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In de eerste kraamweek wordt de basis gelegd voor het 
verdere verloop van borstvoeding, de relatie tussen de 
kersverse ouders en het kind, de groei van het kind en het 
zelfvertrouwen van moeder. Verloskundigenpraktijk Bran-
devoort, welke gevestigd is binnen de muren van Gezond-
heidscentrum Brandevoort, heeft geprobeerd deze zorg te 
optimaliseren aan de hand van een certificering en door 
extra kennis in huis te halen middels het opleiden van een 
van de verloskundigen tot lactatiekundige. 

Na het zomerkamp in september is er weer een heleboel 
gebeurd. Naast de reguliere activiteiten was er ook het 
overvliegfeest, het installatiekamp voor de Scouts en zijn 
we startklaar voor een nieuwe mijlpaal in het bijna tienja-
rige bestaan van Scouting Brandevoort: een tweede Esta-
speltak op zaterdag. Hiermee hopen we binnenkort op 
honderd leden uit te komen!

Wat een gave avond zeg! Na een lange periode van voor-
bereiden is met de optocht zaterdag 31 oktober een einde 
gekomen aan Halloween 2009. Wij kijken met plezier en vol-
doening terug op een mooi en geslaagd evenement. Sinds 
2007 komt de optocht bij ons door de straat. Als echte 
Amerikaan kan ik zoiets natuurlijk niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. En wat ooit begon als een klein feestje bij ons 
thuis is inmiddels uitgegroeid tot een feestelijke happening.

Beethoven componeerde een zevende symfonie en het was 
juist díe compositie, die mensen met bedenkingen tegen 
klassieke klanken naar dit soort muziek lokte. Collega Von 
Weber betitelde dit stuk als een teken dat Beethoven rijp 
was voor het gekkenhuis, terwijl Wagner het omschreef 
als de apotheose van de dans. Hoe passend bij de situatie 
waarmee de Stichting Dickensnight Brandevoort dit jaar 
heeft moeten worstelen.

Even werd de sfeer verstoord door een boef die op zoek 
was naar de prachtige kunstwerken. Sinterklaas heeft een 
paar weken geleden een brief gestuurd naar de scholen van 
Brandevoort met de vraag of de kinderen misschien een 
nieuw kunstwerk voor hem zouden willen maken. 
We hebben kunstwerken ontvangen, maar moesten direct 
een politieagent achter de boef aan sturen. Hij was echt 
van plan de kunstwerken te stelen uit de Markhal.
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DICkENS 2009

Het feest van Brandevoort in de winter is het Dickens-
feest. Elders in onze courant treft u de uitnodiging en 
de beschrijving van de organisatie aan. Ieder jaar is het 
evenement gegroeid en heeft het een allure van formaat 
gekregen. Wij hopen dat het dit jaar ook weer zo mag 
aanslaan. Alle reden om dit feest op de voorkant van 
onze courant in de spotlights te zetten. 
Tegelijkertijd kunnen we u berichten dat de wijk weer 
spannende tijden tegemoet gaat. De gemeente is weer aan 
zet bij het zoeken naar een fundamentele oplossing voor 
de hoogspanningsleidingen door de wijk. Het staat er nu 
voor de direct betrokkenen beter voor. Wellicht zullen de 
leidingen nog maar een kort leven beschoren zijn en kan 
de wijk in zijn geheel zonder zichtbare leidingen door het 
leven gaan. Wij blijven u op de hoogte houden.

Met Halloween heeft de wijk zich weer van de goede 
kant laten zien: een groter aantal bewoners liep mee in 
de goed georganiseerde tocht langs Halloweenplekken. 
En de straten waar de tocht langskwam, zagen er weer 
mooier uit dan in de afgelopen tien jaar. Dat belooft dus 
alleen maar goeds over de betrokkenheid van bewoners 
bij echte Brandevoorter evenementen. Wellicht houdt de 
Dickensorganisatie rekening met deze gang van zaken: 
nog meer bezoekers in een tijd dat kwetsbare financiën 
en nog groeiende werkloosheid de laatste maanden van 
dit jaar lijken te gaan typeren. Scrooge moet dan zowel 
bewoners uit Brandevoort als Helmond en omstreken 
een diepe troost kunnen brengen. n

de redactie

redactioneel 
       november 2009
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van de wijkraad
Nieuws vaN wijkraad BraNdevoort

Het afgelopen jaar was een bewogen jaar voor de wijk-
raad Brandevoort. Een jaar waarin het bestuur kritisch 
heeft moeten kijken naar haar taakstelling en de manier 
waarop deze uitgevoerd kan worden met de bestaande 
kleine groep vrijwilligers. Het opzetten van een nieuwe 
structuur voor de wijkraad bleek hierbij zeer noodza-
kelijk. Ondanks deze nieuwe structuur is en blijft een 
van de belangrijkste vragen hoe een behoorlijke hoeveel-
heid werk op verschillende gebieden verzet kan worden 
ten behoeve van onze mooie wijk. Het continue com-
municeren binnen deze groep vrijwilligers, met porte-
feuillehouders, wijkbewoners en de gemeente en het zo 
transparant mogelijk willen zijn naar met name de wijk-
bewoners is hierbij geen gemakkelijke opgave. Ondanks 
dat is het leuk om inzicht in de wijk te hebben en mee 
te denken op het gebied van toekomstige ontwikkelin-
gen. Daarnaast is het ook mooi om betrokken te zijn bij 
verschillende ontwikkelingen en initiatieven en hier zelfs 
op verschillende manieren ondersteuning aan te bieden.
Impulsbudgetten
Het afgelopen jaar stond het ondersteunen van initia-
tieven via impulsbudgetten sterk in de belangstelling. De 
gemeente Helmond stelde voor 2008 en 2009 op aan-
vraag financiële middelen beschikbaar voor bewonersini-
tiatieven. Het gemeentelijk uitgangspunt was de betrok-
kenheid van bewoners bij hun woon- en leefomgeving te 
bevorderen door hen te vragen activiteiten en/of projec-
ten te bedenken en uit te voeren. Deze budgetten waren 
in het bijzonder bedoeld voor wijkprojecten met een 
kleine financiële vraag die snel gerealiseerd kan worden. 
Voorwaarde hierbij is dat de plannen zijn gemaakt voor 
en door wijkbewoners en ook door hen zelf worden 
uitgevoerd. Een andere voorwaarde is dat een eigen bij-
drage moet worden geleverd op financieel gebied. 
In Brandevoort is goed gebruik gemaakt van deze im-
pulsbudgetten. De gemeente heeft aan Brandevoort in 
totaal ruim E34.000,- toegekend. Met het impulsbudget 
is een AED aangeschaft voor in het Wijkhuis ’t Brand-
Punt, een aantal portofoons voor Brandevoort in Actie 
die momenteel al veelvuldig gebruikt worden bij de vele 
wijkevenementen. Ruim E10.000,- uit het impulsbudget 
is naar SV Brandevoort gegaan voor de aanschaf van ma-
terialen voor de voetbalclub. De Brandeleros (percus-
siegroep) en de fotoclub Brandevoort hebben voor hun 
activiteiten voor de wijk een paar duizend euro ontvan-
gen uit het budget. Er is ook geld ter beschikking gesteld 
voor een grote evenemententent die gebruikt kan wor-
den voor de vele wijkevenementen.
Verder worden er op korte termijn een jeu-de-boules-
baan en BMX-crossbaan gerealiseerd met de middelen 
uit het impulsbudget. De jeu-de-boulesbaan wordt aan-
gelegd in De Veste. De locatie is nader aangeduid met 
Bastion zes, dat is nabij de Neerwal 100-102 en op de 
kop van de kopersteeg een mooie zonnige locatie met 
zicht op de Ecozones. Er wordt een gemarkeerde baan 

aangelegd van drie bij dertien meter met aan de langs-
zijde twee nieuwe zitbanken en een afvalbak.

De dirtbaan (fietscrossbaan) wordt aangelegd op het ter-
rein van ongeveer 1500 m2 tussen de kaldersedijk en 
de Drie Eikenbeemden. Dat is het zuidelijk gedeelte van 
het op te heffen depot van de gemeente Helmond. Het 
terrein krijgt een open karakter, is omsloten door grep-
pels/sloten en is voor een ieder toegankelijk vanuit de 
kaldersedijk met een duiker, dit vanwege een sloot. De 
inrichting van het parcours wordt in samenwerking met 
de jeugd en een specialist uit het BMX-circuit opgesteld. 
Het beheer wordt door de jeugd onder aanvoering van 
de jeugdwerker van SWH Helmond verzorgd. 
Ook loopt er nog een gezamenlijke aanvraag met de wij-
ken Brandevoort, Dierdonk en Stiphout voor aankondi-
gingborden die aan het begin van de wijk voor het aan-
kondigen van wijkevenementen dienen.
Zoals gemeld is het uitgangspunt bij alle impulsbudget-
aanvragen dat naast de middelen uit het impulsbudget 
de bewoners of derden nog een wezenlijke bijdrage zou-
den leveren aan het laten slagen van de projecten. De 
wijk(raad) heeft zelf in totaal bijna E10.000,- bijgedragen 
aan de verschillende projecten. 
Daarmee kan worden gesteld dat wij als wijkraad, maar 
ook u als bewoner van Brandevoort, met enige trots te-
rug kunt kijken op de behaalde resultaten. 

OPROEP PORTEfEuIllEHOuDERS

Wij hopen dat de gemeente in de komende jaren weder-
om impulsbudgetten ter beschikking zal stellen voor het 
realiseren van bewonersinitiatieven, in het huidige eco-
nomisch klimaat worden er echter waarschijnlijk geen 
impulsbudgetten meer verstrekt. Dit wil echter niet zeg-
gen dat er geen initiatieven kunnen worden ontplooid of 
dat er geen geld beschikbaar is om belangrijke wijkge-
richte zaken op te pakken. Om dit zo goed mogelijk te 
kunnen en blijven doen, wil het bestuur van de wijkraad 
bij deze een dringende oproep doen aan de wijkbewo-
ners. 
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De wijkraad zoekt

portefeuillehouders!

Iets voor u?

De wijkraad praat mee over de gang van zaken en ontwikkelingen binnen de wijk Brandevoort op het gebied van 
verschillende onderwerpen. De belangrijkste taak hierbij is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van 
de inwoners van Brandevoort en de ontwikkeling van onze wijk voor nu en ook in de toekomst met het oog op 

Brandevoort II.
De wijkraad bestaat uit mensen met een brede kennis en ervaring, die elkaar zo veel mogelijk aanvullen. Wij zijn op 
zoek naar enthousiaste mensen die hier samen met ons verdere invulling aan willen geven. Hierbij denken wij aan 

mensen die een achtergrond hebben op een van de onderstaande kennisgebieden:
Verkeer en infrastructuur / Onderwijs / Jeugd / Communicatie

WIJ VERWACHTEN VAN u:
1. Geïnteresseerd zijn in de wijk Brandevoort in het algemeen en op het gebied van de betreffende portefeuille in 

relatie tot de wijk Brandevoort in het bijzonder;
2. Beschikken over enig bestuurlijke ervaring en bestuurlijk inzicht;

3. Woonachtig zijn in de wijk Brandevoort;
4. Gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van de wijk Brandevoort te behartigen;

5. Bereid zijn om acht tot tien uur per maand te besteden aan vergaderen, het onderhouden van contacten, het 
voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken binnen de portefeuille en overkoepelend;

6. Communicatieve vaardigheden bezitten;
7. Activiteiten (helpen) ontplooien om de mening van Brandevoort in kaart te brengen;

8. Mondeling en schriftelijk verslag doen van de ontwikkelingen binnen de portefeuille binnen de wijkraad en richting 
de bewoners van Brandevoort.

WIJ BIEDEN u:
1. De mogelijkheid ontwikkelingen in de wijk van nabij te volgen;

2. De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en mee te praten over de inrichting van de 
wijk, nu en in de toekomst;

3. Een positieve en betrokken sfeer in de wijkraad.

Voor meer informatie kunt u terecht bij franklin van de laar (voorzitter van de wijkraad, 06 832 233 99)
of bij Merijn Mulders (bestuurslid wijkraad, 78 12 17)

bestuur wijkraad brandevoort

Het bestuur zoekt (wegens omstandigheden) op korte 
termijn iemand die (mogelijk tijdelijk) secretariële on-
dersteuning wil verlenen aan het bestuur. Daarnaast zijn 
op verschillende gebieden portefeuillehouders nodig. 
Het gaat hierbij met name over de portefeuilles verkeer 
en infrastructuur, jeugd, onderwijs en communicatie. Zie 
voor een nadere beschrijving bijgaande ‘advertentie’. 
Hebt u wat tijd beschikbaar, bent u geïnteresseerd in 
de ontwikkeling van Brandevoort en heeft u kennis en 
kunde op een van deze gebieden dan vragen wij u zich te 
melden op wijkraad@brandevoort.org n
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wijkhuis ‘t brandpunt bruisend brandevoort

Nieuws uit ’t BraNdpuNt

In wijkhuis ’t BrandPunt is ook de komende tijd weer van 
alles te beleven. Er is een aantal nieuwe wekelijkse activi-
teiten waarbij u zich nog kunt aansluiten, verder vindt u 
hier informatie over de voorverkoop van kaarten voor 
de Zwetsavonden en natuurlijk meer informatie over de 
optredens van verschillende artiesten en groepen.

NIEuWE ACTIVITEITEN
Vanaf 1 december starten er in ’t BrandPunt verschillen-
de groepen power yoga. Deze lessen zijn op maandag en 
woensdag avond van 19.00 uur tot 20.30 uur en iedere 
derde zondag van de maand vanaf 10.00 uur. 
Verder begint er een schildersgroep. Onder deskundige 
begeleiding leert u verschillende technieken. Deze groep 
is op woensdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. Voor 
beide activiteiten kunt u zich aanmelden in ’t BrandPunt, 
via telefoonnummer 43 20 13 of 43 21 95.

HElMONDS SlAVISCH kOOR OP 28 NOVEMBER 
2009
Het gemengd koor is opgericht in 1992. Het bestaat nu 
uit ruim zestig leden komende uit Helmond en naaste 
omgeving. Tot de rijke Slavische koormuziek behoort 
zowel de koorzang uit de Russisch-orthodoxe kerk, als 
volksmuziek van beroemde en anonieme componisten. 
uit al deze categorieën heeft het HSk werken op het 
repertoire staan. De muziek van bekende componis-
ten is goed verkrijgbaar. Moeilijker is het gesteld met 
oorspronkelijke muziek uit de orthodoxe liturgie. In 
de volksmuziek bestaan er zeer weinig werken die di-
rect geschikt zijn voor een gemengd koor. De in 2000 
overleden Tsjechische componist frantisek Plojhar heeft 
speciaal voor het HSk voor veel van deze volksmuziek 
arrangementen geschreven. Hierdoor beschikt het koor 
over een unieke verzameling koorwerken. Naast Rusland 
komt de muziek ook uit Oekraïne, Tsjechië, Polen, Slo-
wakije, Bulgarije, Slovenië, kroatië enzovoort.
Entree E10,- inclusief twee consumptiebonnen. Aanvang 
20.15 uur.

SlAGWERkSPEkTAkEl OP 12 DECEMBER 2009
Het Helmonds Muziekcorps en fanfare De Vooruitgang 
verzorgen op deze avond een slagwerkspektakel dat zijn 
weerga niet kent. Zij brengen nummers van onder andere 
Marco Bosato, Rob de Nijs, uit de film Tarzan en nog veel 
meer. Wilt u een avond genieten van deze fantastische 
slagwerkmuziek? kaarten zijn verkrijgbaar aan de bar van 
’t BrandPunt en kosten E5,-. De avond begint om 20.15 
uur. 

kERSTBAl BuRNING POINT
Gezien het grote succes in 2008 organiseert Danscen-
trum Burning Point ook dit jaar weer een geweldig kerst-

bal in ‘t BrandPunt. De gehele avond zal uiteraard in het 
teken staan van het kerstfeest en de zaal zal net als vorig 
jaar zeer sfeervol worden aangepast.
Voor diegenen die graag een dansje wagen is daar ui-
teraard volop gelegenheid voor. Maar ook als u dansen 
niet tot uw hobby’s rekent, zal er meer dan voldoende 
over blijven om een onvergetelijke avond mee te maken. 
Wij hebben diverse shows en ander entertainment op 
het programma staan. Zanger Dave Joosten zal de avond 
opluisteren met een aantal optredens. Daarnaast kunt u 
genieten van een geweldig warm en koud buffet. En heb-
ben wij voor alle aanwezigen een leuke verrassing. Reser-
veer dus snel, want de interesse is zeer groot. kaarten à 
E 20,- kunt u bestellen bij het danscentrum via telefoon-
nummer 06 305 152 65 of kijk op www.burningpoint.nl. 
De entreeprijs is inclusief het warm- en koud buffet.
Aanvang van de avond is om 20.00 uur, de zaal is open 
vanaf 19.00 uur. Er is voor deze speciale avond een dress 
code: black tie. 

VOORVERkOOP BRANDEVOORTER ZWETSAVON-
DEN
Op 15, 16, 22 en 23 januari 2010 worden in ’t BrandPunt 
de Brandevoorter Zwetsavonden gehouden. Toegangs-
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kaarten kosten E10,- per stuk, u krijgt hiervoor ook twee 
consumptiebonnen. Aanvang van de avonden is 20.00 uur. 
De voorverkoop voor deze avonden is op 5 en 6 januari 
2010 van 19.00 uur tot 20.00 uur in ’t BrandPunt. Vanaf 
7 januari zijn de kaarten tijdens de openingstijden van ’t 
BrandPunt verkrijgbaar aan de bar. u kunt maximaal vier 
kaarten per persoon kopen, gezien het beperkte aantal 
kaarten. Voor de Brandeliers is er een aparte voorverkoop 
op 4 januari van 19.00 uur tot 20.00 uur. Reserveren is niet 
mogelijk.

kINDERCARNAVAl
Op maandag 15 februari en dinsdag 16 februari van 14.00 
uur tot 18.00 uur barst ’t BrandPunt uit zijn voegen tij-
dens het kindercarnaval. Ook voor deze activiteit worden 
er kaarten in de voorverkoop op 2 en 3 februari van 10.00 
uur tot 20.00 uur in ’t BrandPunt verkocht. Na deze datum 
zijn de kaarten tijdens de openingstijden van ’t BrandPunt 
te koop aan de bar. Zonder entreekaart kunt u niet deelne-
men aan dit geweldige feest. 
kinderen betalen voor het kindercarnaval E2,50. Ze krij-

oproep voor alle seNioreN iN de wijk

Hoewel ik buurman ben (woon op ’t Hout), voel ik me 
ook in Brandevoort thuis en hou ik de BC goed bij om 
te weten wat er te doen is. En in wijkhuis ’t BrandPunt 
is altijd actie. Om een reclameslogan aan te halen: “Daar 
word je blij van!”
Onze ouderenorganisatie (kBO Mierlo-Hout Brande-
voort) telt zo’n negentig Brandevoorters onder zijn le-
den, reden om te proberen ook in Brandevoort activitei-
ten voor ouderen van de grond te krijgen.
Tot dusver met niet al te veel succes. Veel senioren voe-
len zich wellicht nog te jong om met een ouderenorga-
nisatie in zee te gaan en weten toch wel hoe hun vrije 
tijd in te vullen. Maar misschien is het zo gek nog niet 
om aansluiting bij een ouderenorganisatie in overweging 

te nemen. Je vindt dan een platform voor ontmoeting en 
voor het nemen van initiatieven.
Mogelijk kan er vanuit zo’n aansluiting bij kBO Mierlo-
Hout Brandevoort op den duur een eigen Brandevoor-
ter seniorenvereniging ontstaan.
Voor nadere informatie kunt u altijd terecht bij ons be-
stuurslid (tevens penningmeester) louis Vrolings, Mid-
dellaan 8, telefoon 66 29 14. n

jan van rest, voorzitter

kbo

gen hiervoor ook twee maal ranja en een versnapering. 
Ouders en andere carnavalsvierders betalen E1,- entree. 

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. kortom: wij 
zoeken u! 
Meld u aan bij ondergetekende of aan de bar in het wijk-
huis. 

ACTIVITEITEN
kijk op onze websites www.brandpunt.info en www.
brandevoortinactie.nl voor het actuele overzicht van ac-
tiviteiten en meer informatie over ons wijkhuis. n

ingrid tielemans
pr@brandpunt.info
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Nu, exact een jaar na ons eerste gesprek met wethouder 
frans Stienen waarin we de toezegging kregen dat de ge-
vraagde berekeningen uitgevoerd zouden worden, heeft 
de gemeente het TenneT-rapport van het combitracé in 
Brandevoort vrijgegeven. 

Het bevreemdt ons zeer dat TenneT ruim drie maanden 
nodig heeft gehad om de in onze ogen beperkte hoeveel-
heid rekenwerk uit te voeren! De contraberekeningen 
die de gemeente heeft laten uitvoeren waren binnen 
twee weken gereed en medio augustus reeds beschik-
baar. klaarblijkelijk is er op uitgebreide schaal nog ge-
lobbyd en getracht een zo smal mogelijke zone te kun-
nen realiseren. We hebben dan ook grote twijfel over 
het waarheidsgehalte van het rapport, ook gezien het 
aantal variabelen en aannames die mede de basis vor-
men van dit rapport. Echter, de uitkomsten bleven voor 
de gemeente onvoldoende om het combinatietracé te 
kunnen realiseren. Een groot aantal geplande woningen 
in Brandevoort II en de uitbreiding tussen Stepekolk en 
De Veste kunnen niet gebouwd worden omdat ze in de 
0,4-microTesla-zone vallen.
Op 4 november is het rapport overhandigd aan de werk-
groep, waarbij het rapport vergezeld ging van een beoor-
deling door het RIVM, dat korte metten maakt met dit 
rapport: het rapport is onvoldragen, er ontbreekt onder 
andere een opsomming van de gegevens die gebruikt zijn 
voor de berekeningen, er is niet voldaan aan de door 
RIVM opgestelde handreiking, et cetera. 
De gemeente Helmond zal daarom een aantal alterna-
tieven onderzoeken, maar heeft daarin vooralsnog een 
keuze gemaakt voor het goedkoopste alternatief: de 150-
kV onder de grond (binnen het gebied van de 380-kV) en 
de 380-kV ombouwen ten behoeve van de fasesplitsing 
en klokgetallen. Dit zou volgens de gemeente een zone 
opleveren die wel voldoet aan de 0,4 microTesla-norm. 
De kosten bedragen maximaal zeven miljoen euro. In het 

hoogspanning
ED van zaterdag 7 november wordt dit bedrag door Ten-
neT hoger ingeschat! 
Het nu gekozen alternatief zal, naar ons inziens, geen 
smallere, maar juist een bredere zone opleveren waarbij 
het probleem dus hetzelfde zal blijven: de uitbreidingen 
zullen ook dan niet gerealiseerd kunnen worden. Door 
alle instanties wordt onderschreven dat de zone van een 
combilijn smaller is dan een 380kV-lijn. Als dan op beide 
lijnen dezelfde aanpassingen worden uitgevoerd, zal de 
zone na de aanpassingen ook breder blijken te zijn, of 
komt men door ‘technisch rekenen’ in een nieuw op te 
stellen rapport door kEMA/TenneT tot een wel accep-
tabele zone?
klaarblijkelijk zijn de aannames en schattingen van de 
gemeente onbetrouwbaar, mede gezien het feit dat het 
duurste, maar tevens een van de beste alternatieven ‘het 
leggen van de kabels in gasgeïsoleerde buizen’ in de prak-
tijk afwijkt van de door de gemeente gemaakte schatting 
van dertig miljoen, maar na enig zoekwerk op internet 
komt men tot hele andere gegevens: in frankfurt wordt 
een gasisolierte Leitung gelegd, de kosten hiervoor be-
dragen zeven miljoen euro. Dit zou voor Brandevoort 
maximaal vijftien miljoen betekenen, maar waarschijnlij-
ker rondom de twaalf miljoen. Ook het ondergrondse 
tracé kost volgen de gemeente meer dan achttien mil-
joen euro, maar heeft wel een aanbieding gekregen van 
TenneT in december 2008 van 9,6 miljoen!
Het alternatief voor de Werkgroep 530kV onder de 
grond blijft ongewijzigd: alles onder de grond. Alhoewel 
steeds wordt aangegeven dat twintig kilometer het maxi-
mum is in Nederland voor het verkabelen van 380-kV, 
is de argumentatie die door monopolist TenneT wordt 
aangegeven door diverse instituten weerlegd. Tractabel, 
Tu Delft en ECN zijn het volstrekt oneens met de gege-
ven twintig kilometer en geven aan dat grotere afstanden 
geen enkel probleem vormen en de kwetsbaarheid van 
de stroomtoelevering geen enkel gevaar loopt. n

werkgroep 530kv onder de grond
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Betreft: project lekker fit!

Beste inwoner van Brandevoort, als ouder weet u dat 
een gezonde levensstijl belangrijk is voor uw kind. Door 
gezond eten, voldoende bewegen en genoeg rust blijft 
uw kind op gewicht.

Volgens de richtlijnen van de gezondheidsraad heeft mo-
menteel echter één op de zeven kinderen problemen 
met overgewicht. Minstens 30% van die kinderen raken 
hun overtollige kilo’s zelfs niet meer kwijt. Hierdoor 
hebben zij een verhoogde kans op lichamelijke onge-
makken als suikerziekte, pijn in de gewrichten, ademha-
lingsproblemen en motorische achterstand. Ook lopen 
ze meer kans om gepest te worden waardoor ze sociaal 
geïsoleerd kunnen raken.

De oorzaken van overgewicht zijn divers. Bijvoorbeeld 
een ongezond(e) eetpatroon en -levensstijl, te weinig 
bekendheid met de risico’s van overgewicht, een pas-
sieve lichaamshouding door een overdosis computeren 
of tv-kijken, weinig belang hechten aan beweging of een 
laag zelfbeeld van het kind. Bovendien is gebleken dat 
kinderen in hun vrije tijd steeds minder bewegen. Ter-
wijl bewegen niet alleen belangrijk is voor kinderen met 
overgewicht, maar goed is voor álle kinderen. Want be-
weging heeft positieve effecten. Het geeft onder andere 
plezier, stimuleert het welbevinden, herstelt en onder-
houdt motorische vaardigheden en is goed voor de so-
ciale contacten.

Vandaar dat in de wijk Brandevoort in januari 2010 
wordt gestart met het multidisciplinair project lekker 
fit! lekker fit! is bedoeld voor kinderen van negen tot 
en met twaalf jaar. Het is een schoolprogramma voor 
alle kinderen in Brandevoort in deze leeftijdscategorie. 
Waarbij het plezier in bewegen, méér bewegen en het 
verbeteren van de levensstijl voorop staat.

Als blijkt dat een aantal kinderen met overgewicht kampt, 
is een vervolgprogramma mogelijk. Dan wordt individu-
eel gewerkt aan het optimaliseren van het gewicht, het 
verbeteren van de conditie, de gezondheid en het plezier 
in bewegen. Als ouder is uw toestemming nodig om uw 
kind aan het vervolgprogramma deel te laten nemen.

lekker fit! is een samenwerkingsproject van: Gezond-
heidscentrum Brandevoort (diëtiste, kinderfysiothera-
peut, orthopedagoog, POH, huisarts) en GGD, basis-
scholen De Vendelier en OBS Brandevoort, gemeente 
Helmond en het Elkerliek Ziekenuis. n

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

gezondheidscentrum brandevoort
de plaetse 98

5708 zj  helmond
telefoon 50 47 01, e-mail info@sgcb.nl

 

gezondheidscentrum
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Zorg roNdom BorstvoediNg iN het 
geZoNdheidsceNtrum BraNdevoort

In de eerste kraamweek wordt de basis gelegd voor het 
verdere verloop van borstvoeding, de relatie tussen de 
kersverse ouders en het kind, de groei van het kind en 
het zelfvertrouwen van moeder. Verloskundigenpraktijk 
Brandevoort, welke gevestigd is binnen de muren van 
Gezondheidscentrum Brandevoort, heeft geprobeerd 
deze zorg te optimaliseren aan de hand van een certifice-
ring en door extra kennis in huis te halen middels het op-
leiden van een van de verloskundigen tot lactatiekundige. 
linda van Vroenhoven-van der Aa is die verloskundige 
die sinds kort ook lactatiekundige IBClC genoemd mag 
worden. Zij legt in dit artikel uit waarom zij deze stap 
heeft gemaakt en wat dat zoal inhoudt voor de praktijk; 
oftewel voor de wijk Brandevoort.

Wat is lactatiekunde en wat doet een lactatiekundige?
lactatiekunde is de kennis over het geven van borstvoe-
ding (lacteren) zowel in normale als in bijzondere situ-
aties. Een lactatiekundige is iemand die professioneel is 
opgeleid om borstvoedingssituaties te beoordelen en 
hierin ook advies te kunnen geven. Het is een post-HBO-
opleiding die wordt afgesloten met een internationaal 
examen. Door het behalen van dit examen krijgt de lac-
tatiekundige het recht op het voeren van de titel IBClC 
(International Board Certifiek Lactation Consultant). Elke vijf 
jaar moet er opnieuw worden gecertificeerd om de titel 
te mogen blijven voeren. 
Een lactatiekundige kan worden ingeschakeld bij:
- Pijnklachten
- Problemen bij het aanleggen van de baby
- Weigeren van de borst
- kolfadviezen
- Onvoldoende groei van de baby
- Vroeggeboorte
- Opnieuw beginnen met borstvoeding (relactatie)
- Voorlichting en advies met betrekking tot borstvoeding

Verschillende verzekeraars vergoeden inmiddels in de 
aanvullende verzekering het consult van een lactatie-
kundige. lang en voldoende borstvoeding geven heeft 
namelijk een positief effect op zowel de gezondheid 
van de vrouw als van het kind. De samenstelling en be-
schermende eigenschappen van moedermelk spelen een 
belangrijke rol bij de opbouw van het immuunsysteem 
en de groei van de hersenen en zenuwstelsel. Voorde-
len voor de vrouw zijn onder andere een sneller her-
stel van de baarmoeder en minder kans op borst- en 
eierstokkanker. linda heeft als verloskundige natuurlijk 
in de loop van de jaren al praktijkkennis over het geven 
van borstvoeding en wat te doen bij de wat eenvoudi-
gere problemen opgedaan. Deze kennis krijg je eigenlijk 
vanzelf als praktiserend verloskundige. Toch komen er 
regelmatige situaties voor waarbij meer en diepere ken-
nis over borstvoeding noodzakelijk is. Dit is dan ook de 

reden waarom linda ervoor heeft gekozen de opleiding 
lactatiekundige te gaan volgen. Bovendien is de verlos-
kundigenpraktijk Brandevoort gecertificeerd met het 
uNICEf-borstvoedingscertificaat. Dat houdt in dat zij 
als praktijk volgens de vuistregels ‘van het welslagen van 
borstvoeding’, die opgesteld zijn door de WHO en uNI-
CEf, adviseren en werken. Hiervoor is een externe be-
oordeling geweest die de kwaliteit voor deze te leveren 
zorg heeft getoetst als kwalitatief goed. En daarmee zijn 
zij een gecertificeerde verloskundigenpraktijk geworden. 
Over drie jaar worden ze opnieuw extern beoordeeld of 
de kwaliteit van de zorg voor borstvoeding behouden is.
De verloskundigenpraktijk streeft er naar om de cliënt 
van a tot z te kunnen begeleiden. Een zwangere vrouw 
die bij hen komt hoeft niet meer voor bloedprikken, ter-
mijnecho of groei-echo de deur uit. Die extra hulp in 
het kraambed bij de lacterende moeder past perfect in 
dit plaatje van service bieden. Hiermee kan linda haar 
kennis overbrengen aan (aanstaande) ouders waarmee 
het geven van borstvoeding een plezierige ervaring moet 
zijn voor moeder en kind. Dit lukt natuurlijk het beste als 
je goed voorbereid bent, want een goede voorbereiding 
is het halve werk, en dat is zeker bij borstvoeding van 
belang! Net als leren lopen, gaat leren borstvoeden met 
vallen en opstaan.
In Brandevoort worden er nu al door de verloskundi-
genpraktijk informatieavonden over borstvoeding gege-
ven door linda. Daarnaast zal zij de al reeds bestaande 
cursus Tijd voor borstvoeding welke verzorgd wordt door 
het kraambureau De Zorgboog ook mee gaan verzor-
gen. Hiermee hoopt linda dat (aanstaande) ouders de 
juiste keuze voor zichzelf met betrekking tot de voeding 
kunnen maken, want het motto blijft dat borstvoeding 
leuk is, maar ook leuk moet blijven.
u kunt linda van Vroenhoven voor lactatiekundige hulp 
bereiken via telefoonnummer: 0499 84 00 33. n

md

lactatiedeskundige
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op de weBlog vaN helmoNd op www.
deweBlog.Nl:
B&W vinden archeologie te duur

Archeologisch onderzoek in Hazenwinkel in de wijk 
Brandevoort is te duur en duurt te lang. Dat stellen 
burgemeester en wethouders in een informatiebrief aan 
de gemeenteraad. Ook zijn de te verwachten vondsten 
niet uniek en (dus) belangrijk genoeg, vinden B&W. Ze 
gaan daarmee lijnrecht in tegen het advies van stadsar-
cheologe Janneke Bosman. Vakmensen zijn verbaasd en 
verontrust over deze beslissing. Zij noemen het een on-
deugdelijk onderbouwd besluit.  Raadslid Michael Rieter 
is verbijsterd. “Ik heb hier geen woorden voor. Eerst heb-
ben we een stadsarcheoloog die niks doet en nu hebben 
we een goede, enthousiaste archeologe en die mag niet 
aan de slag. En dat juist in het gebied wat Helmond inter-
nationaal op de archeologische kaart heeft gezet.”  Rie-
ter van Helder Helmond heeft hierover samen met een 
teleurgestelde Rudi van de Made van Groenlinks vra-
gen aan het college van burgemeester en wethouders 
gesteld. Zij willen dat het College terugkomt op deze 
beslissing en willen weten of tegen dit besluit kansrijke 
bezwaren kunnen worden ingediend.  Na jarenlang geen 
aandacht aan archeologie geschonken te hebben, moest 
het gemeentebestuur overstag vanwege het invoeren 
van de Wet op de archeologische monumentenzorg in 
2007. Deze verplicht gemeenten onder meer om te be-
palen waar archeologische sporen te vinden zijn en hoe 
belangrijk het is deze te bewaren of, indien dit onmoge-
lijk is, op te graven. Dat resulteerde in januari 2009 in een 
Beleidsplan Archeologie Eindhoven - Helmond.
Daarin staan onder meer Stepekolk en Hazenwinkel als 
gebieden waarvoor de verwachtingen hoog zijn. Proef-
opgravingen hebben laten zien dat in Hazenwinkel en 
Stepekolk sporen en vondsten uit de midden en late 
ijzertijd en de vroeg Romeinse tijd te vinden zijn, meer 

voor u gelezen

dan 2000 jaar oud. Het advies van de begin dit jaar be-
noemde stadsarcheologe Janneke Bosman is dan ook het 
totale gebied op te graven alvorens met bouwen te be-
ginnen. “Dit onderzoek laat mijn archeologenhart snel-
ler kloppen,” vertelt ze ons.  Hazenwinkel en Stepekolk 
zijn twee aangrenzende gebieden waar de volgende uit-
breiding van Brandevoort gepland staat. Het Helmond-
se College schat de kosten van een opgraving hier op 
zo’n e 550.000 euro.  Tonnie van de Rijdt - van de Ven, 
voorzitter van de Archeologische Vereniging kempen- en 
Peelland, vind deze beslissing onbegrijpelijk. “Het gaat 
om bijzondere resten. In Brandevoort hebben langdurig 
mensen gewoond en zijn buitengewoon gave resten te 
vinden die ons veel nieuws kunnen vertellen over het 
ontstaan van vaste woonplaatsen aan het begin van onze 
jaartelling. Al eerder zijn hier opgravingen gedaan, zoals 
een opvallend groot grafveld in Ashorst. Dan wil je we-
ten waar de daar begraven mensen woonden of vandaan 
kwamen. Deze en vele andere vragen kunnen alleen be-
antwoord worden door nieuw onderzoek, zoals in Ha-
zenwinkel.”  “Wij vinden het nogal verontrustend dat het 
college het oordeel van deskundigen, de gemeentelijke 
Monumentencommissie en de stadsarcheoloog terzijde 
schuift zonder daar een goede onderbouwing voor te 
geven. Dat is onzorgvuldig beleid en gaat in tegen de 
plicht van een gemeente om goed voor het eigen arche-
ologische erfgoed te zorgen.”  Naar verwachting zullen 
diverse Heemkundekringen en andere betrokkenen zich 
bij het protest aansluiten. “Brandevoort heeft Helmond 
internationaal op de kaart gezet. De archeologie mis-
schien wel meer dan de nieuwbouw. Dan mag je toch 
verwachten dat het gemeentebestuur daar ook wat voor 
over heeft,” zegt een van hen. n
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Zwarte piet… wiedewiedewiet… ik hoor je wel maar 
ik zie je niet….
Nou… wij hebben hem wel gezien. En hoe! De intocht 
van de Sint in Brandevoort is voor de achtste keer ge-
organiseerd. Wat was het weer een fantastisch gezel-
lig feest in Brandevoort. De Sint heeft samen met een 
twaalftal pieten een fijn bezoek gebracht aan onze wijk. 

Even werd de sfeer verstoord door een boef die op zoek 
was naar de prachtige kunstwerken. Sinterklaas heeft een 
paar weken geleden een brief gestuurd naar de scholen 
van Brandevoort met de vraag of de kinderen misschien 
een nieuw kunstwerk voor hem zouden willen maken. 
We hebben kunstwerken ontvangen, maar moesten di-
rect een politieagent achter de boef aan sturen. Hij was 
echt van plan de kunstwerken te stelen uit de Markhal. 
Maar… Het is hem niet gelukt hoor. Sinterklaas heeft 
die boef flink toegesproken en de politie heeft hem mee 
genomen. Sinterklaas heeft rustig de drie mooiste kunst-
werken uitgezocht. De winnaars zijn: Melle van de Ven, Sa-
rah Rooijakkers en Hanne Weijnen. 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd en bedankt voor jullie 
deelname.

De intocht was gezellig. Er werden vrolijke foto’s ge-

maakt. We hebben kennis gemaakt met een heel klein 
pietje. Na een heleboel lessen op de pietenschool in 
Spanje mocht hij eindelijk mee naar Nederland. Het 
kleine pietje heeft het erg druk gehad met het zwaaien 
naar alle kinderen want er stonden er een heleboel. Bij 
aankomst in de Markthal werd er enthousiast gezongen 
en gedanst. De kinderen zaten gezellig bij elkaar en de 
ouders konden rustig genieten van een kopje soep of 
een warm drankje.
Dit jaar geen sneeuw! Gelukkig was het droog en kon 
de Sint in zijn prachtige pak de kinderen begroeten. De 
zon heeft zelfs geschenen. Wij zien iedereen volgend jaar 
graag weer! Tot dan. n

sbia commissie sinterklaas

Met dank aan alle vrijwilligers en sponsoren:
De band: Effe Uitbloaze, Het paard, Bloemisterij Aubre, Brandevoorter Courant, DecoArt, 

DoeLand, Du Pré groenprojecten, Cafetaria Brandevoort, Foto’s en Zo, T-Company, Fy-

siotherapie D. en C. van Beusekom, Habraken: Brandevoortse hoeve, Intertoys Mierlo, 

La Pagonda Tuinen, Meeùs Makelaardij, Van de Graft Accountants BV, Spring, Tien Tenen, 

VDW Administratie & belastingdienst, Verloskundige praktijk Brandevoort, Villa Vrolijk, Vin 

& Gil, Weijnen Enterpise Services, Albert Heijn, Bakkerij ’t Bakkertje, Buro 7, Ce Greef 

Textiel, Tuincentrum – Boomkwekerij van Gennip, Wout van Vlerken, Threvon Internet 

Services / startpagina Brandevoort en onze hoofdsponsor: De Vestelier.

intocht sinterklaas 2009
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in het artikel over de nieuwe montessorischool 
in onze vorige uitgave is een storende fout geslo-
pen. daarom drukken we de desbetreffende alinea 
nogmaals af.

DE VOOROORDElEN
Veel mensen reageren met: “Dat lijkt nogal vrij, is er wel 
structuur?”, of zelfs “Dat is niets voor mijn kind”. Dat vindt 
Willem heel jammer. “Tegen die ouders zeg ik altijd dat 
ieder kind geschikt is voor deze vorm van onderwijs. Bo-
vendien is het 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 zit-
ten hier niet de hele dag stil aan hun tafeltje te werken.” En 
dat is voor veel kinderen waarschijnlijk heel prettig. Mieke 
benadrukt dat het niet zo is dat kinderen die geen zin 
hebben om te leren ook niets hoeven te doen. Het is de 

taak van de onderwijzer om ieder kind te begeleiden en te 
stimuleren en dat lukt ook altijd. Ook hebben ze niet altijd 
de vrije keus, dat kan ook niet met vijfentwintig kinderen 
in de klas. Een andere vraag van ouders is of hun kinde-
ren wel alles leren wat ze moeten leren en of ze geen 
problemen krijgen bij de overstap naar vervolgonderwijs. 
Ook hierover zijn Mieke en Willem duidelijk. Zij hebben 
beiden jarenlange ervaring, en niet alleen in het montes-
sorionderwijs, en ze verzekeren me dat dat helemaal geen 
probleem is. In tegenstelling, deze kinderen zijn vaak veel 
zelfstandiger en beter voorbereid op de toekomst.

Montessori kindcentrum Brandevoort, Vaartsestraat 3, 
5708 XE  Helmond, tel:efoon 66 28 94, e-mail: info@mon-
tessorikindcentrum.nl, www.kindcentrumbrandevoort.nl
korein kinderplein, e-mail: info@koreinkinderplein.nl, 
www.koreinkinderplein. n

r e c t i f i c a t i e

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

aan een praatje, een kopje koffie of een gezellig drankje aan de bar.
De Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort zoekt voor Wijkhuis ’t BrandPunt een

gastvrouw
voor 20 uur per week

VAN ONZE kANDIDAAT VERWACHTEN WIJ HET VOlGENDE:
• Je hebt ervaring in de horeca

• Je vindt het geen probleem om ’s avonds en in het weekend te werken 
• Je hebt geen negen-tot-vijfmentaliteit. 

• Je bent in het bezit van het diploma Sociale Hygiëne.

VOOR ONZE kANDIDAAT ZIJN DE VOlGENDE WERkZAAMHEDEN VAN TOEPASSING:
• Je beheert (mede) de bar

• Je ontvangt bezoekers en bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en opruimen van ruimtes ten behoeve
van activiteiten

• Je draait bar- en keukendiensten volgens planning

DE PERfECTE kANDIDAAT:
• Heeft passie voor het werk

• Heeft een open en dienstverlenende instelling
• Is communicatief vaardig

• Is sociaal, representatief, flexibel en gastvrij 

uW SOllICITATIE kuNT u RICHTEN AAN:
Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort, ter attentie van Simone Haertel-Spoorenberg

loovoort 1, 5706 HB  Helmond, of via email: pz@brandpunt.info

Heeft u inhoudelijke vragen? Neem gerust contact op met Simone Haertel via telefoonnummer 66 24 62 (graag na 
15.00 uur). uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van motivatie en cv, zien wij graag vóór 11 december 2009 tegemoet.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

advertentie
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carolus borromeus college start
    klas hoogbegaafden

Het Carolus Borromeus College in Helmond is op 
18 november begonnen met een wekelijkse klas voor 
hoogbegaafde leerlingen uit groep 7 en 8. Vijfentwintig 
basisschoolleerlingen gaan twaalf weken werken aan 
het project ‘The sky is not a limit’. Voor deze pilot 
komen leerlingen van drie verschillende basisscholen, 
De Vendelier, Odulfus en Het Baken, één ochtend in 
de week samen om aan de slag te gaan met het eerste 
thema: het sterrenstelsel.

“Het Carolus biedt onderwijs op maat,” vertelt rector 
Gijs van Wijlen. “Wij doen dat door het reguliere les-
programma in compacte vorm aan te bieden aan onze 
eigen leerlingen van gymnasium en atheneum, zodat er 
tijd en ruimte overblijft voor verdieping en verrijking. 
Tijdens deze lessen worden leerlingen uitgedaagd om 
op een andere manier te gaan denken.” Het Carolus 
Borromeus College wil niet alleen zijn eigen leerlin-
gen op deze manier laten leren. “Wij denken ook voor 
basisschoolleerlingen iets te kunnen betekenen,” ver-
klaart Van Wijlen. “Vandaar dat wij zijn begonnen met 
deze proef.”

HERkENNING GEEfT OPluCHTING
“Het is belangrijk voor leerlingen om uitgedaagd te 
worden om hun talenten maximaal te ontwikkelen,” 
licht projectleider Claire Arts van het Carolus toe. 
“Er gaat veel talent verloren omdat hoogbegaafdheid 
vaak niet tijdig wordt onderkend. Een kind gaat zich 
vervelen en daardoor vaak onderpresteren. Hoe vroe-
ger kinderen leren leren en dus de grenzen van hun 
kunnen opzoeken, hoe kleiner het risico wordt van 
onderpresteren. Ook is het leuk voor de begaafde 
leerlingen om met andere begaafde leerlingen te wer-
ken. Vaak is het een opluchting omdat ze de denkwijze 
van de ander herkennen en te ervaren dat ze niet de 
enigen zijn die ‘anders’ denken.”

GEEN kANT-EN-klARE OPDRACHTEN
Het Carolus Borromeus College wordt bijstaan door 
het IVlOS van de universiteit utrecht om passend 
onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen te bieden. “We 
willen de leerlingen niet alvast stof van het voortge-
zet onderwijs aanbieden, omdat ze dat later dan weer 
voorgeschoteld krijgen,” vertelt rector Van Wijlen. 
“Dat betekent dus dat de leerlingen geen kant-en-kla-
re opdrachten krijgen die stap voor stap uitgevoerd 
moeten worden. We prikkelen de leerlingen om een 
vraag te bedenken waar ze graag het antwoord op 
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willen weten door zelf onderzoek te doen. Voor hoog-
begaafde leerlingen is het belangrijk dat je ze niet de 
puzzelstukjes geeft, maar het probleem aanbiedt.”

THE Sky IS NOT A lIMIT
De leerlingen gaan twaalf weken aan de slag met het 
thema sterrenstelsel. Met name de dimensies van het 
sterrenstelsel is een onderwerp dat veel begaafde 
leerlingen erg bezig houdt. De leerlingen gaan aan de 
slag met tien machten, oftewel van intens klein naar 
intens groot, de stand van de planeten en sterren ten 
opzichte van elkaar, het verklaren van de ruimte door 
de Grieken en het ontstaan van sterrenbeelden. “De 
opdrachten zijn niet puur beta-gericht; ook filosofi-
sche vraagstukken zullen aan de orde komen,” licht 
projectleider Arts toe. “Verder is samenwerking be-
langrijk, dus gaan de scholieren in groepjes werken. 
Aan het einde van het project zullen ze een presen-
tatie geven aan hun ouders en basisschooldocenten.”

TAlENTONTWIkkElING STEEDS BElANGRIJkER
Talentontwikkeling gaat de komende jaren een belang-
rijke rol spelen op het Carolus Borromeus College. 
Naast de inzet van extra leermethoden voor hoog-
begaafden, gaat de school zich de komende jaren ook 
nadrukkelijker bezig houden met versterkt talenon-
derwijs en met kunst en cultuur. Bij het versterkt ta-
lenonderwijs gaat het dan om het doen van een ge-
certificeerd examen buiten de school, alsmede extra 
uitwisselingsprogramma’s en het vak Europakunde. Bij 
kunst en cultuur zullen kunstenaars uitgenodigd wor-
den om workshops aan de leerlingen te geven. 

SAMENWERkING IS DROOM
De onderwijsinspectie juicht het initiatief van het Ca-
rolus Borromeus College van harte toe. Gijs van Wij-
len hoopt dat het project in de toekomst zal leiden 
tot samenwerking met diverse partijen. “We zouden 
bijvoorbeeld samen met de Tu, Automotive, een con-
servatorium of een andere partij onderwijs kunnen 
opzetten, waardoor we leerlingen écht kunnen laten 
leren en de leerlingen hun talenten maximaal kunnen 
ontplooien. Dat is een mooie droom om hard aan te 
gaan werken!”

Wanneer u meer informatie wilt over de klas hoogbe-
gaafdheid van het Carolus Borromeus College, kunt u 
contact opnemen met Claire Arts, telefoon: 52 21 50 
of info@carolus.nl n
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Wat een gave avond zeg! Na een lange periode van voor-
bereiden is met de optocht zaterdag 31 oktober een ein-
de gekomen aan Halloween 2009. Wij kijken met plezier 
en voldoening terug op een mooi en geslaagd evenement. 
Sinds 2007 komt de optocht bij ons door de straat. Als 
echte Amerikaan kan ik zoiets natuurlijk niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. En wat ooit begon als een klein feestje 
bij ons thuis is inmiddels uitgegroeid tot een feestelijke 
happening waar wij met onze families en vrienden het 
hele jaar naar uitkijken… De Brandevoorter Halloween-
optocht! Vanaf het begin hebben wij ervoor gekozen 
om ons huis met pompoenen te versieren, en (al zeg 
ik het zelf) onze creaties worden ieder jaar complexer 
en mooier. Wij zijn dan ook blij dat onze inspanningen 
niet onopgemerkt zijn gebleven: de eerste plaats voor 
het mooist versierde huis!
Zo’n laatste week voor de optocht is het wel even afzien. 
Met een wisselende groep van ongeveer zes personen 
per avond zijn we iedere avond tot een uur of twaalf 
bezig met het uitsnijden en bewerken van de pompoe-
nen. Aangezien het allemaal handmatig gebeurt, gaat er 
enorm veel tijd inzitten. En ik kan je ook wel eerlijk zeg-
gen dat we allemaal een moment hebben waarop we het 
niet meer zien zitten… Alles zit onder de pompoenen-
smurrie, en de resultaten lijken nog ver weg… Maar als 
je dan aan het einde van de avond een kaarsje in je cre-
atie zet en je bekijkt jouw meesterwerkje… wauw! 
Gelukkig hebben we alles op tijd afgekregen en konden 
we tijdens de optocht gaan oogsten.
Even leek het erop dat we ten onder zouden gaan aan 
ons eigen succes. Doordat er ineens zoveel mensen te-
gelijkertijd onze straat binnenliepen ontstond er een op-
stopping bij ons huis. Dit zorgde ervoor dat er een grote 
groep mensen ons huis voorbij liep zonder te kijken. Erg 
jammer. Het allerleukste was natuurlijk om alle ohhhss 
en aahhsss van jullie, de toeschouwers, te horen. En als je 
dan in de menigte staat en je hoort en ziet al dat enthou-

siasme dan doet dat toch wel wat met je. Daar doen we 
het allemaal voor! Eigenlijk is het jammer dat de tocht 
niet meer verspreid verloopt en daardoor langer duurt. 
Misschien een tip voor de organisatie? 
Wij gaan nog even nagenieten van ons succes en wij ho-
pen jullie volgend jaar weer te mogen begroeten en ver-
assen bij ons in de straat! Tot dan!

familie boggan & friends
kolkbeemden 10

halloweeN impressie

Onherkenbaar uitgedost, geschminkt, groot en klein en 
een tikkie eng. Vanuit de Brandevoortse Hoeve begint 
de zoektocht van de slechte geesten naar een levend 
lichaam; Halloween. 
Reeds vroeg op de dag start op de Hoeve een reeks aan 
goed georganiseerde activiteiten rond dit evenement. 
‘s Avonds wordt het tijd voor de lampionnenoptocht. 
Volwassenen vragen zich af wanneer het gaat beginnen, 
in het eerste deel van de route is niet meer te beleven 
dan het geluid uit de begeleidende auto. Voor de kleintjes 
is het vooral ‘n héél eind lopen. Sommige mensen haken 
later aan of stappen eerder uit. 
De zoektocht levert wel degelijk een paar hoogtepun-
ten op. Net als vorig jaar zijn er straten en pleinen die 
werkelijk ‘in de geest’ zijn omgetoverd. Compleet met 
piraten, mistige rook, grafzerken, lampionnen, geluidsflar-
den, veel spinnen en een enkele magere Hein. links en 
rechts wat snoep voor de kleintjes. Door het ontbreken 
van echte mist zijn de leegtes tussen de hoogtepunten 
goed zichtbaar. Dat is jammer. levende zielen die energie 
en tijd steken in het verbeelden van Halloween, het blijft 
de moeite waard. Benieuwd wat het tweede lustrum in 
2010 brengt! n

eh
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Zaterdagavond 7 november hebben de Brande-
liers het nieuwe carnavalsseizoen ingeluid met 
een spetterend leutfestijn…

De zaal in hoftempel ’t BrandPunt was getransformeerd 
tot een prachtige feestzaal geheel in Brandeliersstijl. De 
avond werd feestelijk geopend door De Brandeleros, die 
met veel tromgeroffel hun eerste officiële optreden ten 
gehore brachten. Het enthousiasme spatte, evenals de 
kleurige kostuums, van het podium af.
Nadat het Dagelijks Bestuur officieel werd onderschei-
den, nam voorzitter Paul van Wetten de microfoon 
waarbij de sponsoren een warm hart werd toegedragen. 
Hierna werd op sprookjesachtige wijze het ontstaan van 
de Raad van Elf verteld en werden Grootvorst Marco 
en Vorst (tevens Spreekstalmeester) Dave aangekondigd.
Daarna werd met een persoonlijke tekst de Raad van 
Elf één voor één voorgesteld door Spreekstalmeester 
Dave. Na deze feestelijke bekendmaking volgde nog de 
officiële handelingen, waaronder het ondertekenen van 
De Proclamatie (kijk ook op www.hartvoorhelmond.nl).
De Sleutel werd door de Raadsdames weer overhandigd 
aan de Raad van Elf nadat zij deze al vooraf op slinkse 
wijze hadden ontvreemd. Achteraf gezien hadden deze 
Raadsdames de Sleutel beter zelf kunnen houden, want 
voor de avond om was, was de Sleutel weer verdwe-
nen!!! 

Onzen boks hangt op skuppe zeuve, Ge wit ’t t ooit nooit nie 
wie um hi….Wa gaaj??

Nederlands kampioen dweilorkesten Coest vereerde 
ons met een bezoek aan de hoftempel. Hierbij barstte 

het feest in alle hevigheid los. Zelfs Spreekstalmeester 
Dave kon het niet laten om een aantal feestelijke num-
mers te zingen. Hierdoor werd het een swingend geheel 
waarbij niemand meer stil kon blijven staan.
Als grote verrassing hadden we deze avond toch nog 
een prins. Tonproater Prins Brak wist namelijk de hof-
tempel van De Brandeliers te vinden en kroop achter 
de spreekstoel. Helaas kon hij deze functie niet bij ons 
blijven uitoefenen en zijn we dus nog steeds op zoek 
naar een prins voor het volgende carnavalsseizoen. DJ 
Ronnie wist de gehele avond op een geweldige manier 
aan elkaar te draaien.

De volgende dag… verrichte de Raad van Elf zijn eerste 
officiële optreden buiten de deur onder de bezielende 
begeleiding van De Brandeleros bij onze bevriende CV 
De Houtse kluppels.
De roem was De Brandeleros al vooruitgesneld, want 
het podium stond al voor hun klaar. Bij binnenkomst wis-
ten zij dan ook meteen de zaal op stelten te zetten.
Hierna werden De Brandeliers in de gelegenheid gesteld 
om Prins Tonnie dun uurste en zijn gevolg te feliciteren. 
De complimenten van De kluppels naar De Brandeleros 
en De Brandeliers toe werden met gepaste trots in ont-
vangst genomen.
In de feestzaal hebben we er met diverse andere carna-
valsverenigingen een geweldig feest van gemaakt. kortom 
het was dus een weekend vol met hoogtepunten!
Wilt u ook samen met ons feesten, sluit u zich dan aan 
bij De Brandeliers (www.brandeliers.nl).
CV De Brandeliers groet u en zal het komende carna-
valsseizoen nog veel van zich laten horen. n

aláááf!

knallende aftrap brandeliers
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De puzzel van oktober is weer goed gemaakt De gelukkige winnaar is: Marieke Renders. De oplossing was: Herfstavond.
Deze maand een woordzoeker; de overgebleven letters vormen de oplossing.

De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een interessante prijs 
van de maand. De oplossing van de puzzel kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl, onderdeel formu-
lieren. Daar vindt u het formulier puzzel. De uiterste inleverdatum van de oplossing is 6 december. Succes!

de november puzzel  

Amandelspys • Carol • Chocolademelk • Dickensnight • Gedicht • Gezellig • Houtskool • Intocht • kaarsje
kerstboom • kraam • Marsepein • Pakje • Pepernoot • Piet • Rympje • Schoentje • Scrooge • Sint • Sneeuw

Snoep • Spanje • Spar • Speculaas • Spook • Stoomboot • Strooigoed • Surprise • Traditie • yspret

 P A K J E G E Z E L L I G B R

 T E G O O R C S A N D D E L V

 C H O C O L A D E M E L K O O

 A O G P E P E R N O O T S O E

 R P R I T J S E G E I Y A K I

 O E S I N T J I J E P S A S T

 L O M A M S O T W S D E L T I

 E N P A R O N O L R N I U U D

 R S I A R E O E B N Y E C O A

 H E A T O S D B K M R M E H R

 T K S H M N E F T C O S P U T

 E T C A A S F P E S I O S J W

 I S A M Y S P R E T R D T R E

 P R A P S U R P R I S E E S N

 K G E H U T H C O T N I K L D
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Mierloseweg 86 Helmond    

Tel. (0492) 53 50 66

www.driessenhelmond.nl

fOTOCluB BRANDEVOORT BEGINT HET WINTER-
SEIZOEN GOED

Op de clubavond vertelde ons lid, ugur Ozdemir, een 
boeiend verhaal over beeldopbouw en hij gebruikte 
daarbij veel voorbeelden uit eigen werk. Hij legde uit dat 
het belangrijk is om het hoofdmotief voorop te stellen 
en daarna pas aan de esthetische punten te werken. De 
clubleden waren enthousiast over de manier waarop hij 
over de punten uit zijn eigen fotokeuken vertelde.
De diverse werkgroepen hebben allen hun eigen pro-
gramma. De starters-portret/modellengroep begon met 
een tweetal portretseries onder leiding van Willie van 
knippenberg. De resultaten werden begin oktober on-
der leiding van Wiljo samen met de modellen besproken. 
Hierbij kwam aan het licht dat een model een heel afwij-
kende mening heeft over het eindresultaat dan de maker.
Met dezelfde modellen zullen binnenkort ook glamour-
foto’s gemaakt worden op een bijzondere locatie.
De macro/stilleven groep onder leiding van Gerrit Post 
heeft ook een degelijk programma voor het seizoen, 
waarbij beurtelings macro- respectievelijk stillevenopna-

men gemaakt worden. Ook hier worden met tussenpo-
zen besprekingsavonden ingepland.
De komende tijd zullen er meerdere fotobesprekings-
avonden voor de gehele club worden gehouden, waarbij 
ook sprekers van buiten de club zullen optreden. Deze 
avonden zijn sterk bepalend voor hoe foto’s zullen wor-
den uitgekozen voor de tentoonstelling in maart.
Vanzelfsprekend maken veel clubleden foto’s van wijk-
gebonden evenementen, die dan op de clubwebsite te 
bekijken zijn. n

albert ticheler
56 56 21

fotoclub.publiciteit@brandevoort.org

          fotoclub
brandevoort
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          de zevende
van dickens

Beethoven componeerde een zevende symfonie en het was 
juist díe compositie, die mensen met bedenkingen tegen klas-
sieke klanken naar dit soort muziek lokte. Collega Von Weber 
betitelde dit stuk als een teken dat Beethoven rijp was voor 
het gekkenhuis, terwijl Wagner het omschreef als de apothe-
ose van de dans. Hoe passend bij de situatie waarmee de 
Stichting Dickensnight Brandevoort dit jaar heeft moeten 
worstelen.

Het eerste deel van Beethovens symfonie toont enkel 
decor op een leeg toneel. Het spel speelt zich af achter 
de coulissen…
Even een blik achter het Dickensdecor. Om zeer diverse 
redenen heeft een aantal commissieleden van het eerste 
uur moeten besluiten om te stoppen. Een forse ader-
lating… Niet alleen door het verlies van Dickensnight-
ervaring, maar zeker ook door het gemis van fijne en 
echte mensen! 

In deel twee van de Zevende van Beethoven treedt een 
ritmisch idee schoorvoetend voor het voetlicht om zich, na de 
bevrijding uit de vaste tred, te ontwikkelen tot een stoet op 
weg naar een welhaast verheven einddoel…

Stichting Dickensnight dacht even aan stoppen met het 
organiseren van dit wijkevenement. Overal gonsde het 
gerucht, dat deze club goed in de slappe was zit, terwijl 
er slechts een buffer is om quitte te kunnen draaien bij 
tegenvallende weersomstandigheden. Daarnaast bleek 
het werven van sponsoren een hele klus. Recessie is niet 
de enige oorzaak. Alle organisatoren in de wijk vissen in 
dezelfde sponsorvijver en dat maakt de ‘vangst’ moeilijk. 
Inderdaad, met die stand van zaken een evenement wil-
len organiseren… Gekkenwerk!
Een extra financiële impuls van de gemeente, voor Dic-
kensnight een teken van waardering, zorgde voor een 
sluitende begroting. Daardoor kon Stichting Dickensnight 
eind oktober definitief besluiten de sfeerkerstmarkt ge-
stalte te gaan geven. Een woord van dank aan het college 
van B&W en in het bijzonder aan onze wijkwethouder, 
frans Stienen, is hier zeker op zijn plaats! 

Na wat aarzelende stappen zocht het resterende achttal 
enthousiast en met een tomeloze inzet een eigen ritme 
op weg naar een helder doel: Dickensnight 2009 gestalte 
geven!

Beethoven besluit zijn symfonie met een adembenemende 
dans die ontaardt in een groots vrolijk volksfeest dat besloten 
wordt met een rondedans…

Als de tekenen ons niet bedriegen, dan groeit Dicken-
snight 2009 uit tot zo’n feest. Nagenoeg alle plaatsen 
voor standhouders zijn vergeven, er zijn nieuwe on-
dernemers die zeer zeker een aanvulling vormen op 
de bestaande deelnemers met hun assortiment hoog-
waardige kerstgerelateerde producten, de ‘bottleneck’ 
bij de markthal vorig jaar behoort door een vergroot 
evenemententerrein tot het verleden, het entertainment 
is (voor zover mogelijk) nog beter dan afgelopen jaar, 
wederom zijn er voor onze jonge Brandevoorters vele 
activiteiten en ontbreken een hapje en een drankje niet.
Zeven, niet alleen een symfonie van Beethoven. Het is 
ook, volgens velen, het geluksgetal. De organisatoren van 
de zevende van Dickens verdienen dat geluk. Deze schrij-
ver wenst hen goed weer, wederom een grootse belang-
stelling en een volksfeest dat haar weerga niet kent. Als 
u er bent en dit wijkfeest mee gestalte komt geven, dan 
komt die apotheose van de organisatoren (na het op-
ruimen) er vanzelf! Stichting Dickensnight Brandevoort 
begroet u met veel plezier op zondag 13 december van 
14.00 tot 20.00 uur in en om de markthal in De Veste.

Graag tot dan! up-to-date info vindt u op onze website:
www.dickensnight.nl n

Tevens willen wij in deze editie van de Brandevoorter 
Courant al onze sponsoren die op welke wijze dan ook, 
er voor gezorgd hebben dat Dickensnight 2009 zijn door-
gang heeft weten te vinden, alvast hartelijk bedanken. 
Deze sponsoren vindt u straks terug in de eerste editie 
van het programmaboekje "Dickensnight 2009" dat op 13 
December op de Dickensnight zal worden uitgereikt.
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Net zwanger? 

Jouw geluk kun je delen!

Als je net zwanger bent, maakt je lichaam het unieke hormoon hCG aan. 
Wat je niet gebruikt, plas je uit en verdwijnt ‘zomaar’ in het toilet. Zonde, want 
voor sommige vrouwen is dit hormoon onmisbaar om ook zwanger te worden. 
Daarom: ben je net over tijd, geef je dan op voor Moeders voor Moeders. 
Aanmelden kan t/m de elfde week en meedoen t/m de zestiende week van je zwangerschap. 
Bel gratis 0800 - 022 80 70 (ma. t/m do. 08.00 - 20.00 uur, vrij. 08.00 - 19.00 uur) 
of neem contact op met de informatrice bij jou in de buurt.

S.C. Rondeel, tel. 0492 - 51 49 11
Voor meer informatie, zie www.moedersvoormoeders.nl  Moeders voor Moeders is onderdeel van Schering-Plough

Een baby op komst?Een baby op komst?

De Zorgboog begeleidt u voor,  
tijdens én na de bevalling. 

Meer informatie over kraamzorg? 
Bel 0900 – 899 86 36 ( 0,10 p/m)

Direct aanvragen? www.zorgboog.nl

Onze kraamzorg is WHO/UNICEF en HKZ gecertificeerd. 

WINkElCENTRuM IN BRANDEVOORT IN HD-
kWAlITEIT OP DE GEMEENTESITE

(http://www.youtube.com/gemeentehelmondtv#p/a/u/1/
hkalxzomhjs)

Brandevoort heeft een nieuw winkelcentrum midden in 
De Veste. Alle aanleiding om de winkels en bezoekers op 
de video te zetten en nog wel in HD - kwaliteit. “Het is 
hartstikke mooi geworden,” zegt de reporter van Ge-
meente Helmond TV.
De bezoekers zijn dik tevreden. “De winkels zijn een 
bijzondere aanwinst voor Brandevoort en eigenlijk een 
soort afronding van de woonwijk in ontwikkeling,” be-
weert een aantal voorbijgangers. Er mag natuurlijk wel 
wat meer komen, maar het is nu al mooi dat dit er is. 
Wijkwethouder Stienen is ook trots, maar plaatst nog 
een kanttekening. Het is een afgewogen selectie van 
soorten winkels, omdat niet alle bewoners uit Helmond 
naar Brandevoort moeten trekken. Een aantal winkels 
die de buurt misschien nog wel zou willen, kan hier niet 
komen, omdat dat anders concurrentie zou vormen voor 
de aantrekkelijke winkels die in het centrum van de stad 
liggen. Stienen: “Breng een duidelijk onderscheid aan tus-
sen het winkelcentrum in het centrum van Helmond en 
die van Brandevoort: in Brandevoort is nog plaats voor 
een groenteboer, een slager en een bakker. Zaken, die 
aan de secundaire of niet alledaagse behoeften van de 
Brandevoorter voldoen, zijn gepland voor het centrum 
van de stand Helmond.” Dat is voor Brandevoort goed 
en voor het centrum van Helmond. Dus bijvoorbeeld 
winkels met elektronica of witgoed zullen niet in Bran-
devoort te zien zijn. 
De interviewster besluit de reportage met de opmer-
king dat zij zelf even boodschappen gaat doen. Het is im-
mers een gezellige bezigheid om in de winkels van Bran-
devoort even rond te lopen en de noodzakelijke inkopen 
te kunnen doen. n

gp

voor u gezien
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Zie de maan schijnt door de bomen. Wilt u dat de 
sint en pieten dit jaar ook weer bij u langskomen? 
Bel dan vlug: lisette, van Pivo’s Scouting Mierlo terug!
06 542 128 80

gezocht: lieve oppas (vanaf 16 jaar) die af en toe op 
mij, meisje van 6 maanden, wil passen zodat papa en 
mama samen weg kunnen. Ik woon in het Schutsboom-
deel van Brandevoort. Je reactie mag je mailen naar 
oppas@patricko.nl. Je kunt ook bellen naar: 66 20 06 

Op 19 december opent poppodium lakei officieel 
haar deuren voor het Helmondse publiek tijdens het
lAkEI Open Door festival. Het festival is gratis toe-
gankelijk en pakt uit met acts als waylon, Bert 
heerink groep, jiggy djé, johan van gulik, Bag 
on wheels en dj marlies. De zaal gaat om 19.00 
uur open de eerste band start om 19.30 uur. Zie ook:
www.lakeihelmond.nl

brandjes
Bibliotheek dommeldal in Mierlo nodigt u uit 
voor de opening op zondag 29 november van de ex-
positie Kleurrijke beelden en schilderijen van 
Jan Oud uit Mierlo. Om 15.00 uur wordt de expo-
sitie geopend en deze loopt tot en met 6 januari 
2010. Dorpsstraat 113, 5731 JH  Mierlo, kijk ook op
www.bibliotheekdommeldal.nl

Op 8 december vertellen Riet en Wim van Maurik 
in bibliotheek dommeldal te Mierlo over een fiets-
tocht gemaakt in 2007. Deze voerde vanaf de 
frans-Spaanse grens langs de Rivièra tot aan de Apen-
nijnen. Via de Alpen werd teruggefietst naar Nederland. 
Entree is E3,-, E1,- korting met uw bibliotheekpas. 
kaartjes verkrijgbaar aan de bibliotheekbalie of via
mierlo@bibliotheekdommeldal.nl

Nieuws vaN computercluB BraNde-
voort

Halverwege september startte de Computerclub Bran-
devoort met een tweetal cursussen. Op 15 september 
werd de aftrap gegeven voor een basiscursus MS Word 
2007, en twee dagen later startte de cursus fotobewer-
king. Voor beide cursussen was veel belangstelling.
Inmiddels zijn de beide cursussen afgerond en zijn de 
voorbereidingen voor een volgende cursus in volle gang. 
Bij voldoende belangstelling zal in januari 2010 de cursus 
Windows Vista en Windows XP van start gaan. u kunt 
uw interesse voor deelname aan een van deze cursussen 
nu al kenbaar maken door een korte e-mail te sturen 
naar het onderstaande e-mailadres.
Tevens is het de bedoeling om vanaf januari 2010 maan-
delijks een ‘computerspreekuur’ te houden in wijkhuis 

kobra

computerclub brandevoort

´t BrandPunt, waarbij u ons uw computervragen en -pro-
blemen kunt voorleggen. Als u daarvan gebruik zou wil-
len maken, kunt u ons dat nu al laten weten. We houden 
u dan op de hoogte van de data waarop dit gaat plaats-
vinden. n

computerclub brandevoort
computerclubbrandevoort@onsbrabantnet.nl

koBra treedt op tijdeNs Musique noël 
iN lamBertushof 

Op zondag 20 december vindt in de lambertushof in Hel-
mond (achter de lambertuskerk) een muzikale kerstmid-
dag plaats. Diverse koren en artiesten treden op. Ook ko-
Bra is hierbij! In sfeervolle Dickensoutfit zingt koBra een 
aantal kerstnummers. Verder treden op Dissisit, Petra Gee-
nen, Barber Glas en Erik Goris. Musique Noël op de lam-
bertushof duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: 
www.lambertushofhelmond.nl / www.koorbrandevoort.nl n
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even de wijk uit
naast het aanbieden van digitale informatie die leden 
thuis kunnen raadplegen, blijft de bibliotheek een pret-
tige studie- en ontmoetingsplaats waar men afspreekt 
met vrienden, medestudenten, collega’s en klanten.” n

Zie ook onze website: www.bibliotheekhelmondpeel.nl

dames eN hereN volleyBallers opge-
let!

Volleybalvereniging Polaris heeft naast dames-, heren- en 
jeugdwedstrijdteams en een minivolleybalgroep, ook een 
eigen recreantenafdeling. Deze recreantengroep bestaat 
uit dames en heren en volleybalt in de eigen Polaris-
sporthal in Mierlo-Hout op dinsdag van 21.00 tot 22.30 
uur. In deze groep is ruim plaats voor nieuwe dames- en 
herenvolleyballers!
Het motto van Polaris is ‘teamgeest, openheid, familie en 
fun’ (TOff). Dit motto komt in deze groep helemaal tot 
zijn recht! Omdat ze op een TOffe manier ook steeds 
een klein beetje beter willen leren volleyballen, bestaat 
de volleybalavond altijd uit een korte warming-up, in-
spelen met technische en tactische tips en een partijtje 
spelen. Dit alles gebeurt onder de leiding van een vol-
leybaltrainer.
Een deel van de recreantengroep speelt in twee gemeng-
de Polaristeams in de recreantencompetitie van CIAlfO 
in Aarle-Rixtel. De wedstrijden in deze competitie wor-
den ongeveer om de twee weken op de vrijdagavond 
gespeeld. Deelname aan deze competitie is voor nieuwe 
leden mogelijk, maar is geen verplichting! Dit is voor da-
mes en heren die recreatief willen volleyballen een ideale 
kans om op een vaste avond op een leuke wijze met vol-
leybal bezig te zijn in een enthousiaste en gezellige groep.
u bent altijd welkom om een keer mee te doen of om 
te komen kijken. Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt 
u contact opnemen met: sannedetheije@yahoo.com n

BiBliothekeN verrijkeN BoekeNaaN-
Bod met jourNalistiek werk

Bieb link vormt toegang tot verrassend en verbindend 
informatieaanbod. De Openbare Bibliotheken van Ne-
derland gaan hun online collectie uitbreiden met jour-
nalistiek werk. Zo ook Bibliotheek Helmond-Peel. Naast 
literatuur en boeken in het algemeen had de online bi-
bliotheekbezoeker al de beschikking over historische ar-
chieven en krantenkoppen (men kon niet het hele artikel 
inzien). Juist dit laatste verandert nu: de actualiteit wordt 
toegevoegd, in de vorm van gratis digitale toegang tot 
volledige Volkskrantartikelen uit het betaalde archief. En 
daarvoor hoeven de leden van de bibliotheek hun wo-
ning of kantoor dus niet meer te verlaten! 
Samen met De Volkskrant start de Vereniging van Open-
bare Bibliotheken een proef met gratis beschikbaarheid 
van het gehele krantenarchief. Via bieb link, een dienst 
van www.bibliotheek.nl, die ook beschikbaar is via de 
website van Bibliotheek Helmond-Peel, kan men nu di-
verse bestanden van de bibliotheek tegelijkertijd raad-
plegen. Daarmee krijgt de gebruiker in een oogopslag 
toegang tot literatuur, achtergronden en actualiteit en 
hun onderlinge dwarsverbanden. 

Bieb link luidt hiermee de definitieve integratie van jour-
nalistiek werk in de collectie van de Nederlandse biblio-
theken in, door een dieplink te vormen naar uiteenlopen-
de informatiebronnen. Gewoon, thuis: even inloggen met 
de bibliotheekpas en er gaat een wereld open. “Daar-
mee wordt het informatieaanbod verrijkt en nog beter 
bruikbaar voor studie en werk,” aldus Hans van Velzen, 
directeur van de Openbare Bibliotheek Amsterdam en 
projectleider van deze samenwerking tussen de biblio-
theken en de Volkskrant. Volgens Van Velzen versterkt de 
digitalisering het instituut bibliotheek als organisator van 
informatie. “En gek genoeg leidt ‘thuisgebruik’ van die in-
formatie niet tot teruglopende bezoekersaantallen. Want 
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Na het zomerkamp in september is er weer een hele-
boel gebeurd. Naast de reguliere activiteiten was er ook 
het overvliegfeest, het installatiekamp voor de Scouts en 
zijn we startklaar voor een nieuwe mijlpaal in het bijna 
tienjarige bestaan van Scouting Brandevoort: een tweede 
Esta-speltak op zaterdag. Hiermee hopen we binnenkort 
op honderd leden uit te komen!

OVERVlIEGEN, EEN VOlGENDE STAP

Scouting betekent samen avonturen en plezier beleven 
en daarbij leren, groeien en stappen maken. De Scouting 
loopbaan kan al beginnen als Bevertje van vijf jaar. Als je 
zeven jaar bent, ga je naar de Esta’s en met tien naar de 
Scouts. Als je van de ene speltak overgaat naar de andere 
heet dat overvliegen. De overvliegers worden dan wel-
kom geheten in een nieuwe speltak, maar nemen ook 
een beetje afscheid van hun vrienden. Dit gebeurt een 
keer per jaar en ook deze keer hebben we er een groot 
feest van gemaakt. Iedereen van jong tot oud deed mee.
Er was een hindernisbaan gepionierd van palen en touw. 
In een spannende opstelling werden de kinderen door 
de lucht van de ene naar de andere speltak overgehe-
veld. Daarna moesten ze over een zeepbaan naar be-
neden glijden en werden ze met applaus opgevangen bij 
de nieuwe speltak. Hoewel er bij Scouting veel durfals 
te vinden zijn, waren er ook kinderen die het spannend 
vonden. Maar met wat aanmoediging en soms wat hulp is 
iedereen veilig overgevlogen.

INSTAllATIEkAMP VAN DE SCOuTS

Na het overvliegen werden de nieuwe Scouts goed 
opgenomen in de patrouilles en een paar weken later 
was het al tijd voor de installatie. Daarvoor werd een 
gezellig weekendje georganiseerd op het terrein van de 
Scoutingboerderij. Vrijdagavond werden de tenten op-
gezet en werd gezamenlijk gegeten. Daarna zochten we 
de slaapzakken en bleef het nog lang onrustig. Zaterdag 
7 november ‘s ochtends tijd voor ontbijt, de nacht was 
toch wel een beetje koud maar gelukkig konden ze ‘s 

middags lekker opwarmen in een tropisch zwemparadijs 
en ‘s avonds was het tijd voor kampvuur. De uiteindelijke 
installatie was op zondag en tegen de middag gingen alle 
Scouts weer naar huis om de vrijdag erna als een hechter 
team weer terug te komen.

ESTA’S OOk OP ZATERDAG, MEER PlEk VOOR 
NIEuWE lEDEN

Het Esta-leidingteam is afgelopen maanden sterk uitge-
breid. Daardoor kunnen we nu ook op de zaterdagoch-
tend Esta-avonturen bieden. De kids van Brandevoort 
kunnen nu kiezen voor Scouting op vrijdag of zaterdag. 
De nieuwe leiding is erg enthousiast en we hebben op-
nieuw meer Scoutingervaring erbij gekregen. Met z’n al-
len zorgen we ervoor dat er beide dagen een even leuk 
programma is. Zaterdag 21 november om 10.00 uur be-
gint de zaterdaggroep. De wachtlijst is nu grotendeels 
opgelost en er is plek voor meer jonge Brandevoorters.

Dus... ben je nieuwsgierig geworden? kom eens kijken!

HET HONDERDSTE lID BIJ DICkENSNIGHT?

Ook dit jaar doet Scouting Brandevoort mee. En terwijl 
we ons voorbereiden op het jaar 2010, het jaar dat Scou-
ting Nederland honderd wordt en Scouting Brandevoort 
tien jaar, staat het getal honderd centraal op onze stand 
van de Dickensnight. We hebben bijna honderd leden. 
Meld je daarom aan tijdens de Dickensnight en maak 
kans op de titel Honderdste lid van Scouting Brande-
voort. Tot ziens bij het roosteren van de marshmallows 
tijdens de Dickensnight! n

scouting
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je laatste kaNs om eeN BioscoopBoN 
te wiNNeN!!!!!

Zoals jullie zien staat hierboven nog het oude logo. Je 
hebt nog tot 4 december de tijd om jouw voorstel voor 
een nieuwe naam en nieuw logo aan ons door te mailen. 
Op onze website: www.12plus.brandevoort.nu staat een 
link waarnaar je het ontwerp en de nieuwe naam kunt 
sturen. Dus maak even tijd tussen het surprises maken 
en gedichten bedenken door. Wie weet word jij wel de-
gene die in de kerstvakantie lekker naar de film gaat.

SPlITSING 12PluS IN HET NIEuWE JAAR
De meesten van jullie weten het al, maar nog ff voor de 
zekerheid: 12Plus wordt in het nieuwe jaar gesplitst in 
twee groepen. De ene week is voor groep 8 en de an-
dere week voor de leerlingen van het voortgezet onder-
wijs. Hou onze website in de gaten, daar staat de planning 
op. Ook komen daar weer de activiteiten te staan die we 
voor en samen met jullie organiseren. 
Van degenen die al lid zijn worden de pasjes vervangen, 
op onze kosten natuurlijk. Ben je nog geen lid, meld 
je dan aan via de website (uiterlijk de woensdag van 
te voren). n

cusoon@?????????

Op de vervolgbijeenkomst zijn er 16 jongeren versche-
nen om met de stuurgroep Jeugd verder te praten over 
de faciliteiten/activiteiten die zij missen in Brandevoort. 
Enkele jongeren hebben aangegeven bereid te zijn hun 
medewerking te verlenen bij het realiseren van de facili-
teiten/activiteiten. 
In het vorige nummer van de Brandevoorter Courant 
hebben wij aangegeven dat de vervolgbijeenkomst met 
de jongeren zou plaatsvinden op vrijdag 13 november. 
Als dank voor hun medewerking heeft de wijkraad/
stuurgroep Jeugd onder de jongeren die hebben deel-
genomen aan de vervolgbijeenkomst twee iPods verloot. 
Nogmaals bedankt voor jullie inzet. 

De stuurgroep Jeugd zal, nu de enquête en de jonge-
renbijeenkomst hebben plaatsgevonden, haar visie op de 
wijk verpakken in haar advies/conclusies. Het advies zal 
vervolgens aan de wijkraad worden voorgelegd. De ver-
wachting is dat de stuurgroep haar advies begin 2010 zal 
afronden. Vervolgens zal de wijkraad met het advies van 
de stuurgroep Jeugd naar de gemeente toe moeten om 
duidelijk aan te geven wat de jeugd in de wijk wil.
In een van de volgende nummers van de BC hopen wij 
u nader te informeren over de uitkomst van de enquête, 
wensen van de jongeren, alsmede de visie/advies van de 
stuurgroep Jeugd. Wordt dus vervolgd. n

jeroen smelt,
namens de wijkraad en stuurgroep jeugd

stuurgroep jeugd
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Meteen bij het begin van de echte kersttijd of -vakantie, 
heeft Brandevoort het druk. Op zaterdag 19 en zondag 
20 december vindt een groots kerstevenement plaats, 
als we de aankondiging van de fanfare unitas in onze 
courant van oktober lezen. Zowel op zaterdag als op 
zondag zullen vele Brandevoorters, andere Helmonders 
en willicht enthousiastelingen van buiten de stad naar het 
evenemententerrein aan de Neerhei komen. De fanfare 
is immers een groot feest aan het voorbereiden dat in 
een winterlandschap met een Oostenrijks, Tirolachtig, 
dorpsplein moet gaan plaatsvinden. En dat alles zal dan 
met een vuurwerkshow worden afgesloten. 

nieuwe brandevoorter traditie
                          in de maak?

Daarnaast kunnen Brandevoorters en uiteraard anderen 
op de zaterdagavond, dus wat later op de dag van de 
eerste sneeuwdag in het ’t BrandPunt gezellig aan het 
kerstbal deelnemen.
Als we het goed zien, dan moet het de Brandevoorter 
na de Dickensnight van 13 december en de bovenge-
noemde evenementen niet meer ontgaan zijn dat kerst 
en winter alleen nog maar feestelijke ervaringen kunnen 
opleveren en zeker bij de bewoner van Brandevoort ho-
ren: de decembermaand is de Brandevoortermaand. n

Verschillende bewoners in de wijk hebben een nee-nee 
sticker op hun brievenbus geplakt. Dit betekent o.a. dat 
ze geen huis aan huisbladen willen ontvangen. Toch willen 
sommigen van deze bewoners wél een Courant en an-
deren weer niet. De bezorging van onze courant leidde 
daarom soms tot misverstanden. Wij willen mogelijke 
nieuwe misverstanden voorkomen en hebben een eigen 
sticker uitgebracht. Als u deze sticker plakt dan krijgt u 
wel de BC maar verder geen ongeadresseerde huis aan 

    
 

huisbladen en reclamedrukwerk. Deze nieuwe sticker 
kunt u gratis afhalen bij het infocentrum of wijkhuis ‘t 
Brandpunt. Wij vragen de bewoners, die geen huis aan 
huis bladen willen ontvangen, maar wel de Courant, om 
deze sticker op te plakken. De bewoners met een an-
dere wens kunnen uiteraard hun eigen nee-nee sticker 
handhaven. De bezorger weet dan met zekerheid dat 
daar geen Courant gewenst is. Wij danken u voor uw 
medewerking.

de werkgroep bc
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INfORMATIE VANuIT DE PAROCHIE
ST. luCIA/WESTElIJk HElMOND
voor de wijken: St. Anna, Brandevoort, Helmond 
West, Mierlo-Hout, Suytkade

Hoofdstraat 157, 5706 Al  Helmond.
J.M.M. v.d. laar, pastoor/deken
telefoon: 522930
e-mail: pastorie@st-lucia.nl
website: www.st-lucia.nl 
banknummer parochiebijdrage: 171027507.
banknummer restauratiefonds: 123872340.

spreekuur: dinsdag 9.30 uur - 10.00 uur
                donderdag 18.00 uur - 18.30 uur
                of via de e-mail: pastorie@st-lucia.nl

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

EuCHARISTIEVIERINGEN:
zaterdag 19.00 uur
zondag 10.15 uur

kerstprogramma 2009
Luciakerk Mierlo-Hout; donderdag 24 december:
- 15.30 uur: Peuter- en kleuterviering. Dit is een 

 korte viering met liedjes, verhaaltjes, gebed-
 jes speciaal bedoeld voor de allerkleinsten! 
 Dit is geen Mis, er is geen communie! Er 
 wordt tijdens deze viering een kindje gedoopt.
- 17.00 uur: Gezinsmis met medewerking van 
 de werkgroep en van de blaaskapel De Bie-
 tenrooiers. Dit is een H. Mis met communie, 
 speciaal bedoeld voor kinderen vanaf groep 5 
 met hun ouders.
- 19.00 uur: Traditionele kerstmis met mede-
 werking van het Houts Gemengd koor. Er is 
 tijdens deze viering een speciale kinder-
 woorddienst waaronder geluisterd wordt 
 naar het kerstverhaal en samen liederen 
 worden gezongen! (Vanaf groep 3)
- 22.00 uur: Plechtige Nachtmis met medewer-
 king van het kerkkoor Cantemus Domino.
Vrijdag 25 december:
- 10.15: uur Plechtige Hoogmis van kerstmis 
 met medewerking van het kerkkoor Cante-
 mus Domino met kindernevendienst.
Zaterdag 26 december:
- 10.15 uur: Hoogmis met medewerking van 
 het seniorenkoor St. lucia.
De luciakerk is open voor een bezoek aan de 
kerststal: Eerste en Tweede kerstdag van 14.00 
uur tot 16.00 uur.
oud eN Nieuw
Luciakerk Mierlo-Hout: 31 december
- 19.00 uur Oudejaarsmis met medewerking 
 van Annelieke Merx.
- 1 januari 10.15 uur Nieuwjaarsmis met me-
 dewerking van het kerkkoor.

j.v.d. laar, pastoor/deken

luciaparochie 
de 

protestaNtse gemeeNte te helmoNd 

Bethlehemkerk - ‘t Trefpunt 
Sperwerstraat  2 - hoek Valkstraat, 5702 PJ  Helmond

e-mail adres: info@bethlehemkerk-helmond.nl
website: www.bethlehemkerk-helmond.nl 

ledenadministratie: kerkelijk Bureau:
Sperwerstraat 2, 5702 PJ  Helmond, telefoon 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.

De gezamenlijke wijkteams van Mierlo-Hout, Mierlo en Brandevoort organiseren op woensdag 20 
januari 2010 een ontmoetingsavond. Ds. P. Verschoor zal vertellen over zijn ervaringen bij zijn werk 
als predikant in Helmond. Hij gaat met ingang van 1 februari genieten van zijn pensioen. De avond 

wordt gehouden in Het Trefpunt. U ontvangt in december nog een uitnodiging. 

Jacqueline Noort
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Onder het genot van een lekker kopje koffie met een 
heerlijke bonbon kon dit interview voor mij al bijna niet 
meer stuk. Maar ja, ik was dan ook in luilekkerland! 
Maarten van loon werd op 22 juni 1989 in Deurne ge-
boren. Hij is de jongste van een gezin bestaande uit vader, 
moeder, een oudere broer en zus. Zijn basisschooljaren 
bracht hij in Deurne door, waarna het gezin van loon 
verhuisde naar Zeilberg, een kleine dorpje tegen Deurne 
aan.
Vader frits van loon is al jaren werkzaam in de ICT en 
tot in het recente verleden heeft zijn moeder haar tijd 
verdeeld tussen het huishouden en verschillende banen 
in de zorg. Maarten was altijd nogal druk, vandaar dat 
studeren niet zijn sterkste zijde was. Hierdoor koos hij 
na de basisschool voor het VMBO, richting Handel en 
Marketing. Toch verliep deze opleiding zonder moeite en 
hij was hiermee op zestienjarige leeftijd klaar in 2005.
Hierna wist hij helemaal niet welke kant hij op wilde. Hij 
ging toen bijna uit automatisme dezelfde kant op als zijn 
vader dus richting ICT aan het MBO in Helmond. Daar 
ging hij heen vanuit Deurne, de stek waar het gezin in-
middels weer was teruggekeerd. Binnen een half jaar wist 
hij al dat dit toch niet was wat hij wilde en ging zich aan 
dezelfde school verder oriënteren wat hem dan wel leuk 
leek. Hieruit kwam naar voren dat hij eigenlijk richting 
verkoop op zou moeten gaan.
Na deze ontdekking ging hij naar het ROC in Eindhoven 
richting Handel en Marketing. Dat is een BBl opleiding, 
dat wil zeggen vier dagen werken en een dag naar school. 
Hij ging werken bij de The Phone House (mobiele tele-
foon) in Deurne. Dat beviel ook uitstekend omdat hij er 
veel ervaring heeft opgedaan onder andere in de ver-
koop en het omgaan met klanten enz. Na tweeënhalf jaar 
was hij klaar en in het bezit van een diploma. In ongeveer 
dezelfde tijd wilde Maartens oudere zus lauri een cho-
colaterie beginnen in Brandevoort. Maar omdat er op 
dat moment nog helemaal geen winkels waren en dat 
volgens de planning ook nog wel enige jaren kon duren 
en zij hier niet op wilde wachten heeft zij haar idee in 
werkelijkheid omgezet in Deurne. En dat was al meteen 
een succes. 

Toen de familie hoorde dat er in Brandevoort inmiddels 
wel een mogelijkheid bestond een winkel te starten ging 
lauri naar haar vader met de idee eindelijk haar Brande-
voorter droom te kunnen gaan realiseren.
Met grote voortvarendheid werd Choc-N-Ice aan De 
Plaetse 163a opgezet en al op 18 mei 2009 officieel ge-
opend. Omdat lauri ook al een succesvolle winkel draai-
de in Deurne en haar vader een veertigurige job heeft, 
wilden ze hun team versterken en zo kwam Maarten, 
ook juist klaar met zijn opleiding, in the picture. 
De organisatie van de zaak in Brandevoort is verdeeld 
over broer en zus. Maarten staat in de dagelijkse ver-
koop en doet de personeelszaken. lauri hielp met het 
opstarten en doet alles omtrent de cadeauverpakkingen, 
presentatie van de producten en de uitstraling van de 
winkel en zij geeft op woensdag en zaterdagen kinder-
feestjes en workshops. Hun vader, frits van loon, doet 
de administratie en wil verder zo veel mogelijk aan zijn 
twee kinderen overlaten en schiet alleen te hulp als dat 
nodig is.
Al schrijvende realiseer ik mij dat het eigenlijk heel bij-
zonder is dat zowel Maarten (nu twintig) als lauri (nu 
drieëntwintig jaren) al heel jong als zelfstandig onderne-
mer werkzaam zijn.
De ontvangst in Brandevoort hebben beide jonge men-
sen als heel leuk en positief ervaren, ze voelden en voe-
len zich hier nog steeds heel erg welkom. Choc-N-Ice 
wordt bezocht door mensen van allerlei leeftijdscatego-
rieën. De toekomstdroom van lauri is om samen met 
haar partner een Choc-N-Coffee te beginnen. Dat wil 
zeggen in plaats van de verkoop van alleen ijs en choco-
lade deze formule uitbreiden met gebak, koffie en cho-
colade maar zonder de verkoop van ijs. Maar hoe, waar 
en wanneer deze droom in vervulling zou kunnen gaan 
is nog niet bekend. Verder willen zowel Maarten als lauri 
het aantal zaken met de Brandevoorter formule graag 
uitbreiden in de toekomst. 
Maarten en lauri zijn nog heel jong en zien ondernemen 
als een groot avontuur. Zeer recent kregen ze een prijs 
voor de ‘lekkerste bonbon van 2009’. Dit is een heel be-
langrijke prijs in de wereld van de chocolade. Ze ervaren 
dit dan ook als de kroon op hun werk tot nu toe. Vooral 
kinderfeestjes bij Choc-N-Ice zijn een gigantisch succes. 
Op deze feestjes maken de kinderen onder leiding van 
lauri een zogenaamde chocolade 3D-clown. Voor vol-
wassenen worden op de woensdag- en zaterdagavon-
den chocoladeworkshops gegeven. Hier worden door 
de deelnemers zelf slagroomtruffels gemaakt, chocolade 
flikken gedecoreerd en een chocoladeontwerp gemaakt 
en er kan lekker worden gesnoept van een chocolade-
fontein. Dit alles in tweeënhalf uur. 
De redactie van de BC wenst de beide jonge onderne-
mers heel veel succes en met hun drive kan dit alleen 
maar het begin zijn van een fantastische carrière. n

md

vitaal jong ondernemerschap
               bij choc-n-ice
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BASISSCHOOl DE VENDElIER IN HElMOND 
SCOORT MET ONDERNEMERSCHAP

De afgelopen vier weken is op basisschool De Vende-
lier in Helmond hard gewerkt aan het project Energiek 
Ondernemen van NfTE, onze National foundation for 
Training Entrepreneurship. Een primeur voor het Neder-
lands onderwijs. In korte tijd hebben we ons verdiept in 
thema’s als energie, ondernemerschap, duurzaamheid en 
burgerschap. Het ondernemende toekomstgericht leren 
blijkt een schot in de roos van onderwijsontwikkeling. 
De kinderen hebben ontzettend veel en met plezier ge-
leerd op vakgebieden als rekenen (watt, besparingsmo-
del, diagrammen en grafieken, procenten), taal (schrijven 
van berichten, ontwerp slogans en ontwikkeling woor-
denschat), spelling (moeilijke woorden op de pittige 
woordenlijst), wereldoriëntatie (fossiele brandstoffen, 
duurzame energie, volt, watt, subsidies en politiek) en 
sociaal emotionele competenties (talenten ontplooien, 
presenteren, geloven in jezelf, feedback geven en ont-
vangen). Omdat we de bestaande methoden en boeken 
volledig los hebben gelaten, hebben de kinderen volledig 
natuurlijk, met overgave en ook heel erg effectief geleerd.
Centraal stond duurzame energie in combinatie met 
ondernemerschap. We hebben excursies ondernomen, 
presentaties gehouden op school en adviesbedrijven op-
gericht op het gebied van energiebesparing. Aan de hand 
van de talenten van kinderen hebben groepen leerlin-
gen verbeterplannen geschreven en adviezen uitgebracht 

voor onder andere Vlisco (ontwerper en producent van 
modestoffen), Helmond Sport en natuurlijk de eigen 
school. De businessplannen werden door de leerlingen 
gepresenteerd voor een publiek van ouders, bedrijven, 
leraren en management. Vanzelfsprekend multimediaal, 
onze leerlingen leven en leren in de echte wereld. Met als 
resultaat trotse kinderen en zeer positieve reacties. Met 
hun NfTE Certificaat onder de arm gaan de leerlingen 
naar een wedstrijd van Helmond Sport. Maar bovenal 
gaan ze met de borst vooruit de wereld in.

maikel platjouw 
leerkracht groep 8, de vendelier

OVER NfTE: Al MEER DAN 230.000 kEER SuCCES

NfTE Nederland is een particuliere stichting die jeugd 
en jongeren helpt om een ondernemende houding en 
vaardigheden te ontwikkelen. Gerenommeerde bedrij-
ven werken samen met scholen, jeugd- en jongerenorga-
nisaties en maatschappelijke instellingen in een integraal 
concept op leven lang leren. Daarin zijn thema’s als on-
dernemerschap, duurzaamheid, natuur- en milieueduca-
tie, internationalisering, techniek, taal, rekenen, cultuur en 
burgerschap volledig met elkaar verbonden (OPEDuCA 
Concept, zie www.opeduca.nl). n

op het moment zie je deze slogan ook al terug 
op tv. hoe komt dat toch! en wat is dat precies? 
en wat merken we er in Brandevoort van, wel hier 
een paar voorbeelden.

Auto’s mogen volgens hun eigenaren niet meer op de ei-
gen oprit staan, maar worden op de publieke parkeervak-
ken neergezet! Bang dat de oprit verzakt of zo? Vuilnisbak-
ken staan voor geparkeerd in plaats van achter. Voetballen 
geschiedt op straat in plaats van op het veld en als je pech 
hebt op je oprit… Bij het sneeuwruimen wordt alleen 
het ‘eigen’ pad schoongemaakt in plaats van ook even het 
voetpad aan de voorzijde! De bladeren worden niet op-
geruimd waardoor het glad wordt. En zo kan ik nog wel 
even doorgaan…
Toen ik hier bijna tien jaar geleden kwam wonen, hield na-
genoeg iedereen rekening met elkaar. Brandevoort in oud 
Brabantse stijl. Zowel in stenen als in handelen en omgang 
met elkaar. Het was ook echt zo en daar waren we trots 
op. WAAR IS HET MISGEGAAN?
Een aantal oud-bewoners handelt hier nog steeds naar, 
maar het overgrote deel niet meer. Het is schrijnend om 

eenmaal thuiskomend te zien dat alle parkeervakken be-
zet zijn. Gevolg is dat auto’s (van bezoekers) op dusdanige 
plekken worden geparkeerd waardoor de kinderen van 
de stoep op de weg terechtkomen, wat dus gevaarlijke 
situaties oplevert. Moet er toch niet aan denken dat er 
door deze eigenzinnigheid iets met een kind gebeurt! Een 
enkele positieve uitzondering daargelaten (bijvoorbeeld 
een verstandige twintiger, die ook de zijstraat gebruikt).
laten we weer naar de POSITIEVE gedachte gaan waarin 
deze prachtige wijk tot stand is gekomen. Ruim je garage 
op zodat de auto binnen kan, of schik een beetje in op 
de oprit. Zet die vuile stinkbakken weer achter of bin-
nen neer (ook nog eens veiliger in verband met inbraak). 
En denk ook aan je medebewoner door de stoep schoon 
en straks ook weer sneeuwvrij, te houden. Vertel uw kin-
deren dat het toch echt leuker voetballen is waar geen 
schade aangericht kan worden en ga zo maar verder.
laten we alvast als startpunt de kerstgedachte aannemen 
om het jubileumjaar 2010 weer in te gaan zoals we in 2000 
zijn begonnen. Dan komt het weer allemaal vanzelf goed. n

een bewoner uit de baudevoort

onbewust asociaal

      nfte energiek ondernemen:
primeur voor het nederlands onderwijs
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DE lAATSTE MAANDEN

De laatste maanden is het stil geweest in de Brandevoor-
ter Courant omtrent de brandweer, dit wil niet zeggen 
dat we stil hebben gezeten. Zoals jullie hebben kunnen 
lezen in de oktober editie hebben we een nieuwe tank-
autospuit op Brandevoort gekregen. Naast de technische 
verbeteringen voor de hulpverlening en brandbestrijding 
is hij door de nieuwe sirene ook beter te horen, iets wat 
sommigen misschien al gemerkt hebben. Maar ook de 
meldingen zijn door gegaan; momenteel staat de teller 
voor dit jaar op 104 meldingen.

Maar wat is er de afgelopen maanden nu allemaal ge-
beurd? Naast diverse automatische brandalarmen heb-
ben we op de A270 naar Eindhoven begin september 
een ongeval met beknelling gehad waar we het dak van 
het voertuig af geknipt hebben om de persoon er op 
verzoek van het ambulance personeel horizontaal uit te 
halen. Ook hebben we de straat op de Oud Brandevoort 
olievrij gemaakt nadat iemand zijn of haar carterpan er 
onderuit gereden had, we hebben in het Sterkenstraatje 
een containerbrand geblust hebben met ons nieuwe 
schuimblussysteem dat op de auto geïnstalleerd is, en 
ook zijn er weer diverse personen uit de liften van ons 
mooie station bevrijd.

Tegenover het station aan de Broederwal hebben we 
nog een zogenaamd brandgerucht gehad. De bewoners 
roken een sterke brandlucht en konden hem niet plaat-
sen, daarop hebben ze niet getwijfeld maar gewoon de 
brandweer gebeld. Het bleek om een uitgedrukte sigaret 
in een kunststof plantenbak te gaan die voor de geur had 
gezorgd, er was dus niets aan de hand. Dit geeft niets. 
Het is beter dat we een keer te veel voor zoiets uitruk-
ken dan dat we in een later stadium moeten komen en 
er een huis geheel afbrandt. Bij twijfel dus gewoon bellen.
Iets soortgelijks hebben we laatst gehad op de tijdelijke 
locatie van de nieuwe basisschool. Hier bleek het te gaan 
om een voeding van een flipperkast die een brandlucht 
verspreide. De aanwezige leidsters hebben niet getwij-
feld, de brandweer gebeld en netjes het gebouw ont-
ruimd. Nou wellicht tot een volgende keer. Met vrien-
delijke groet,

namens post brandevoort
anton van de goor

Voor actuele informatie over Brandweer Helmond kijk 
eens op www.brandweerhelmond.nl n

brandweer brandevoort
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Na de toezegging in de afgelopen wijkraadvergadering is 
een groep enthousiaste jongeren in samenwerking met 
de buurtbewoners, wijkraad, jongerenwerker en de ge-
meente aan de slag gegaan met het plan voor de fiets-
crossbaan. 
De fietscrossbaan zal komen te liggen tussen de Drie 
Eikenbeemden en de kaldersedijk. Aan de kaldersedijk 
zal de ingang komen, met rondom de fietscrossbaan een 
greppel voor het weren van scooters en brommers. De 
invulling van de baan zal door de jongeren in samenwer-
king met Bart de Jong (bmx-crosser) gemaakt worden. 
Tevens zullen de jongeren samen met jongerenwerker 
Jochem Zwerus een gebruikersovereenkomst maken. 
Deze zorgt ervoor dat de jongeren op een positieve 
manier gebruik maken van de fietscrossbaan, de baan in 

STElEN VAN BANNERS MOET DE WIJk uIT

De commissie Sinterklaas was deze maand de volgende 
groep die meemaakte dat hun goede bedoelingen om de 
wijk te informeren over hun festiviteit de grond werd 
ingeboord. Binnen een week na publicatie werd de ban-
ner met de uitnodiging aan de bewoners voor het sin-
terklaasfeest gestolen. Gelukkig was er een textieldruk-
kerij uit Best die ook banners maakt en het bericht in 
het Eindhovens Dagblad las. Zij hebben gratis een nieuw 
doek aangeboden. Deze nieuwe banner werd vastge-

samenwerking met de gemeente onderhouden wordt en 
zo overlast wordt voorkomen. Ook komt er een bord bij 
de ingang van de baan te staan met daarop de gemaakte 
afspraken. De gemeente ondersteunt de jongeren door 
mee te helpen met het aanbrengen van de fietscrossbaan 
en het hele jaar onderhouden van de baan. De fietscross-
baan zal worden aangelegd op zaterdag 12 december of 
zaterdag 19 december van dit jaar.

Oproep aan de jeugd: heb je nog vragen over de fiets-
crossbaan of interesse om mee te helpen met het bou-
wen op een van de zaterdagen, neem dan contact op met 
jongerenwerker Jochem Zwerus 06 429 673 43 of mail 
naar jochem.zwerus@swhhelmond.nl n

de fietscrossbaan
             in brandevoort

gestolen banners
maakt met twee dikke staalkabels en twee extra goede 
sloten. Deze banner is gelukkig tot de intocht van Sinter-
klaas op zondag 22 november blijven hangen. 
Het zou mooi zijn als bewoners en voorbijgangers vanuit 
de wijk meehelpen banners en aankondigingsborden in 
de gaten te houden en daarmee voorkomen dat vroeg-
tijdig goede initiatieven vastlopen. Alvast dank voor uw 
aandacht. n

de redactie van de bc
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op donderdag 19 november werden de noodge-
bouwen van oBs Brandevoort, montessorischool, 
spring en korein aan de laan door de veste (voor-
heen stepekolk) officieel geopend. Na alle peri-
kelen rondom de semipermanente school aan de 
hulshoeve moet deze vestiging een oplossing bie-
den voor veel Brandevoorter kinderen. 

Na de zondagopening van een aantal supermarkten in 
onze buurt, wat best handig is bij een drukke agenda of 
onverwachts bezoek, hebben we weer een nieuwe mo-
gelijkheid om een gezonde verse maaltijd neer te zet-
ten. Zeker nu wel zo belangrijk met de r in de maand 
en de Mexicaanse griep in de lucht. En… we hoeven er 
niet eens de deur voor uit. Je kunt namelijk (regiona-
le) verse groenten, fruit, brood en zuivel bestellen via 
www.vershuys.com.

BRANDEVOORTSE HOEVE IS ééN VAN DE VERS-
PuNTEN
Als ik dit bericht lees, dan denk ik direct aan Maikel en 
Stefan Habraken van De Brandevoortse Hoeve. En ja 
hoor, zij zijn ook nauw betrokken bij dit digitaal boeren. 
De bestellingen kunnen zowel thuis worden afgeleverd 
als bij een van de negen verspunten in de regio worden 
afgehaald. Eén van die negen verspunten is de Brande-

De nieuwe bewoners zijn tevreden met deze oplossing, 
omdat er anders weer ruimtes in het MfC als school-
lokaal gebruikt zouden moeten worden; een verre van 
ideale situatie. Ook het feit dat de diverse gebruikers 
hier bij elkaar zitten, net als de bedoeling was in de semi-
permanente school, wordt als positief gezien.
De leiding van OBS Brandevoort is erg blij dat er na 
het afgelopen jaar, waarin het huisvestingsprobleem veel 
energie vergde, letterlijk en figuurlijk weer ruimte is om 
zich te richten op het verbeteren van het onderwijs en 
het ontwikkelen van nieuwe visies. In het lichte en vro-
lijke noodgebouw heeft iedereen inmiddels zijn draai ge-
vonden. En ook internet draait sinds twee weken.
Op de drukbezochte receptie vertelde wethouder Jos 
Boetzkes (onderwijs) dat er door de gemeente hard ge-
werkt was om dit schooljaar huisvesting te vinden voor 
kinderopvang en scholen. Hij bedankte in het bijzonder 
ambtenaar Joost Verspaget voor zijn inzet. Verder gaf hij 
aan te hopen volgend jaar de semipermanente school te 
kunnen openen.
De officiële openingshandeling werd in de vallende sche-
mering verricht door wethouders Stienen en Boetzkes 
die een veelkleurig doek van een door de gemeente aan-
geboden speeltoestel wegtrokken. n

cB

voortse Hoeve. Deze nieuwe samenwerking werd door 
beide heren op vrijdag 13 en zaterdag 14 november ge-
vierd en bekend gemaakt. Die dagen werden er diverse 
activiteiten georganiseerd. De regen weerhield wijkbe-
woners er niet van om tijdens deze dagen eens een kijkje 
te nemen.

ETEN uIT DE REGIO
De producten van Vershuys komen vooral uit de regio. 
De manier om ook eens kennis te maken met verge-
ten groenten, verloren smaken en ambachtelijke waar-
den. Hoe maak je iets lekkers met koolrabi? Wat kun je 
doen met aardperen? Hoe smaakt een eerlijk ambach-
telijk brood? Bij iedere bestelling ontvang je specifieke 
informatie over de exacte herkomst van alle bestelde 
producten, waar en wanneer ze zijn geoogst, wie de boer, 
de teler of de producent is en wat er gedaan is om bij-
zondere kwaliteit te leveren. n

pt

een nieuw fenomeen:
       de ‘digitale boer’

officiële opening
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De Sint is weer in het land dus wordt het tijd voor 
vertrouwde versnaperingen. En nu maar hopen op een 
lekkere winter met sneeuw- en ijspret…

Heeft u zelf een lekker recept dat u met de wijk wilt 
delen? Zend het dan in via onze website www.bran-
devoortercourant.nl, via de button Reageren, vragen of 
inzendingen. Daar vindt u het formulier Recept.

oud-hollaNdse speculaas
 
INGREDIëNTEN:

150 gram boter 
200 gram zelfrijzend bakmeel
125 gram bruine basterd suiker 
1 eetlepel melk of water 
10 gram speculaaskruiden 
3 gram zout
50 tot 100 gram gesnipperde amandelen (naar keuze)
bloem
boter 

BEREIDINGWIJZE:

De boter in het zelfrijzend bakmeel kleinsnijden. De 
suiker, speculaaskruiden, zout en melk of water toevoe-
gen en alles vlug tot een gelijkmatig deeg kneden. Werk 
er eventueel gesnipperde amandelen door en laat het 
deeg bij voorkeur een nacht rusten om het te doen 
opstijven en gelijkmatig met de kruidensmaak te door-
dringen.
De speculaasplank met wat bloem bestrooien, het deeg 
stevig in de figuren drukken en het overtollige deeg 
wegsnijden. De speculaas uit de plank kloppen op een 
met bloem bestrooide tafel. Op een beboterd bakblik 
overbrengen en de speculaas in een matig warme oven 
in 15 tot 20 minuten gaar en lichtbruin bakken.
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rt We hebben weer een leuke actuele kleurplaat ge-

vonden voor jullie en wij hopen dat jullie er weer iets 
moois van maken. Dus leef je uit en lever hem in op 
Biezenlaan 18 vóór 6 december 2009. 

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

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

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

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

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

uitslagenpagina van brandevoort
Dit zijn de uitslagen van de kleur-

wedstrijd waar jullie weer enorm je 
best op hebben gedaan. De win-

naars van de prijzen zijn:
 

1. Leonie Booij 8 jaar 
2. Roos van Lente 9 jaar
3. Lauren van Bommel 7 jaar
 

De prijzen worden naar jullie 
huisadres opgestuurd. Je hoeft dus 

niet de deur uit voor je prijs. 

de prijzen worden aangeboden door

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

1
2 3
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uiterste inleverdatum kopij brandevoorter courant december nummer
6 december

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)

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  preventerven@brandevoort.org
commissie 12+     sandra geleijns 12plus@brandevoort.org
stichting dickensnight brandevoort kees kuijper  dickens@brandevoort.org
commissie speelvoorz./groen  henk noort spelengroen@brandevoort.org
commissie webmasters herbert von reth  webmaster@brandevoort.org
brandevoort in actie maarten beks secretaris@brandevoortinactie.nl
brandevoorterdag jan drouen voorzitter@brandevoorterdag.nl
scouting brandevoort  jeroen bierens info@scoutingbrandevoort.nl
fotoclub brandevoort secretariaat fotoclub.secretariaat@brandevoort.org
startpagina brandevoort herbert von reth info@brandevoort.nu
commissie kindervakantieweek yvon cremers info@kvwbrandevoort.nl

Activiteitenkalender 2009 - 2010 
 
November 2009  

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
28 nov SBIA Slavisch Koor 20.15 uur ’t BrandPunt 432013 
 
December 2009  

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
06 dec Brand Courant Sluiting inlevering nr 10 18.00 uur C. Brouwer  663650 
12 dec SBIA Slagwerkspektakel 20.15 uur ’t BrandPunt 432013 
13 dec Dickensnight  Dickensnight 14.00 – 20.00 R. Robben 549139 
13 dec SBIA Gino Saneti cabaret 14.00 uur ’t BrandPunt 432013 
19 dec SBIA Kerstbal 19.00 u ’t BrandPunt 432013 
30 dec Brand Courant Distributie nr 10 18.00 uur P. Princen 665781 
 
Januari 2010  

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
10 jan Brand Courant Sluiting inlevering nr 1 18.00 uur C. Brouwer  663650 
15 jan SBIA Br. Zwetsavonden 20.00 uur ’t BrandPunt 432013 
16 jan SBIA Br. Zwetsavonden 20.00 uur ’t BrandPunt 432013 
22 jan SBIA Br. Zwetsavonden 20.00 uur ’t BrandPunt 432013 
23 jan SBIA Br. Zwetsavonden 20.00 uur ’t BrandPunt 432013 
31 jan Brand Courant Distributie nr 1 18.00 uur P. Princen 665781 
 
Februari 2010  

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
07 febr Brand Courant Sluiting inlevering nr 2 18.00 uur C. Brouwer  663650 
15 febr SBIA Kindercarnaval 14 – 18.00 u ’t BrandPunt 432013 
16 febr SBIA Kindercarnaval 14 – 18.00 u ’t BrandPunt 432013 
26 febr Brand Courant Distributie nr 2 18.00 uur P. Princen 665781 

             Bron : Brandevoorter kalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden. 
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             Bron : Brandevoorter kalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden. 
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alarmNummer 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71

gg&gd 58 48 88
ggd brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl  088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier patricia van dijk 0900 - 8844
stadswacht 845970
 
gemeeNte stadswinkel 58 77 77
 www.helmond.nl/meldpunt
informatiecentrum brandevoort 66 78 78
wijkopzichter (dienst sob) 58 76 90
graffitimeldpunt 50 72 98

storiNgeN (dag en nacht) 
elektriciteit / gas 0800 - 9009
water 59 48 94

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 50 47 04
spoed avond / weekend 0900 - 8861
dr. kaiser en dr. veldhuizen 50 47 05
dr. keuning en dr. smeulders 50 47 06
fax 50 47 03
bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak 

apotheek brandevoort 37 00 44
de zorgboog 0900 - 899 86 36
kruiswerk, consultatiebureau, diëtiste en dagbehandeling 
logopedie
   callista lichtendahl 06 - 54 35 57 69 
   renate jacobs 50 47 00
verloskundigen
  “helmond” l. daamen, m. daamen - de jong, w. van  melis-van hout, l. backx 53 28 00
  “brandevoort” leen v. leuken, marinda vd rijt en linda v. vroenhove  50 47 12
    margo van de bunt - le loux 66 38 99
podotherapie - j. van iersel - s. de greef 50 47 20
haptotherapiepraktijk brandevoort    50 47 25
fysiotherapie         
   d. en c. van beuzekom  - van der vorst (ook manuele therapie) 66 71 65
   h. pluym 67 81 07
   de veste (ook manuele therapie)   50 47 30
orthopedagogenpraktijk brandevoort - drs. fannie heesakkers-van ansem 59 95 64
psychologiepraktijk brandevoort - drs. k. itz-seckl 52 46 53
haptotherapie, john kivits 06 - 49 22 55 50
kraamzorg homecare 0900 - 206 44 44
kraamzorg de zorgboog, telefoonnummer zorgcentrale  0900 - 899 86 36 
mee helmond - ondersteuning bij leven met een beperking 32 80 00
moeders voor moeders, sandra rondeel 51 49 11
praktijk voor adem- en ontspanningstherapie - carlijn bamberger  66 47 22
remedial teaching – susanne kuijken 33 26 83
maatschappelijke werk levgroep  53 91 04
   anne-marie van der velden, nikki van den oetelaar 59 89 89

tandarts - h. koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur 31 99 51
praktijk voor mondhygiëne - l. schouten 66 46 44

scholeN, kiNderopvaNg eN BuiteNschoolse opvaNg
o.b.s. brandevoort, de plaetse 150, stepekolk - oost 53 66 78 57
de vendelier, schutsboom 67, stepekolk - oost 53  52 04 34
montessori kindcentrum brandevoort, vaartsestraat 3 662894

kinderopvang korein, vaartsestraat 3 662894
peuterspeelzaal ot & sien, moerdonksvoort 1 06 - 50 86 38 03
peuterspeelzaal jip & janneke, koolstraat 3 43 24 30
kinderopvang vestein, koolstraat 3 43 24 30
kinderopvang ’t trommeltje, iekendonksevoort 49 52 11 18
dik trom kinderopvang 0-4 jarige, moerdonksvoort 1 33 51 92
dik trom buitenschoolse opvang “de rebellenclub”, moerdonksvoort 1 33 51 92
gastouderburo spring 59 52 57
gastouderburo flex 06 - 24 47 71 78
crea-extra, opvang voor kinderen met een autisme spectrum stoornis 06 - 33 08 65 34
kinderopvang humanitas, gastoudercentrale 045 - 5615340
kinderdagverblijf villa vrolijk, geldropseweg 43 32 04 05b
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