren we als een van de eerste teams op de verzamelplaats. Van daaruit rijden de 300 mountainbikers al
juichend, wavend en onder politiebegeleiding een ererondje door Nijmegen op weg naar park Brakkenstein.
Daar vormen honderden, zo niet duizenden familieleden,
vrienden, Duchennepatiëntjes en hun ouders een erehaag. We worden luid toegejuicht, krijgen champagne,
bloemen en allerlei vrolijke kettingen. Maar de emoties
zijn die zaterdagmiddag ook groot. Vooral de vaders van
Duchennepatiëntjes die na de barre tocht hun zoontjes
weer zien.
Onder luid applaus wordt de opbrengst van Duchenne
Heroes 2009 bekendgemaakt: €1.015.000,-. We zijn
erg blij dat we met onze deelname een bijdrage leveren aan dit enorme bedrag. En of we volgend jaar weer
meedoen? Ik denk het wel. Inschrijven kan al weer:
www.duchenneheroes.nl n
marc dekkers
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Beurs
Voorbereidingen in volle gang, vijfenzestig standhouders
(SK) Vijftiende Consumentenbeurs Helmond - OVMH
2009 (K)
De beurscommissie is weer volop bezig met de voorbereiding van de vijftiende Helmondse Consumentenbeurs.
Een beurs vrijwillig georganiseerd door ondernemers
voor ondernemers en hun klanten. De enige consumentenbeurs in Helmond die in drie dagen tijd 8000 bezoekers uit Helmond en omgeving mag verwelkomen.
Helmond is volop in beweging, en is een stad die de
laatste twintig jaar volop in haar voordeel is veranderd,
daarom is het goed toeven in deze stad. Op de consumentenbeurs laten een vijfenzestigtal ondernemers en
verenigingen zien wat er zoal te beleven is in die stad.
Ook dit jaar weer stellen die vijfenzestig deelnemers
weer gratis entreebewijzen ter beschikking aan u en u
kunt op uw beurt profiteren van de leuke beursacties.
Daarom graag tot ziens op: vrijdag 30 oktober (18.0022.00 uur), zaterdag 31 oktober (11.00-17.00 uur) en
zondag 1 november (11.00-17.00 uur).
Graag tot ziens in de Wim Mulkenshal (Polaris Sporthal)
en de Francie van den Akerzaal (zalen de Geseldonk).
Meer info? info@ovmh.nl of www.ovmh.nl

hoogspanning
Ik wilde kort even reageren op het ingezonden stuk van
de heer Michel Prent.
Voordat wij hier in Brandevoort een huis kochten, stonden deze masten er inderdaad, voordat wij het koopcontract tekenden, hebben wij kenbaar gemaakt dat wij het
een prachtige wijk vonden, maar dat de hoogspanningsmasten ons stoorden.
Het antwoord dat wij hierop kregen en ik citeer dit letterlijk: “Hierover hoeft u zich niet ongerust te maken,
deze worden verplaatst.”
Hierover heeft men niet gelogen, ze worden inderdaad
verplaatst, echter niet op de manier die wij op dat moment voor ogen hadden. Achteraf bleek dat wij niet de
enigen waren die men, op deze slinkse manier, een rad
voor ogen draaide. Onze fout is toen inderdaad geweest
dat wij het bestemmingsplan niet ingezien hebben en het
volste vertrouwen hadden in de uitspraak van de makelaar en er vanuit gingen dat de masten verder weg geplaatst werden.
Het blijkt nu ook dat de betreffende makelaar zeer wel

op de hoogte was van hetgeen er werkelijk te gebeuren stond, echter op last van hogerhand hierover moest
zwijgen.
Tot slot wil ik de heer Prent er nog op wijzen dat als ik
een kind had dat naar deze school moest - ook al was
de kans minder dan 1 op 1.000.000 dat hij/zij hierdoor
ziek zou worden - ik dit kind niet naar deze school zou
laten gaan.
joop bombeeck
Beste Vestenaren, sinds kort woon ik in Helmond-Brandevoort-Veste. Ik kom oorspronkelijk van buiten, dat wil
zeggen, van buiten de provincie. Namelijk uit Badhoevedorp. Tot voor kort woonde ik enige tijd in Eindhoven.
De stad, of het dorp, waar je wat mij betreft de hele
godganse dag mag klagen over licht-, lucht-, ruimte-, uitzicht- en stralingsvervuiling. De stad die Christo voor
eens en voor altijd zou moeten inpakken, om vervolgens
nóóit meer uit te pakken. Het wonderschone masterplan
‘Brandevoort’, daar mag je wat mij betreft niet veel negatiefs over zeggen (los van het feit dat het een beetje op
de Efteling lijkt). Het is de woonwijk voor en door mensen geworden. Een parel ten oosten van het zintuigen
teisterende Eindhoven. En tóch lees ik met regelmaat in
ons buurtkrantje ‘De Brandevoorter Courant’ negatieve
berichten over onze wijk. Bewoners en trawanten die
maar blijven klagen over hoogspanningsmasten en hun
stralende lijnen. Het is de onrechtvaardige realiteit, ze
staan er. Natuurlijk is het mooier ze onder de grond
te frotten. Maar het ís niet zo en mogelijk gebeurt het
ook nooit zo. Bewoners en passanten die klagen over
parkeergebrek in de Veste. De Veste is gestoeld op de
bouwwijze van oud Hollandse vestingsteden als Willemstad en Heusden. De sfeer van weleer uit de tijd dat
paard en wagen het verkeersbeeld domineerden. Auto’s
moeten wat mij betreft helemaal niet voorkomen in de
Veste. Huppetee, iedereen te voet en te fiets door de
Veste. Gooi de stadspoort dicht bij de Vestelier en laat
iedereen parkeren in een ondergrondse parkeervoorziening. En dan zijn er nog bewoners en papa’s en mama’s
die klagen dat de hekjes bij de grachten ontbreken, of te
laag zijn, zodat af en toe een kind een natte broek haalt.
Ja moseskriebel, wie is er nou verantwoordelijk voor de
bewegingen van zijn eigen kleine koters? Als je het risico
wilt afdekken, sluit dan een kind-te-water-polis af, maar
verlang geen hekwerken rondom de grachten. Ik hoor
geen hond brommen over die afgrijselijke varkenslucht
die regelmatig over onze Veste hangt. Afkomstig van omliggende veehouderijen. Ik slaap altijd met ramen en deuren open en als ik naar bed wil is het alsof ik me tussen
de varkens nestel (mijn partner er buiten gelaten). Kanone wat een lucht zeg! Hierover mag je wat mij betreft
klagen. De varkenslucht in de Veste. Dit is namelijk het
enige genotbeperkende element in onze wijk. Brommen
over de ‘beren’. Hmmm, heerlijk.
paul redlum
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Bridgeclub ’t BrandPunt zoekt nieuwe leden

UNICEF zoekt vrijwilligers in Brandevoort

De bridgeclub is drie jaar geleden opgericht en is na een
voortvarende start uitgegroeid tot bijna honderd leden.
Ons ‘clubhuis’ is het wijkhuis ’t BrandPunt. Daar bridgen we iedere maandagavond van 19.30 tot 22.45 uur.
Daarna is het vaak gezellig nakletsen aan de bar. Natuurlijk staat het je vrij om direct na het bridgen naar huis te
gaan, maar het tekent de gezelligheid in de club dat velen
nog blijven.
Nieuwe leden zijn nog steeds welkom, zowel beginners
als gevorderden. Er start weer een beginnerscursus: dertien bijeenkomsten van tweeënhalf uur, waarin je de beginselen van het bridgen bijgebracht worden. Al na drie
maanden kun je aansluiten bij de bridgers op maandagavond. De bijdrage voor het lidmaatschap is € 30,- per
jaar. De cursus kost € 30,Heb je interesse en wil je weten of bridgen iets voor jou
is, kom dan maandagavond een keer langs. Je kunt ook
contact opnemen met:
wil jaegers, 53 63 78
whjaegers@onsbrabantnet.nl

Unicef is actief in zo’n 155 ontwikkelingslanden. Met de
verkoopopbrengst van kaarten en cadeauartikelen helpt
Unicef kinderen op het gebied van gezondheidszorg,
voeding, schoon water, onderwijs en beschermt ze tegen uitbuiting. De VN-kinderrechtenorganisatie brengt al
meer dan vijftig jaar kaarten en cadeaus uit.
Bent u creatief, enthousiast en sociaal, en vindt u het leuk
om verkoopactiviteiten te organiseren, wordt dan verkoopvrijwilliger bij Unicef.
Het Regionaal Comité Unicef Helmond en omgeving
zoekt in de wijk Brandevoort nieuwe vrijwilligers die
willen helpen met de verkoop van kaarten en cadeauartikelen vanuit huis, of bij een Loop voor Unicef.
Het comité telt ruim vijftig vrijwilligers, die elk op hun
eigen wijze een steentje bijdragen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jeannet de Rooij, Burgemeester Krollaan 70, 5707 BE
Helmond, tel/fax: 549271, rooij181@planet.nl
Mantelzorg? Doe het samen!

Rikken in Brandevoort
Rikken is een typisch Brabants kaartspel. Dit kaartspel
werd in menige huiskamer gespeeld, met familie, vrienden, buren of kennissen. In de tijd dat er nog geen tv was
werd hier menig avond mee gevuld. Het rikken was niet
aan een bepaalde bevolkingsgroep voorbehouden en was
niet rang- of standgebonden.
Het zou ondergetekende erg leuk lijken dit spel in de
sfeer van de ‘Brandevoorter huiskamer’ met een aantal
enthousiastelingen te gaan spelen. Vandaar deze oproep.
Wij kunnen een rikgroep oprichten en eens per periode
(week?) een avondje gaan rikken.
Heeft u belangstelling, laat een berichtje achter in mijn
brievenbus.
kees sterk, de plaetse 134
Seniorenzanggroep Brandevoort
Sinds begin 2008 woon ik met veel plezier in Brandevoort. Ik heb het reuze naar mijn zin en ben erg enthousiast over wat er in ons wijkhuis wordt georganiseerd.
Wat ik nog mis is een seniorenzangclub. Ik denk dan aan
een repertoire bestaande uit smartlappen, levensliederen
et cetera. Dit onder begeleiding van een accordeonist.
Wie hier voor voelt of ideeën heeft, neem contact met
mij op, dan kunnen wij de plannen verder uitwerken. Bij
voorbaat dank en tot horens/ziens,

Het Steunpunt Mantelzorg van Vrijwilligerscentrale
Helmond organiseert ook dit jaar weer de Dag van de
Mantelzorg in samenwerking met GOH, GRIP, LETSruilwinkel Humanitas, MEE Zuidoost-Brabant, Rode
Kruis, SWOH, Vrouwenraad en de Zonnebloem. Het
thema van dit jaar is: Mantelzorg? Doe het samen! Als
het netwerk van de mantelzorger klein is, kan hij/zij
zich sneller eenzaam of zwaarbelast voelen. Een sociaal netwerk kan belangrijk zijn als onderstesuning. Met
mensen uit dit netwerk kunnen mantelzorgers de zorg
en ook de verantwoordelijkheid delen, waardoor die
minder zwaar worden. Ook kan het de mantelzorger
een veilig gevoel geven als hij weet dat er mensen zijn
die de zorg kunnen overnemen. Op de Dag van de
Mantelzorg staan behalve informatie ook ontspannende onderdelen op het programma, zoals een Brabantse klederdrachtenshow, een zangworkshop en een
optreden van de band Gipsy Mood. Mantelzorgers, ofwel mensen die langere tijd zorgen voor een familielid,
vriend(in), kennis of buur met een chronische ziekte,
een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking
of psychiatrische problematiek, zijn op deze dag van
harte welkom. De Dag van de Mantelzorg wordt gevierd op: dinsdag 10 november van 13.00-17.00 uur in
Wijkhuis-Brede school de Fonkel, Prins Karelstraat 123,
Helmond. Deelname is gratis! Bent u mantelzorger en
heeft u nog geen uitnodiging ontvangen, belt u dan naar
Steunpunt Mantelzorg, telefoon 0492-554586. U krijgt
dan een uitnodiging toegestuurd. n

marion grootens, rinckstraat 21, 77 10 88
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Er zijn weer volop mosselen verkrijgbaar en in plaats
dat we ze serveren met een sausje uit een potje of
op z’n Vlaams met groentjes en friet worden ze nu bewerkt tot een feestelijke caloriebom. Mouclade is een
klassieker uit de Franse keuken en zoals altijd met gouwe ouwe zijn er net zoveel versies als koks.
Heeft u zelf een lekker recept dat u met de wijk wilt
delen? Zend het dan in via onze website www.brandevoortercourant.nl, via de button {Reageren, vragen of
inzendingen}. Daar vindt u het formulier {Recept}.
Mosselen in witte saus
Ingrediënten
2 kilo mosselen (goed schoonmaken)
2 glazen droge witte wijn
1 kleine ui, heel
3 grote uien, fijngehakt
2 teentjes knoflook, grofgehakt
6 teentjes knoflook, fijngehakt
1 kruidnagel
nootmuskaat
½ bos (platte) peterselie, fijngehakt
tijm
1 laurierblaadje
200 gram boter
2 eetlepels bloem
peper (zout)
kerriepoeder
3 eidooiers
250 ml crème fraîche
Bereidingswijze
Kook de mosselen met de wijn, hele ui, 2 teentjes knoflook, kruidnagel, snufje nootmuskaat, een beetje peterselie, laurierblad en tijm tot ze open staan. Schud de
pan af en toe even om. Bewaar het kookvocht, zeef het
door een doek en verdun het met een gelijke hoeveelheid water. Haal de mosselen uit de schelp en houd ze
warm.
Fruit de gehakte uien en rest van de knoflook glazig
in de boter. Voeg de bloem toe en maak de saus onder voortdurend roeren met het verdunde kookvocht
(beetje bij beetje toevoegen). Voeg een snufje kerriepoeder toe en laat de saus gaar worden.
Klop de eidooiers door de crème fraîche en meng het
mengsel op laag vuur door de saus. Controleer op peper en zout. Doe de mosselen erbij en garneer met de
rest van de peterselie. Meteen opdienen.
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kinderpagina van brandevoort

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

We hebben weer een leuke actuele kleurplaat gevonden voor jullie en wij hopen dat jullie er weer iets
moois van maken. Dus leef je uit en lever hem in op
Biezenlaan 18 vóór 8 november 2009.

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

o o k t e d ow n l o a d e n v i a w w w. b r a n d evo o r t e rc o u r a n t . n l
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b r a n d e vo o r t e r c o u r a n t

1.
Emma Raymakers 11 jaar
2. Rik van der Meulkenhof 8 jaar
3.
Bart de Hoon 6 jaar
De prijzen worden naar jullie
huisadres opgestuurd. Je hoeft dus
niet de deur uit voor je prijs.

de prijzen worden aangeboden door

de kleurwedstrijd
uitslagenpagina van brandevoort

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

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

1
2 3
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Oktober 2009
Datum
Organisatie
31 okt
SBIA
31 okt
SBIA

Activiteit
Halloween
Houtse toneelgroep

Tijd
17.00-23.00
20.00 uur

Contactpersoon
M. de Haas

476711

November 2009
Datum
Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
01 nov
SBIA
Houtse toneelgroep
20.00 uur
06 nov
SBIA
Cabaret
20.00 uur
07 nov
De Brandeliers
Leutfestein
20.00 uur
08 nov
Brand Courant
Sluiting inlevering nr 9
18.00 uur
C. Brouwer
663650
14 nov
SBIA
CC & The Rebels
20.00 uur
15 nov
SBIA
Wijnproeverij
1400 – 1700 u T. Aaldering
432013
27 nov
Brand Courant
Distributie nr 9
18.00
P. Princen
665781
Bron : Brandevoorter kalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.

uiterste inleverdatum kopij brandevoorter courant november nummer
8 november
beheer wijkhuis ’t brandpunt
u kunt op twee manieren een ruimte in wijkhuis ’t BrandPunt bespreken:
• e-mail: beheerder@brandpunt.info
• telefoon 43 20 13
een mailtje of belletje en uw verzoek is op het juiste adres!
commissies,vertegenwoordigers en hun mailadressen
(meer gegevens via www.brandevoort.nu)
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wijkraad

franklin van de laar

wijkraad@brandevoort.org

verkeerscommissie

hans van zoggel

verkeer@brandevoort.org

’t BrandPunt

fons bosman

secretaris@brandpunt.info

commissie buurtpreventie

rené deelen

commissie 12+

sandra geleijns

stichting dickensnight brandevoort

kees kuijper

dickens@brandevoort.org

commissie speelvoorz./groen

henk noort

spelengroen@brandevoort.org

commissie webmasters

herbert von reth

brandevoort in actie

maarten beks

secretaris@brandevoortinactie.nl

brandevoorterdag

jan drouen

voorzitter@brandevoorterdag.nl

scouting brandevoort

jeroen bierens

fotoclub brandevoort

secretariaat

startpagina brandevoort

herbert von reth

commissie kindervakantieweek

yvon cremers

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

preventerven@brandevoort.org
12plus@brandevoort.org

webmaster@brandevoort.org

info@scoutingbrandevoort.nl
fotoclub.secretariaat@brandevoort.org
info@brandevoort.nu
info@kvwbrandevoort.nl

belangrijke wijkinformatie

activiteitenkalender 2009

Activiteitenkalender 2009

belangrijke telefoonnummers

ALARMNUMMER
dierenambulance/dierenbescherming

112
51 39 71

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

58 48 88
088 - 0031 100
0900 - 8844
845970

GEMEENTE stadswinkel

informatiecentrum brandevoort
wijkopzichter (dienst sob)
graffitimeldpunt

58 77 77
www.helmond.nl/meldpunt
66 78 78
58 76 90
50 72 98

STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas
water

0800 - 9009
59 48 94

ziekenhuis elkerliek helmond

59 55 55

welzijn brandevoort
gezondheidscentrum brandevoort, de plaetse 98 - 5708 zj helmond
www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
huisartsen brandevoort
spoedlijn huisarsten
spoed avond / weekend
dr. kaiser en dr. veldhuizen
dr. keuning en dr. smeulders
fax
bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
apotheek brandevoort
de zorgboog
kruiswerk, consultatiebureau, diëtiste en dagbehandeling
logopedie
callista lichtendahl
renate jacobs
verloskundigen
“helmond” l. daamen, m. daamen - de jong, w. van melis-van hout, l. backx
“brandevoort” leen v. leuken, marinda vd rijt en linda v. vroenhove	
margo van de bunt - le loux
podotherapie - j. van iersel - s. de greef
haptotherapiepraktijk brandevoort 			
fysiotherapie
d. en c. van beuzekom - van der vorst (ook manuele therapie)
h. pluym
de veste (ook manuele therapie)			
orthopedagogenpraktijk brandevoort - drs. fannie heesakkers-van ansem
psychologiepraktijk brandevoort - drs. k. itz-seckl
haptotherapie, john kivits
kraamzorg homecare
kraamzorg de zorgboog, telefoonnummer zorgcentrale 
mee helmond - ondersteuning bij leven met een beperking
moeders voor moeders, sandra rondeel
praktijk voor adem- en ontspanningstherapie - carlijn bamberger 
remedial teaching – susanne kuijken
maatschappelijke werk levgroep 
anne-marie van der velden, nikki van den oetelaar

50 47 04
0900 - 8861
50 47 05
50 47 06
50 47 03
37 00 44
0900 - 899 86 36
06 - 54 35 57 69
50 47 00
53 28 00
50 47 12
66 38 99
50 47 20
50 47 25
66 71 65
67 81 07
50 47 30
59 95 64
52 46 53
06 - 49 22 55 50
0900 - 206 44 44
0900 - 899 86 36
32 80 00
51 49 11
66 47 22
33 26 83
53 91 04
59 89 89

tandarts - h. koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur
praktijk voor mondhygiëne - l. schouten

31 99 51
66 46 44

scholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang
o.b.s. brandevoort, de plaetse 150, stepekolk - oost 53
de vendelier, schutsboom 67, stepekolk - oost 53 
montessori kindcentrum brandevoort, vaartsestraat 3

66 78 57
52 04 34
662894

kinderopvang korein, vaartsestraat 3
peuterspeelzaal ot & sien, moerdonksvoort 1
peuterspeelzaal jip & janneke, koolstraat 3
kinderopvang vestein, koolstraat 3
kinderopvang ’t trommeltje, iekendonksevoort 49
dik trom kinderopvang 0-4 jarige, moerdonksvoort 1
dik trom buitenschoolse opvang “de rebellenclub”, moerdonksvoort 1
gastouderburo spring
gastouderburo flex
crea-extra, opvang voor kinderen met een autisme spectrum stoornis
kinderopvang humanitas, gastoudercentrale
kinderdagverblijf villa vrolijk, geldropseweg 43

662894
06 - 50 86 38 03
43 24 30
43 24 30
52 11 18
33 51 92
33 51 92
59 52 57
06 - 24 47 71 78
06 - 33 08 65 34
045 - 5615340
32 04 05
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