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De afgelopen tien jaar hebt u al dan niet direct te maken 
gehad met de Brandevoorter Courant. Via een advertentie, 
een uitgebreid interview, of via een direct redactioneel be-
richt, is uw bedrijf of organisatie bij ons onder de aandacht 
gebracht. Deze aandacht heeft zeker bij de Brandevoor-
ter leefgemeenschap tot naamsbekendheid geleid. Wellicht 
heeft u veel reacties gehad of is uw klantenkring flink uit-
gebreid. 

De aanloop naar Kerstmis stond op OBS Brandevoort 
ook dit jaar weer in het teken van een goed doel: dit-
maal het Ronald McDonaldfonds. Voorafgaand aan de 
markt waren er al vrijwilligers van het fonds in de klas-
sen geweest om te vertellen over hun werk en het Ronald 
McDonaldhuis in Veldhoven - vlak bij het Máxima Medisch 
Centrum - dat sinds 2003 bestaat. Deze instelling biedt 
een thuis aan ouders van zieke of gehandicapte kinderen. 

In Kruisland bestond het al: met de slee naar benee. Fanfare 
Unitas uit Mierlo-Hout besloot dit winterfeest naar Hel-
mond te halen. Vele sponsors en zo’n honderd vrijwilligers 
maakten het mogelijk. In het weekend van zaterdag 19 en 
zondag 20 december was het dan zover: er stond aan de 
Neerhei op de grens van Mierlo-Hout en Brandevoort, in 
de winterse kou, op restjes echte sneeuw, een acht meter 
hoge schans met kunstsneeuw.

Nog dagelijks krijgen we positieve reacties van kinderen en 
ouders die de eerste editie hebben meegemaakt en uitkij-
ken naar de tweede. Ook ouders en kinderen die er vorig 
jaar niet bij konden zijn, informeren naar de vorderingen 
voor de tweede editie. Dus we verwachten dit jaar meer 
inschrijvingen dan vorig jaar. Om genoeg tijd te hebben om 
alle programma’s aan te passen aan het aantal kinderen, alle 
groepen te kunnen voorzien van begeleiding enzovoort.

Ondanks stortbuien en koude wind, was alles tot in de 
puntjes geregeld. Kalliste en woCom zijn tevreden en trots 
op hun volgende product in de wijk Brandevoort. Afwijkend 
van andere woonblokken, is het Hertogsveld romantisch 
gelegen achter authentieke bomen en bergen van Bran-
devoort. De parkeerplaatsen zijn goed verborgen en de 
ingang is uniek gelegen aan de binnenkant van de woonwijk. 

25

19

49

55

5 redactioneel
7 toekomstvisie
11 wijkhuis
13 brandeliers
15 kindercarnaval /zwets
17 nieuwjaarsreceptie
21 diversen
23 scouting

47 kbo / monterssori
51 kerkenpagina
53 ondernemer
57-59 lekker fit
61 duchenne
63 recept
64-65 kleurplaat/uitslag kleurwedstrijd
66-67 wijkinformatie/activiteiten kalender

en verder
25 met de slee naar benee
27 wintersport
29-31 groeiende wijk
33 puzzel
37-39 dickens
41 wijkraad / brandjes
43 even de wijk uit
45 kijkje thuis

Aanmelden kan via www.rabobank.nl/helmond of
telefonisch via (0492) 59 45 94.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Kom naar de startersavond 
op dinsdag 19 januari!

Nu je eerste huis kopen? 
Waarom niet!
Je wilt je eerste huis kopen. Dat is niet niks! Hoe pak je zoiets aan en waar begin je de zoektocht?

Rabobank Helmond organiseert speciaal voor starters op de woningmarkt een informatieavond. Tijdens

deze avond krijg je antwoord op al je vragen.

De startersavond vindt plaats op dinsdag 19 januari op het hoofdkantoor aan de Kerkstraat 33 om 

19.00 uur. De bijeenkomst is voor iedereen gratis toegankelijk. Meld je snel aan!
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Een nieuw tijdsgewricht nadert. De jaren met een 2 en 
een 0 voor de courant. De Brandevoorter Courant na-
dert over enkele dagen het jaar van het tweede lustrum: 
onze wijkcourant bestaat dan tien jaar. Wij staan erbij 
stil in maart volgend jaar. Dit is de maand waarin wij tien 
jaar geleden zijn begonnen. Nog wel in klein formaat en 
zonder kleur. Maar ook toen al dicht bij de wijk en door 
de bewoners en groepen uit de wijk. Dat willen we blij-
ven doen. Daarom vindt u verderop in dit nummer een 
oproep om mee te denken en te doen aan de courant. 
Hoe zullen we er over tien jaar uitzien? Veranderingen 
gaan soms snel, soms langzaam. “De wijk zal langzaam uit-
gebreid worden,” zegt wethouder Stienen (zie het artikel 
hierover verderop in de courant). Niet 2017 of 2019 is 
het afbouwjaar van de wijk, maar 2025. Een van de redac-
teuren schrok zich in eerste instantie wezenloos toen 
hij dat in het Eindhovens Dagblad van vier december las. 
Hij is dan al vijfenzeventig jaar en kan dan pas genieten 
van de wijk waarin hij woont en leeft. Het is dan al zo 
veel verder, dat de hypotheken van de eerste huizen zijn 
afbetaald en dat we de restauratie moeten opstarten. Is 
dat erg of is dat de cyclus van het leven, dat zich steeds 
moet vernieuwen? Dan zou in Brandevoort een bouw- 
en woonronde ontstaan, die bestaat uit vijfentwintig jaar 
opbouw en een oneindige cyclus van vernieuwing en 
ontwikkeling…
Deze gang van zaken gaat niet op voor de courant. Wij 
zullen ons eerder moeten vernieuwen en moeten inspe-
len op andere vormen van informatie en communicatie. 
Tussen nu en tien jaar verwachten wij een geheel nieuwe 
manier van elkaar informeren. Technische veranderingen 
hebben een kortere loop van komen en gaan. De infor-
matie van tien jaar geleden is niet goed meer te vergelij-
ken met die van nu. Zo zal de stand van zaken evenmin 
hetzelfde zijn als die van nu. Hoe die zal zijn en hoe wij als 
redactie en als werkgroep van deze courant hierop moe-

ten inspelen is nog niet helder. Wij roepen wijkbewoners 
op om mee te denken en te handelen. Hoe moeten we 
ons de komende tien jaar ontwikkelen? Gaat internet 
ons inhalen, zullen twitteren of communiceren op het 
e-book, met multifunctionele leesmogelijkheden de cou-
rant verdringen? Is het vasthouden van mooi opgemaakt 
papier met fullcolor foto’s nog wel van deze tijd als we 
aan 2020 denken? Zal de video van het winkelcentrum 
op internet nog wel interessant zijn als we net zo goed 
en veel beter interactief direct met boodschappers kun-
nen praten via ons persoonlijk digitaal scherm, dat overal 
bereikbaar is, en zullen we de wijk voorzien van digitale 
informatieschermen die wij als courant regelmatig op 
afstand zullen gaan vullen en daardoor beter de wijk-
bewoner kunnen informeren over wat er zich afspeelt 
in de wijk? Deze en vele andere vragen moeten wij de 
komende tijd vertalen in nieuw handelen voor de makers 
van de wijkcourant. 
Omdat wij dus graag dicht in de buurt van uw wensen 
en gebruiken willen blijven, dagen wij u uit om met een 
leuke prijs in het vooruitzicht te reageren op onze twij-
fels over ontwikkelingen in de toekomst (zie de oproep 
hiervoor in deze courant).
In deze laatste dagen van het jaar wensen wij u alvast een 
goed en gezond en vooral een communicatief goed en 
feestelijk nieuw jaar toe. Wij hopen dat u een goed gevoel 
aan 2009 overhoudt ondanks de hoogspanningsperikelen, 
de economische crisissymptomen en Mexicaanse of Oost-
Brabantse geitenziekte-verschijnselen. Want de bijzonder 
indrukwekkende feestelijkheden van Dickens-night en de 
grootse sneeuwpret van de sneeuwschans met gemoe-
delijke feesttenten met royale glühwein en  overvloedige 
chocolademelk, hebben menig wijkbewoner wellicht in 
een goede Nieuwjaarstemming gebracht voor aanstaande 
vrijdagnacht, als wij 2010 binnenstappen. n

de redactie

redactioneel 
       2009 - 2010



nummer 10 • december 2009   7

n u m m e r  1 0   d e c e m b e r  2 0 0 9   j a a r g a n g  1 0

2009 - 2010

stoel in stof
vanaf E169

complete boxspring Malmö E2.296 nu vanaf E1.198 zitmeubel Concept Pluss, 2 zits in leder vanaf E998ledikant Dhakar, verschillende uitvoeringen vanaf E798

E2.296 nu vanaf 

E1.198
vanaf 
E798

grote

900343 Advertentie 230x320 12-09.indd   1 17-12-2009   08:58:57

OpROEp AAN AllE BRANDEVOORTERS: TOE-
KOMSTVISIE VOOR DE BRANDEVOORTER COU-
RANT GEVRAAGD

De Courant bestaat maart volgend jaar tien jaar en bestuur 
en redactie willen graag weten hoe de lezers de toekomst 
van hun wijkblad zien. In maart van het volgende jaar is het 
tien jaar geleden dat wij met de Brandevoorter Courant 
zijn begonnen. Tijdens een bewonersbijeenkomst in 1999 
werd gezegd dat het belangrijk was dat bewoners elkaar 
informeerden over de ontwikkelingen in de nieuwe wijk die 
zich toen in Helmond-West begon te ontwikkelen. Een half 
jaar later, in maart 2000, kwam de eerste, dunne, Courant in 
zwart-wit uit. Nu, na bijna tien jaar, is de Courant een stuk 
dikker en valt hij maandelijks bij u op de mat.
Over weer tien jaar, wij schrijven dan maart 2020, is de 
Courant er wellicht nog steeds. Maar op welke manier dan 
wel? De redactie zou graag van u willen weten wat uw ge-
dachten hierover zijn. Moet de BC blijven als hij is? Moeten 
we een andere kant op?
Deze oproep is geen enquête. Het is een vraag naar uw 
fantasie, uw ideeën, uw toekomstvisie met betrekking tot 
ons aller wijkblad.
De redactie denkt dat de Courant niet onder de vernieu-
wing uit kan komen en moet inspelen op andere vormen 
van communicatie en informatievoorziening. Tussen nu en 
tien jaar verwachten wij een geheel nieuwe manier van we-
derzijdse informatie. Technische veranderingen beïnvloeden 
de onderlinge communicatie ingrijpend. Informatiekanalen 
van tien jaar geleden zijn niet goed meer te vergelijken met 
die van nu. Hoe moeten we ons de komende tien jaar ont-
wikkelen? Gaat internet ons inhalen, zullen tweets of be-
richten op het e-book, met zijn multifunctionele leesmoge-
lijkheden, de Courant verdringen? Is in 2020 het vasthouden 
aan mooi opgemaakt papier met fullcolor foto’s nog wel 
van die tijd, of inmiddels achterhaald? Zal die video over 
het winkelcentrum op internet nog wel interessant zijn, als 
we net zo goed en misschien wel beter interactief direct 
met de boodschapper kunnen praten via ons persoonlijke 
digitale scherm, dat overal bereikbaar is? En ten slotte, zal 
de wijk worden voorzien van digitale informatieschermen 
die wij als redactie regelmatig op afstand zullen vullen en 
waardoor de wijkbewoner beter kan worden geïnformeerd 
over wat er zich afspeelt in Brandevoort? 
Wij roepen u de komende maanden, tot maart 2010, iedere 
keer opnieuw op om uw gedachten en toekomstvisie met 
ons te delen en zo mee te werken aan de vormgeving van 
de Brandevoorter Courant van het volgende decennium.
Wij hechten veel waarde aan uw ideeën. Om het inzenden 
van uw idee te stimuleren, stellen wij u een aardige prijs in 
het vooruitzicht, als u ons met een originele beschouwing 
ten aanzien van de BC van de toekomst weet te verrassen.
U kunt uw idee inzenden via onze website (zie button re-
acties) of - nog ‘heel 2010’ - gewoon via de brievenbussen 
van de BC, Tyssenvoort 5, of Biezenlaan 18. Alvast dankvoor 
uw bijdrage.

de redactie

AAN AllE BEWONERS: BESCHRIjF BRANDEVOORT 
AlS lEEFGEMEENSCHAp VAN DE TOEKOMST

Niet alleen de BC bestaat tien jaar en wil nog minstens 
tien jaar of meer verder, maar ook Brandevoort is in ont-
wikkeling en nog lang geen afgebakend geheel. 
De helft van de wijk is af, zoals die was uitgetekend aan 
de burelen van de projectgroepen en belangengroepen. 
De gemeenschap heeft zichzelf ontwikkeld. In het mas-
terplan waren de contouren vastgesteld en na tien jaar 
is dit plan geëvolueerd tot de wijk waarin wij nu wonen. 
Fase I van de wijk nadert zijn voltooiing, maar fase II staat 
in de startblokken en de toekomst van de wijk als geheel 
gaat de komende jaren nog veel discussie opleveren.
Niet in 2020, maar in 2025 lijkt de wijk zijn totale vol-
tooiing te naderen. Ook bij dit onderwerp stelt de BC u 
de vraag hoe u hierover denkt. Gaat de wijk naar meer 
solidariteit, zullen wonen en werken nog meer in elkaar 
gaan overlopen, komen we elkaar in de toekomst vaker 
op straat tegen, en zullen jongeren en ouderen zich thuis 
blijven voelen in de wijk?
Graag nodigen wij u uit om hierover uw licht te laten 
schijnen. Stuur uw ideeën in over hoe de wijk eruit zal 
zien of eruit zal moeten gaan zien.
Ook al is een prijs misschien niet nodig, wellicht ben u 
meer gemotiveerd om een idee te verwoorden als u be-
loond wordt met een passende prijs voor het beste idee 
of de beste beschouwing over dit onderwerp.
U kunt uw idee inzenden via onze website (zie button 
reacties) of gewoon via de brievenbussen van de BC, 
Tyssenvoort 5, of Biezenlaan 18.

de jubileumcommissie

             toekomstvisie
voor de brandevoorter courant
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OprOep Ondernemers en rendement 
van de bc

De afgelopen tien jaar hebt u al dan niet direct te maken 
gehad met de Brandevoorter Courant. Via een adverten-
tie, een uitgebreid interview, of via een direct redactio-
neel bericht, is uw bedrijf of organisatie bij ons onder 
de aandacht gebracht. Deze aandacht heeft zeker bij de 
Brandevoorter leefgemeenschap tot naamsbekendheid 
geleid. Wellicht heeft u veel reacties gehad of is uw klan-
tenkring flink uitgebreid. 
Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen. Graag nodigen 
wij u uit om op de volgende vragen bij ons te reageren:
Op welke manier bent u de afgelopen tien jaar bij de 
Brandevoorter Courant betrokken geweest? (Vorm, aan-
tal keren, met veel of weinig bewoners geconfronteerd?)
Welke reacties hebt u op deze ontmoeting gehad?
Zijn deze reacties naar uw te vredenheid of niet? (Graag 
motiveren.)
Op welke manier kan de Brandevoorter Courant u de 
komende tien jaar opnieuw van dienst zijn? Geef de vorm 
aan, de mogelijke kosten, de duur van de ondersteuning 
en andere mogelijke begeleiding.
Graag uw reactie naar de jubileumcommissie sturen via 
de brievenbus van de leden van de commissie: Tyssen-
voort 5, of Biezenlaan 18, of via de reactieknop op onze 
site: reactie Jubileum BC 10 jaar.

OprOep cOmmissies en werkgrOepen in 
de wijk Over de bc

De afgelopen tien jaar hebt u al dan niet direct te maken 
gehad met de Brandevoorter Courant. Via een artikel, 
een uitgebreid interview, of via een direct redactioneel 
bericht bent u als commissie of werkgroep bij ons onder 
de aandacht gebracht. Deze aandacht heeft zeker bij de 
Brandevoorter leefgemeenschap tot naamsbekendheid 
en wellicht tot een verdere groei van uw groep geleid. 
Wellicht heeft u veel reacties gehad en is uw werk tot 
betere wasdom gekomen. 
Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen. Graag nodi-
gen wij u uit om op de volgende vragen te reageren:
Op welke manier bent u de afgelopen tien jaar bij de 
Brandevoorter Courant betrokken geweest? (Vorm, aan-
tal keren, met veel of weinig bewoners geconfronteerd?) 
Welke reacties hebt u op deze ontmoeting gehad? Zijn 
deze reacties naar uw tevredenheid of niet? (Graag moti-
veren.) Op welke manier kan de Brandevoorter Courant 
u de komende tien jaar opnieuw van dienst zijn? Geef de 
vorm aan, de mogelijke kosten, de duur van de onder-
steuning en andere mogelijke begeleiding.
Graag uw reactie naar de jubileumcommissie sturen via 
de brievenbus van de leden van de commissie: Tyssen-
voort 5, of Biezenlaan 18 of via de reactieknop op onze 
site: reactie Jubileum BC 10 jaar.

n u m m e r  3   m a a r t  2 0 0 9   j a a r g a n g  1 0

              onder
hoge spanning

maart 2000 maart 2005 1 jaar voor het lustrum

10 jaarbrandevoorter courant
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wijkhuis ‘t brandpunt bruisend brandevoort

nieuws uit ’t brandpunt

GEWIjZIGDE OpENINGSTIjDEN TUSSEN KERSTMIS 
EN NIEUWjAAR
In de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar is ’t Brand-
punt beperkt open. Er zijn in die tijd minder activiteiten 
van groeperingen en daardoor is er minder aanloop in 
’t Brandpunt. Vanuit dit oogpunt is gekozen om beperkt 
open te gaan.

UITREIKING VAN DE BRANDEVOORTER 2009 
10 jANUARI 2010
In de afgelopen tijd heeft u personen of groeperingen die 
zich verdienstelijk gemaakt hebben voor onze wijk kun-
nen nomineren voor de titel Brandevoorter 2009. De 
jury, bestaande uit de heren Stienen en Drouen en de 
dames Van Dijk, Klomp en Tielemans, is bijeen geweest 
en heeft uit de inzendingen een keuze kunnen maken. Op 
10 januari 2010 wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
de wijkraad bekend gemaakt wie als Brandevoorter 2009 
is gekozen. U bent uiteraard van harte welkom om deze 
receptie en de uitreiking bij te wonen. 

KUNSTENAARSWEEKEND 6 EN 7 FEBRUARI 2010
De inschrijving voor deelname aan het kunstenaars 
weekend is gesloten. Zes mensen hebben zich aange-
meld. Zij komen binnenkort bij elkaar om de organisatie 
van dit weekend te bespreken. 
Wat al vast staat is dat ’t Brandpunt dat weekend in het 
teken staat van de kunst. De selectie kunstenaars staat 
garant voor diverse soorten kunstwerken. In de volgen-
de Brandevoorter Courant kunt u hier meer over lezen.

SWINGEN - GENIETEN VAN jAZZ 27 FEBRUARI 2010
Op die datum treden twee orkesten op in ’t Brandpunt. 
Het gaat hierbij om The old swing band, een veertien-
mans Brabants swingorkest dat is opgericht in 1984. Zij 
brengen muziek van de Ramblers, Skymasters en nog 
veel meer. 
Het tweede orkest van die avond is BBC jazz. Een orkest 
dat al vijftien jaar bestaat en onder leiding staat van Ri-
chard Beeren. Zij spelen onder andere muziek van Easy 
jazz Favorites, The best of Discovery jazz en nog veel 
meer. 

SINGlE INlOOp 28 FEBRUARI 2010
Speciaal voor mensen die vrijgezel zijn is er op zondag 
28 februari een inloopmiddag in ’t Brandpunt. U bent van 
harte welkom vanaf ongeveer 14.00 uur tot 18.00 uur. 
Er is een speciale speelruimte voor de kinderen. Voor 
de volwassenen is er volop gelegenheid om kennis met 
elkaar te maken onder het genot van een drankje en 
een hapje. In de volgende Brandevoorter Courant kunt u 
meer lezen over deze ontmoetingsmiddag. 

AlGEMENE INFORMATIE 
In de wijk zijn drie belangrijke stichtingen actief: 

Stichting Wijkraad Brandevoort (SWB) vervult de be-
langrijkste rol in de formele communicatie tussen de wijk 
en de gemeente Helmond. Daarnaast houdt de SWB zich 
bezig met alle zaken die betrekking hebben op leefbaar-
heid in de wijk. Dat houdt in dat de commissies Spelen 
& Groen, Buurtpreventie, Verkeer et cetera behoren tot 
het aandachtsgebied van de wijkraad

Stichting Brandevoort in Actie (SBiA)biedt een platform 
voor het groeperingenoverleg en beoogt de coördinatie 
van alle activiteiten in de wijk. Tot het overleg binnen 
SBiA hebben zich vrijwel alle clubs, verenigingen, com-
missies en dergelijke aangesloten. Van de Brandevoorter 
Dag tot paaseieren zoeken, van Sinterklaas tot Scouting 
en van Dickens tot Fietstocht. Daarnaast organiseert 
SBiA vele activiteiten, met het doel ze op gang te helpen 
en zo mogelijk later te laten verzelfstandigen. Een goed 
voorbeeld daarvan is het carnaval in wijkhuis ’t Brand-
punt, dat heeft geleid tot de oprichting van een heuse 
vereniging!

Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort 
(SSCC) beheert en exploiteert wijkhuis ’t Brandpunt. 
Daarbij streeft de SSCC naar een zo goed mogelijke be-
zettingsgraad door wijkhuis ’t Brandpunt zoveel mogelijk 
open te stellen en aan te bieden aan iedereen die op 
sociaal-cultureel gebied iets wil doen in de wijk. Ook het 
mede opstarten van nieuwe activiteiten in het wijkhuis 
wordt door de SSCC actief ondersteund.

Voor informatie over ons prachtige wijkhuis kunt u te-
recht op www.brandpunt.info. De Stichting Brandevoort 
in Actie vindt u op www.brandevoortinactie.nl. De web-
site van de wijkraad is: www.wijkraad.brandevoort.nu n

ingrid tielemans
pr@brandpunt.info
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Zaterdagavond 30 januari gaan de Brandeliers het car-
navalsseizoen 2010 inluiden met een spetterend ope-
ningsfeest voor: Brandeliers, alle Brandevoorters, onze 
bevriende verenigingen, en dat fisje noemen we het: 
2 weekskes Vuraf bal! De zaal in hoftempel ’t Brandpunt 
wordt wederom getransformeerd tot een prachtige 
feestzaal geheel in Brandeliersstijl. De avond wordt fees-
telijk geopend door De Brandeleros, die met veel trom-
geroffel hun nieuwe repertoire ten gehore zullen bren-
gen. De avond zal verder ingevuld worden met muziek en 
een carnavaleske omlijsting.

Maar: allereerst wensen wij alle Brandevoorters heel fij-
ne feestdagen toe en een feestelijk oud en nieuw. Zodat 
we met z’n allen in de juiste sfeer komen om het knal-
lende leutfestijn een vervolg te geven welke in Brande-
voort nog lang ‘over de tong gaat’. Wai zin d’r bai, en wai 
bouwe ok un skon fisje, doede gullie mee?

Wat gaan we allemaal doen naar en met het carnaval…? 
We starten met twee weekenden zwetsavonden*, waar 
weer een mooi palet aan entertainment wordt geboden 
op 15, 16, 22 en 23 januari. De laatste zaterdag van janu-
ari hebben we dan ons 2 weekskes Vuraf bal. Het carnavals 
weekend ziet er als volgt uit:
- Vrijdagmiddag 12 februari om 13.15 uur optocht met  
 de Brandevoorter scholen. Tevens is dan de presenta- 

 tie van de totaal vernieuwde wagen waar hard aan ge 
 werkt is om deze een verfrissend nieuw Brandevoor- 
 ter uiterlijk te geven.
- Zaterdagmiddag 13 februari zijn we present bij de op- 
 tocht in Mierlo-Hout. Daarna hebben we een after  
 party ofwel ons Brandeliersbal in hoftempel ’t Brand- 
 punt vanaf 16.00 uur tot…
- Zondag 14 februari zijn we present bij de grootste op- 
 tocht in het Zuiden in het centrum van Helmond (om- 
 dat het dan ook Valentijnsdag is, hopen we op een he- 
 leboel hartverwarmende…)
- Maandag 15 februari en dinsdagmiddag 16 februari zijn  
 er de kindermatinees*.
- Dinsdagavond 16 februari hebben we een feestelijk  
 sluitingsbal.

Dit is het programma in hoofdlijnen. In de volgende BC 
zullen we meer details prijsgeven over het carnavals-
weekend, waarbij we vele Brandevoorters hopen te ver-
welkomen.

Kortom het wordt dus een seizoen vol met hoogtepun-
ten!!!
Wilt u ook samen met ons feesten, sluit u zich dan aan 
bij De Brandeliers (www.brandeliers.nl).

cs de brandeliers groet u en aláááf!!!
* In samenwerking met SBiA

carnaval 2010
       bij de brandeliers
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kindercarnaval
In wijkhuis ’t Brandpunt

Maandag 15 en dinsdag 16 februari 2010 van 14.00 tot 18.00 uur

Kinderen betalen E 2,50 inclusief twee maal ranja en een versnapering
Ouders en andere carnavalsvierders E 1,-

Geen toegang zonder entreekaart
vOL = vOL

verkOOp kaarten:
2 en 3 februari van 19.00 tot 20.00 uur in wijkhuis ’t Brandpunt, Biezenlaan 29

vanaf 4 februari tijdens openingstijden aan de bar in ’t Brandpunt

organiseert voor de derde maal de

in wijkhuis ´t Brandpunt, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

15 januari: Kôjje-n-Ôjjem ~ Berry Knapen ~ Harry Hens - Um & Um ~ Kitty Goverde ~ Spoit Elluf
16 januari: plus Minus ~ Marlon Kicken ~ De Two petjes - Freddy van den Elzen ~ Naadje pet ~ Dubbel Trubbel 

Beide avonden muzikale ondersteuning van Bloaskapel Blacknote uit Mierlo

22 januari: Qukskedurbai ~ Rien Bekkers ~ De Noot - Rien van Genugten ~ jan Strik ~ Dubbel Trubbel
23 januari: KEpS ~ Andy Marcelissen ~ linda Bevers ~ KUUB - Rob Scheepers (Helmond) ~ Niks en un Bietje

Beide avonden muzikale ondersteuning van Hofkapel De Bietenrooiers uit Mierlo-Hout

Toegangskaarten E 10,- per stuk (inclusief twee consumptiebonnen)
Maximaal vier kaarten per persoon per avond

Er is een beperkt aantal kaarten

verkOOp kaarten:
5 en 6 januari van 19.00 tot 20.00 uur in wijkhuis ’t Brandpunt, Biezenlaan 29

vanaf 7 januari tijdens openingstijden aan de bar in ’t Brandpunt
ER KUNNEN GEEN KAARTEN GERESERVEERD WORDEN

De voorverkoop voor leden van C.S. De Brandeliers is op 4 januari van 19.00 tot 20.00 uur in ’t Brandpunt

brandevoorter zwetsavonden
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De wijkraad Brandevoort en Stichting Brandevoort in Actie nodigen u van harte uit voor de

nieuwjaarsreceptie
De Stichting Sociaal Cultureel Centrum verzorgt tijdens de nieuwjaarsreceptie de bekendmaking

van De Brandevoorter 2009

Zondag 10 januari 2010
15.30 - 19.00 uur in wijkhuis ‘t Brandpunt

nummer 10 • december 2009   17
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HET HERTOGSVElD Op HOOGSTE pUNT

Ondanks stortbuien en koude wind, was alles tot in de 
puntjes geregeld. Kalliste en woCom zijn tevreden en 
trots op hun volgende product in de wijk Brandevoort. 
Afwijkend van andere woonblokken, is het Hertogsveld 
romantisch gelegen achter authentieke bomen en bergen 
van Brandevoort. De parkeerplaatsen zijn goed verbor-
gen en de ingang is uniek gelegen aan de binnenkant van 
de woonwijk. De meeste toekomstige bewoners zijn op 
het officiële moment afgekomen en grijpen de kans aan 
om alvast te wennen aan hun nieuwe woonlocatie. In het 
opengestelde pand kun je met een steile trap naar de 
kelder met parkeergedeelte. Ook wethouder Stienen wil 
wel eens zien wat de mogelijkheden zijn van een derge-
lijke constructie. Aan de kelder onder het huis grenst een 
soort rondweg, die alle particuliere garages met elkaar 
verbindt. Via deze rondweg kunnen de bewoners veilig 
en afgeschermd hun auto parkeren onder hun eigen huis.
Het is een afgeschermd geheel dat samenvloeit met het 
totale woonterrein aan de binnenkant van het Hertogs-
veld.
Hertogsveld maakt deel uit van het plan van pioniers van 
Reduit. Het is het eerste plan van Brandevoort dat valt 
onder fase twee, De Voltooiing. “Met zijn bijzondere con-
structie is het Hertogsveld het zogenaamde topsegment 
in De Veste,” schrijven Kalliste en woCom. Zij geven 
verder aan dat ieder individu uniek in zijn woning moet 
kunnen zijn. Door de bouw en de ligging van de woon-
panden ten opzichte van elkaar, lijkt dit unieke ook ge-
realiseerd. Daarnaast hebben architectuur, hoogwaardige 
materialen met een maximale inspraak van de bewoners 
het geheel tot een goed bouwkundig project gemaakt. n

gp

nummer 10 • december 2009   19

hoogste punt
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speeLpLek in de veste

In het Masterplan Brandevoort waren voor De Veste 
oorspronkelijk geen openbare speelplekken voorzien. Dit 
komt omdat alle woonblokken binnenterreinen hebben 
waar vooral de allerkleinsten kunnen spelen. Daar was 
wel een uitzondering op, namelijk de tijdelijke speelvoor-
ziening die bij het nu gesloopte tijdelijke winkelcentrum 
was geplaatst. Deze speelvoorziening is niet echt weg, 
want het is tijdelijk bij de nieuwe school en kinderopvang 

geplaatst. Uiteindelijk wordt deze voorziening naar een 
locatie ten zuidwesten van het station overgebracht.
Ouders hebben gevraagd of er toch een nieuwe speel-
plek in De Veste kan worden ingericht. 

Wij zijn blij u te kunnen melden dat er een locatie is 
gevonden. Bij de ingang van de parkeergarage naar het 
nieuwe winkelcentrum is een driehoekige groenplek ge-
schikt bevonden om daar voor de groep nul tot zes jaar 
een drietal speeltoestellen te plaatsen. De inrichting van 
de groenplek zal bestaan uit twee bomen, blokhagen en 
een halfverharding met zand ter plaatse van de speeltoe-
stellen. Binnenkort zal met de uitvoering worden gestart.
 
Vervolgens heeft de gemeente in samenspraak met de 
werkgroep Spelen en Groen locaties aangewezen voor 
het plaatsen van zitbanken en afvalbakken in de openbare 
ruimte. Het betreft het gebied in De Veste en de Eco-
zone ten oosten van De Veste. Het gaat om het bekende 
Brandevoorter model zitbank en afvalbak. In totaal zullen 
er in het voorjaar vierentwintig zitbanken en negentien 
afvalbakken geplaatst worden. Tevens zullen bij enkele 
bestaande banken de houten delen worden vervangen.
Bij het Informatiecentrum Brandevoort kan een over-
zichtstekening van alle locaties en van de groenplek met 
speelvoorziening bekeken worden. n

namens de commissie spelen en groen
henk noort

speelplek

je bent een rund als.......

We houden de spanning er nog even in. In de BC van 
januari zullen we de uitslag van de wedstrijd bekend ma-
ken. Voor nu wensen we jullie allemaal hele fijne kerst-
dagen, een knallend Oud en Nieuw en een fantastisch 
nieuw jaar toe!!!!
We hopen jullie allemaal (zonder ontbrekende lichaams-
delen, vanwege gestunt met vuurwerk) weer te zien op 
de vrijdagavonden in de jeugdruimte op de zolder van 
’t Brandpunt. In de even weken staan we klaar voor de 
jeugd van het voortgezet onderwijs en in de oneven we-
ken voor de kids van groep 8.

cuin2010

shit happens!

De Stichting Consument en Veiligheid ontwikkelt ieder 
jaar een vuurwerkcampagne om het aantal slachtoffers 
van vuurwerk terug te dringen. Dit is nodig omdat er 
elk jaar nog veel te veel ongelukken gebeuren. Dit jaar 
zijn de omstanders onderwerp van de campagne, omdat 
meer dan de helft van de gewonden valt door vuurwerk 
dat door een ander is afgestoken. Durf jij de clip te bekij-
ken? www.shithappens.nl
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scOuting Onderdak

We zijn eruit! In de collegevergadering van dinsdag 24 
november hebben B&W besloten om een nieuwe scou-
tingaccommodatie te realiseren! Scouting Brandevoort 
heeft de plannen in een lang voortraject met de gemeen-
te voorbereid en is blij dat er nu besloten is deze plannen 
uit te gaan voeren.
Sinds de start van onze groep in 2001 was het al duidelijk; 
de boerderij is een tijdelijke oplossing waar we aanvan-
kelijk tot 2006 zouden draaien. Naarmate de tijd vordert 
neemt de staat van het pand en de omgeving ziender-
ogen af. Het wordt hoog tijd voor een nieuwe plek. De 
nieuwe plek bevindt zich in de directe omgeving van de 
voetbalvelden. Bovendien heeft de wijkraad verzocht om 
in deze omgeving een fietscrossbaan te realiseren.
Een vrijstaand woonhuis aan de Brandevoort 13a zal door 
de gemeente middels een verbouwing geschikt gemaakt 
worden voor scouting activiteiten. Daarnaast zal er een 
bijgebouw geplaatst worden om voldoende ruimte te re-
aliseren. Natuurlijk realiseren wij ons dat de nieuwe plek 
in de directe nabijheid van een hoogspanningsleiding ligt. 
De gemeente heeft de mogelijke risico’s zorgvuldig beke-
ken en zich laten adviseren door gezaghebbende instan-
ties. Hieruit blijkt dat er geen belemmering is om scou-
ting op deze locatie te huisvesten. De verblijftijden van 
kinderen bij scouting (maar ook op de voetbalvelden en 
de fietscrossbaan) zijn dermate kort dat er geen gezond-
heidsrisico’s zijn. Vandaar dat het bestuur van Scouting 
Brandevoort instemt met het voorstel van de gemeente.

We kunnen nu aan de slag met de realisatie. Wellicht 
gaan we daarvoor ook een beroep doen op de mensen 
die Scouting Brandevoort een warm hart toedragen om
met ons de handen uit de mouwen te steken.
De nieuwe plek is door de centrale ligging veilig te berei-
ken voor onze doelgroep. De nabijheid van groenzones 
maakt de locatie uitstekend geschikt voor scoutingactivi-
teiten en biedt ook mogelijkheden voor groei. Wij heb-
ben er zin in en hopen dat de realisatie snel op gang 
komt. n

jeroen bierens
groepsvoorzitter scouting brandevoort

telefoon 06 129 942 25

scouting brandevoort



nummer 10 • december 2009   25

In Kruisland bestond het al: met de slee naar benee. Fan-
fare Unitas uit Mierlo-Hout besloot dit winterfeest naar 
Helmond te halen. Vele sponsors en zo’n honderd vrijwil-
ligers maakten het mogelijk.

In het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 december 
was het dan zover: er stond aan de Neerhei op de grens 
van Mierlo-Hout en Brandevoort, in de winterse kou, 
op restjes echte sneeuw, een acht meter hoge schans 
met kunstsneeuw. Er waren diverse tenten waar iets te 
eten of te drinken viel en de kerstmuziek was niet van 
de lucht. Het evenement werd ingezegend door pastoor 
Van de laar en daarna kon met de wedstrijden worden 
begonnen.
De wedstrijden stonden open voor kinderen vanaf zes 
jaar en verder voor iedereen die ook wel weer eens 
sleetje wilde rijden. Veel teams hadden zich ingeschre-
ven om met een zelfgemaakte slee de snelste tijd neer 
te zetten, de publieksprijs te winnen of misschien wel 
de pechprijs mee naar huis te nemen. Maar ook deelne-
mers zonder eigen slee konden zich in de diepte storten; 
de organisatie had gezorgd voor voldoende sleeën en 
helmen. Twee spreekstalmeesters voorzagen elke afda-
ling van deskundig commentaar. De te luiden bel bij de 
finish was analoog, maar de tijdwaarneming geheel elek-
tronisch! Over media-aandacht viel niet te klagen: Hart 
voor Helmond en Omroep Brabant waren met camera-
ploegen aanwezig.
Zondag had Moeder Natuur er ook lol in gekregen en 
voor een dik pak echte sneeuw gezorgd. In aanwezig-
heid van de Kerstman werd er lustig verder gesleed. 
Glühwein en chocolademelk vloeiden weer overvloedig 
en de feesttent was overvol. De muziek werd verzorgd 
door de après-ski dj’s en diverse muziekkapellen als De 
Blue Band, De Koepelbloazers, De Bietenrooiers en De 
Stoombloazers, die voor een echt wintersportgevoel 
zorgden. ‘s Avonds werd door De Houtse Bazar een 
spetterende vuurwerkshow gegeven, waardoor iedereen 
al meteen in de stemming kwam voor het naderende 
oud en nieuw.
Brandevoort en Mierlo-Hout kunnen terugkijken op een 
geslaagd winterevenement dat zeker voor herhaling vat-
baar is. Wie weet, en is er een nieuwe plaatselijke traditie 
geboren… 

De winnaars: snelste slee: lukas pijpers; mooiste slee: De 
Houtse Vrouwen; publieksprijs: De Badkuip; pechprijs: 
Speed Blixsem.

cb

met de slee
     naar benee

nummer 10 • december 2009
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Zoals een deelneemster het verwoordt: ‘kei gaaf’. Zo 
was het bij Met de slee naar benee. Zaterdag is het rustig 
en erg koud, maar het enthousiasme van de deelnemers 
is er niet minder om. Zondag ligt er een mooi pak verse 
sneeuw en heerst er een gezellige drukte. 
Handige ouders en vlijtige kinderen bouwden eigen cre-
aties om uiteindelijk een scherpe tijd te klokken. Onder 
aanmoediging van de commentatoren zetten ze telkens 
een betere tijd neer. Ondertussen houden de baancom-
missarissen de kwaliteit van de piste constant, zodat 
ook de veiligheid in orde blijft. Rondom de piste valt 
er genoeg te beleven en de fanfares geven nog een ex-

wintersport
       in brandevoort

tra schwung aan het feest. Zo te zien lijkt de aanwezige 
Kerstman in zijn nopjes met dit geweldige evenement. 
De finale vindt plaats als de sneeuw met bakken naar 
beneden valt en de gevoelige elektronische tijdswaarne-
ming het laat afweten. De stopwatch biedt uitkomst, de 
snelste tijd wordt 6.88 seconden. 
De organisatie, de weergoden en lukas mogen zich win-
naar noemen van dit spektakel. Volgend jaar wil ik wel 
een ‘après slee’- in plaats van een ‘après ski’-hut zien of 
wordt het volgend jaar wellicht schansspringen op de 
lange latten? Fanfare Unitas heeft iets moois neergezet.

eh
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De paraplu van het officiële moment van het Hertogs-
veld is nog niet droog, of wethouder Stienen licht in het 
ED toe dat de wijk een flinke vertraging oploopt bij de 
ontwikkeling van zijn stedenbouwkundige afronding. De 
Helmondse nieuwbouwwijk Brandevoort zal pas tussen 
2020 en 2025 helemaal klaar zijn. Dit in tegenstelling tot 
2015, wat eerder stond gepland. Een van de oorzaken 
zijn de economische recessie en de protesten rond de 
hoogspanningsleidingen. Ondanks deze vertraging wor-
den alle geplande zesduizend woningen daadwerkelijk 
gebouwd. 
Dus in tegenstelling tot andere wijken in Helmond kan 
Brandevoort afgemaakt worden zoals gepland, maar dan 
alleen in een uitgestelde route. En het lijkt er op dat de 
bestuurders de uitstraling en eisen, die ze aan de uitvoe-
ring hebben gesteld, willen blijven handhaven. Dan zou 
Brandevoort afgebouwd kunnen worden zoals het er nu 
uitziet.
Voor Brandevoort II treft de gemeente nu al maatregelen 
om in de lijn van het masterplan tot uitvoering over te 
kunnen gaan. De werkgroep die met de gemeente over 
deze fase in gesprek moet gaan, zou nog eens helder 
kunnen formuleren wat zij belangrijk vindt voor het leef-
klimaat van de wijk. Bewoners kunnen dan tijdig hierop 
reageren. Brandevoort zou dan niet alleen een wijk on-
danks de crisis, maar dankzij de inbreng van de bewoners 
een optimale wijk met draagvlak kunnen zijn. 
Wij nemen hieronder de tekst uit het Eindhovens Dagblad 
van vrijdag 4 december 2009 over, waarin Frans Stienen, 
de wijkwethouder van Brandevoort, toelicht hoe hij te-
gen de gang van zaken aankijkt. Hopelijk blijft de wet-
houder de komende jaren even nauw betrokken bij de 
uitbouw van de wijk als nu het geval is, ook al zou de 

overlegstructuur drastisch moeten veranderen in Hel-
mond. Want het lijkt even of deze zelfde wethouder met 
het veranderen van de klankbordgroepoverleg meer op 
afstand van de burger wil komen te staan. Gelukkig heeft 
de wijkraad al aangegeven dat zij dit geen goede zaak 
zouden vinden. 

(Anja van den Akker in het Eindhovens Dagblad van 4 de-
cember 2009)
De Helmondse nieuwbouwwijk Brandevoort is vijf tot 
tien jaar later klaar dan was gepland. “Brandevoort houdt 
absolute prioriteit, maar als we realistisch zijn zal de af-
ronding ervan tussen 2020 en 2025 liggen,” stelt CDA-
wethouder Frans Stienen (Stedelijke Ontwikkeling). Het 
aantal te bouwen huizen van zesduizend is vooralsnog 
niet bijgesteld. Wel worden er hier en daar kleine con-
cessies gedaan aan het strenge beeldkwaliteitsplan, om 
de kosten te drukken. In de nieuwste planningen wordt 
overigens nog uitgegaan van 2018 als einddatum. Maar 
dat is volgens Stienen ‘wellicht optimistisch’, als het hui-
dige bouwtempo zich nog even doorzet.
De economische recessie en protesten rond de hoog-
spanningsleidingen doen Brandevoort geen goed. Toch is 
de animo voor nieuwbouwprojecten hier veelal verras-
send. Voor het deelplan Stepekolk II in de tweede fase 
van Brandevoort meldden zich onlangs tweeënzestig ge-
gadigden, terwijl er slechts eenentwintig kavels beschik-
baar zijn. Er is nu een wachtlijst. Dit is goed nieuws, want 
er is dus belangstelling genoeg. Toen op woensdagavond 
25 november de gemeente eenentwintig kavels verloot-
te voor de bouw van vrijstaande woningen in Stepekolk 
deelplan II, moesten er eenenveertig gegadigden met lege 
handen naar huis. Vechten dus om kavels van 500 tot 700 

   brandevoort
    blijft uitgroeien
tot een wijk
                     van 6000
        woningen
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vierkante meter, met een grondprijs van 322 tot 400 
euro per vierkante meter. CDA-wethouder Frans Stie-
nen (Stedelijke Ontwikkeling) vindt het opmerkelijk dat 
hier vooral veel doorstromers uit Brandevoort op afko-
men en mensen uit de wijk Dierdonk. „Er is een relatief 
klein aantal gegadigden van buiten de stad,” constateert 
hij. „De mensen uit Brandevoort willen kennelijk blijven.” 
In 2011 kunnen de eerste ‘vrije’ huizen van Stepekolk 
II klaar zijn. Daarnaast komen hier dertig koopwonin-
gen van Adriaans Hurks en later nog sociale huur- en 
koopappartementen. Opmerkelijk is dat de projectont-
wikkelaar al in een vroeg stadium mogelijke kopers heeft 
uitgenodigd om hun wensen in kaart te brengen. Om te 
voorkomen dat meerwerk, zoals een andere keuken of 
badkamer, pas in een laat stadium bekend wordt, met 
alle extra kosten van dien. Stienen vindt dit maatwerk 
een goed voorbeeld van hoe projectontwikkelaars mee-
denken in een periode van stagnatie. “De mensen willen 
geen prefab huis. En ze onderhandelen over de prijs. je 
ziet een verandering in het denken bij de ontwikkelaars. 
Dat is goed.” “Geen vier, maar drie verdiepingen. Dat 
scheelt geld en hoeft de kwaliteit niet te schaden.” 
Voor de komende jaren is de planning voor Brandevoort 
aangepast. In De Veste komen tot 2012 nog 500 huizen. 
Stepekolk krijgt er in 2010 en 2011 zo’n 250 woningen bij. 
Het plan Hazenwinkel staat voor 2011 en 2012 met 300 
huizen op de planning. In liverdonk moeten in 2013 circa 
200 woningen worden gebouwd. En Kranenbroek komt 
pas na 2013 aan bod, met 650 huizen. De Marke moet 
vanaf 2011 gestalte krijgen. Er verrijzen 1100 stedelijke, 

dus hogere woningen, een vierde basisschool, plus een 
tweede gezondheidscentrum. Maar voorlopig komt hier 
alleen de nieuwbouw van het Carolus Borromeus Col-
lege te staan. Inclusief de ivo-mavo uit de Hurksestraat. 
Hiervoor is 13.500 vierkante meter gereserveerd. plus 
6500 vierkante meter aan sportvelden. Of die ook door 
andere partijen kunnen worden gebruikt, hangt af van of 
men het eens wordt. Het gebouw krijgt twee bouwla-
gen, met een schuin dak. Als alles meezit is het in 2012 
klaar. Op korte termijn komen er twee tunnels bij in de 
wijk. Die zijn voor eind 2012 klaar. Een fietstunnel vlak 
bij het NS Station. En een tunnel onder De Voort door. 
Totale kosten: twintig miljoen. Ze worden gelijktijdig aan-
gelegd. De tunnel onder De Voort is belangrijk, als straks 
de tweede aansluiting van Brandevoort op de snelweg 
richting Eindhoven er komt. Daarvoor moet nog grond 
worden aangekocht, in samenwerking met de gemeente 
Nuenen. Voor het Business park dat langs die snelweg 
komt, zijn vanaf 2012 de eerste percelen beschikbaar. 
Voor De Veste ligt de volgorde van afbouw vast. Blok 18 
(pioniers van Reduit), heeft net het hoogste punt bereikt. 
Blok 10 (tussen Herenlaan en Neerwal) zit in de eerste 
fase, met tweeëntwintig woningen in aanbouw. Met de 
nieuwe reeks winkels in Blok 7 (oude winkelcentrum) 
is eveneens begonnen. Als allerlaatste wordt Blok 26 be-
bouwd. Daar is nu de tijdelijke school gevestigd, omdat 
de semi-permanente voorziening (kosten vier miljoen) 
niet open mag, vanwege straling van de hoogspannings-
masten.
Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. n
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De puzzel van november is weer goed gemaakt, de winnaar is M. Harle. De oplossing was: Brandevoort is weer in herfstsferen 
gehuld. Deze maand wederom een woordzoeker. Sommige letters worden dubbel gebruikt en de opgebleven 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 8 januari. Succes!

de december puzzel  

Aftellen • Appelflap • Beignet • Bubbels • Champagne • Gala • Gezellig • Gourmetten • jaarwisseling • Knallen
Middernacht • Nieuwjaar • Oliebol • poedersuiker • proost • Rotje • Silvesteravond • Steengrillen

Sterretjes • Voornemen • Vuurwerk • Wensen

 D E B G I L L E Z E G S C P S

 G O U R M E T T E N T W E O E

 N I E U W J A A R E E N N E J

 J A A R W I S S E L I N G D T
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de zevende bracht dickens het ver-
diende geLuk
 
Na maanden van voorbereidingen bleek ook dit jaar de 
laatste week vóór Dickensnight de spannendste. Met 
argusogen werden de weersvooruitzichten gevolgd; een 
evenement van deze grootte valt of staat met goed weer. 
Voor de zevende maal op rij waren de weergoden de or-
ganisatoren goed gezind. Het frisse weer deerde niemand; 
de warme sfeer maakte alles goed. 
Traditiegetrouw startte de groep vrijwilligers met een ge-
zamenlijk ontbijt. Onder hen Mireilla, de afscheid nemende 
gastvrouw van de vrijwilligers. Zij werd in de bloemetjes 
gezet op het enig juiste moment van de dag: ’s morgens 
tussen al die mensen waarvoor ze jarenlang aanspreek-
punt is geweest. Mireilla, nogmaals hartstikke bedankt 
voor al je inzet!
Als een bijna geoliede machine werd Dickensnight 2009 
opgebouwd. De groep vrijwilligers kent een grote kern 
‘oude getrouwen’. Die kent het klappen van de zweep en 
neemt nieuwelingen in de vaart der volkeren mee. Dickens-
night startte een uurtje eerder dan normaal. Dat vorm-
de geen probleem voor dat team van vrijwilligers. Al die 
bereidwillige mensen maken Dickens tot wat het is: een 
sfeerfeest waar menigeen jaloers op is!
De nieuwe indeling van het evenemententerrein werd van 
meet af aan door een ieder geroemd. Marktkooplui waren 
enthousiast over de routing, bezoekers hadden de hele 

dag vrij baan en het entertainment genoot van de ruimte 
om zichzelf letterlijk en figuurlijk te kunnen presenteren.
De jeugd genoot met volle teugen van de draaimolen, kop-
van-jut, zweefmolen en activiteiten in de speciaal voor hen 
ingerichte kindertent. In dat jeugdhonk werden prachtige 
kerststukjes vervaardigd, namen kinderen zelfgemaakte 
kerstkaarten mee en stonden ze in de rij om een versierd 
toetje te krijgen van één van de grimeuses. Met grote ogen 
keek de jeugd naar de grote keizerarend en het kleine 
steenuiltje, twee van de vele vogels die geshowd werden 
door onze vaste gasten van le Rustique. Ook de volwas-
sen gasten toonden hun enthousiasme voor de gevleu-
gelde vrienden. De suikerspin draaide overuren en de 
scouting trok veel mensen die zich even wilden warmen 
aan het kampvuur, terwijl de kleintjes marshmallows roos-
terden.
Aan muzikale verfraaiing geen gebrek. Het pabokoor 
toonde, naast haar muzikale kwaliteiten, prachtige sfeer-
verhogende tafereeltjes in kleine groepen rondtrekkende 
Dickensfiguren. Er was veel terechte aandacht voor ‘t 
kinderkoor van OBS Brandevoort, Kobra en Didoko die 
stemmige kerstliederen ten gehore brachten. Veel bezoe-
kers beloonden het leger des Heils met een donatie in de 
bekende driepoot, genoten van de klanken van de koren, 
applaudisseerden veelvuldig voor Van Huure Zegge, glim-

           de zevendedickensvan
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lachten om de vrolijke capriolen van de Tweedehansen en 
stonden verbaasd over de gevoelige manier waarop Fan-
fare Unitas kerstliederen speelde.
En het publiek? Dat genoot met volle teugen! Iedere on-
dernemer had extra geïnvesteerd in een sfeervolle pre-
sentatie. Hun waar vond dan ook gretig aftrek. Op het 
horecaplein onder de Markthal was het een drukte van 
belang en ook op het Kalliste-woComplein vond spijs en 
drank gretig aftrek. Een klein nieuw horecapunt op de kop 
van de laan door de Veste kreeg de erwtensoep niet aan-
gesleept en ook daar bleek de chocomel en glühwein in 
de smaak te vallen.
Natuurlijk een welgemeend woord van dank aan onze 
sponsoren. Zonder hen is het organiseren van een eve-
nement waar wederom zo’n vijftien tot achttien duizend 
bezoekers op af kwamen onmogelijk. Wij hopen dat ook 
zij staan te popelen de achtste van Dickens mee gestalte 
te geven.

En de organisatoren? Die kregen zéér terecht wat zij ver-
dienden. Complimenten van deelnemers, bezoekers en 
entertainers over de gestroomlijnde organisatie en vooral 
voor de manier waarop deze groep het geheel sfeer weet 
te geven. Spontane reacties van bezoekers, kraamhouders 
die zich al in wilden schrijven voor de achtste editie en 
entertainers die vol lof waren. En… het weer dat zij ver-
dienden op grond van hun tomeloze inzet. Dit jaar was, in 
organisatorische zin, zeker geen gemakkelijk jaar. Ondanks 
een aantal tegenslagen bleef het negental op de been, 
knokte voor wat het waard was en gaf geweldig vorm aan 
die zevende. 
Dat slot van de Zevende van Beethoven, waar over in eer-
dere publicaties werd gerept was er: de adembenemende 
(organisatorische) dans eindigde in een groots vrolijk 
volksfeest. proficiat Anne, Astrid, Ellen, jacky, jet, jolanda, 
Marcel, Mark en Rob, en bedankt, we hebben genoten!
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voetbaltalent gezocht! Wij zijn een groep jon-
gens van rond de 30 jaar die nog altijd denken goed 
te kunnen (zaal-)voetballen! Voor de woensdagavond 
zijn wij op zoek naar versterking van ons team. Heb 
je interesse, neem dan contact op met Stijn Vinke: 
stijn_vinke@hotmail.com

sleutel kwijt? Deze werd gevonden op wandelpad bij 
Eindhovens kanaal op de hoek met het bruggetje van de 
hockeyvelden naar Brandevoort. 06 520 321 90 

Zijn er mensen in de wijk die een paar avonden in de 
week willen hardlopen, maar in het donker liever niet 
alleen gaan? Misschien kunnen we samen lopen? Ook 
gezelliger en motiverend. Hoe meer aanmelders, hoe 
meer groepjes die hetzelfde tempo hebben… Mail naar 
wie_loopt_mee@live.nl

brandjes
Stichting de Brandeliers zoekt dringend vrijwilligers die 
met de carnaval en handje mee willen helpen. U kunt een 
mailtje sturen naar: antoinette.v.dalen@hotmail.com 
Wij hopen op voldoende vrijwilligers!!

Het coördinatiepunt vrijwillige thuiszorg regio 
Helmond zoekt enthousiaste vrijwilligers. Voor 
meer informatie: 55 45 86. Brandevoort: Een mama (34) 
met spierdystrofie (handen) en heupdysplasie (rolstoel/
scootmobiel) met twee kindjes van drie en vijf jaar, wil 
graag iemand om samen met haar die typische mama-
activiteiten met de kinderen te ondernemen, zoals bij-
voorbeeld samen de kerstboom optuigen, samen naar de 
speeltuin of schoenen kopen in de stad.
Brandevoort: Alleenstaande moeder zoekt een oppas 
voor een dinsdag- en een woensdagavond per maand. Ze 
heeft drie kinderen van zes, zeven en tien jaar. De mid-
delste heeft een vorm van autisme waardoor hij iemand 
nodig heeft die duidelijk is! 

van de wijkraad

Bent u geïnteresseerd om de wijkraadvergadering bij te 
wonen, dan bent u op 20 januari om 20.00 uur van harte 
welkom in ’t Brandpunt. Meldt u zich van tevoren even 
aan via wijkraad@brandevoort.org. De Klankbordverga-
dering vindt plaats op 4 februari in ’t Brandpunt (19.30 
uur).

NIEUWjAARSRECEpTIE

De Wijkraad Brandevoort neemt graag weer het initia-
tief om 2010 goed in te luiden tijdens een gezellige mid-
dag. We blikken als bestuur kort terug op 2009 en staan 
stil bij de plannen voor 2010. Bijzonder is de bekendma-
king van de ‘Brandevoorter van het jaar 2009’, iemand 
die zich op een of andere wijze verdienstelijk heeft ge-
maakt voor onze mooie wijk. Bent u ook zo benieuwd? 
Rest ons nu om alle Brandevoorters fijne feestdagen te 
wensen. Tot volgende jaar!
Receptie: 10 januari van 15.30 tot 17.30 uur in ’t Brand-
punt.

wijkraadvergadering, vOOrbereiding 
van de kLankbOrdgrOep

Op 4 februari vindt de laatste Klankbordgroepverga-
dering plaats onder verantwoordelijkheid van het hui-
dige college van B&W. Deze vergadering wordt op 20 
januari tijdens de Wijkraadvergadering voorbereid. We 
bespreken met de portefeuillehouders de status van de 
lopende zaken en eventuele nieuwe zaken die met de 
gemeente besproken moeten worden. We betrekken 
hierbij de input van de andere organisaties in onze wijk. 
Ook bespreken we de nadere invulling van de plannen 
voor 2010. Belangrijk hierbij is de huidige gemeentelijke 
ontwikkeling op het gebied van wijkgericht werken. In 
de krant heeft u kennis kunnen nemen van de discussie 
over het functioneren van klankbordgroepen. In het Hel-
mondse wijkradenoverleg wordt regelmatig met de ge-
meente gesproken over de rol van de wijkraden, de com-
municatie met de wijk en dergelijke. Dit raakt de kern 
van het werk van de wijkraad. Ook dit zullen we dus 
bespreken in de wijkraadvergadering. Ook het dossier 
‘hoogspanning’ ontwikkelt zich steeds verder. De plan-
nen van de gemeente worden steeds concreter. Tijdens 
de wijkraadvergadering bespreken we de status.
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Adriaans Bouwgroep B.V. realiseert al meer dan 80 jaar

uw bouwplannen. Daarbij zijn wij van alle markten thuis;

van renovatie, via utiliteitsbouw tot grootschalige woningbouw.

Het uitgangspunt: een duurzame relatie met de opdrachtgever.

Op basis van heldere afspraken en een open communicatie,

zorgen wij voor resultaat. Vraag onze brochure en referentielijst aan.

Of bel voor een afspraak: (0492) 523 759.

ADRIAANS BOUWGROEP B.V.
meer dan 80 jaar bouwen

BEZOEKADRES Europaweg 146, 5707 CL Helmond | POSTADRES Postbus 1001, 5700 BA Helmond

T +31 (0)492 523 759 | F +31 (0)492 523 985 | E info@adriaansbouwgroep.nl | I www.adriaansbouwgroep.nl
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Uw bouwplannen
gerealiseerd!

Adriaans Bouwgroep B.V.  wenst iedereen

Prettige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

even de wijk uit
amerikaanse rapper dmc naar Lakei

De eerste show in 2010 in het nieuwe poppodium van 
Helmond is er meteen een om naar uit te kijken. Zon-
dag 10 januari stopt rapper DMC, van de legendarische 
rapgroep Run-DMC, tijdens zijn Europese tour ook in 
Helmond. Het optreden in lAKEI is het enige optreden 
van DMC in Nederland.

Run-DMC, bekend van de hits It’s like that, It’s Tricky en 
Walk this way (met rockgroep Aerosmith), trad niet meer 
op sinds de moord op oprichter en dj van de groep jam 
Master jay, maar DMC is terug om te laten zien dat de 
Run-DMC-nummers live nog steeds werken.
Zondag 10 januari om half acht ’s avonds gaat de zaal 
open. Het voorprogramma wordt verzorgd door de 
Deurnese rapper Ghandiman. Tickets zijn verkrijgbaar 
voor E 17,50 op www.lakeihelmond.nl of aan de kassa 
bij lAKEI aan de Molenstraat 123 te Helmond. n

kerstversieringen in bibLiOtheek 
mierLO

In bibliotheek dommeldal vestiging Mierlo zijn tot Drie-
koningen kerstversieringen te zien uit de verzameling 
van Gerard Coolen. 
Zijn collectie omvat onder andere kerstballen en pieken 
van ruim honderd jaar oud tot heden. Ook wordt ge-
toond hoe kerstballen gemaakt worden.
Tot 6 januari 2010 worden de kerstversieringen in de 
vitrines tentoongesteld. Ze zijn te bekijken tijdens de 
openingsuren van de bibliotheek. n

Zie ook de website: www.bibliotheekdommeldal.nl
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een kijkje thuis in
   brandevoortVraagt u het zich ook weleens af? Wie is toch dat gezin in dat 

mooie huis? Of die vrouw in dat huis met die mooie tuin? Wat 
voor mensen wonen er allemaal in Brandevoort? En waarom 
zijn ze hier in deze mooie wijk komen wonen? Allemaal vra-
gen die ook wij als redactie stellen. Daarom iedere maand 
een bewoner aan het woord.  Vindt u het ook leuk om wat 
over uzelf of uw gezin te vertellen? Een kleine blik te gunnen 
op uw leven in Brandevoort? Meldt u dan aan op onze web-
site www.brandevoortercourant.nl 

deze maand: famiLie rOOijakkers 

Deze maand een kijkje in de woning van Edwin (38) en 
pauline (38). Een gastvrij welkom, en dat net na de druk-
ke sinterklaastijd en de verjaardag van één van de doch-
ters. Dat is nog niet alles: Edwin is herstellende van een 
liesbreuk. pauline is al jaren activiteitenbegeleider, maar 
heeft sinds kort voor het fulltime moederschap gekozen. 
Een te drukke agenda was de hoofdreden, ze houdt van 
het werk, maar de reistijd naar Den Bosch was toch erg 
heftig met drie kleintjes. Edwin is afdelingshoofd Vergun-
ningen bij de gemeente Eindhoven. Dagelijks pendelt hij 
met de trein; ideaal het station zo dichtbij. 
Ik bekijk hun woning. Wat een heerlijk groot huis en je 
hoort de Brandevoortse Dreef helemaal niet… Het uit-
zicht is prachtig, bijna helemaal vrij. 
Matthijs, hun zoon van één jaar, scharrelt in huis, doch-
ters Sarah van zes en Iris van vijf zitten op de De Ven-
delier. pauline en Edwin zijn beiden tevreden over hun 
plekje; dicht bij de school en vlak bij allerlei voorzienin-
gen. Door de ventweg voor hun huis is het in de straat 
ook rustig qua verkeer. De kinderen gaan naar school 
in Schutsboom, zo hoeven ze geen drukke weg over en 
wonen vriendjes en vriendinnetjes heel dichtbij. Erg han-
dig en veilig. Ze moeten er niet aan denken elke dag een 
drukke weg over te steken. 
Al weer bijna acht jaar geleden trokken pauline en Edwin 
in hun huis aan de poedersvoort 16. Ze waren pasge-
trouwd, hadden net een woning in Best gekocht, en kon-
den toen hier een kavel kopen. Ze twijfelden geen mo-
ment, deden het huis in de verkoop en trokken na nog 
geen zes maanden bij hun ouders in om hun droom te 
realiseren. Waarom Brandevoort? De stijl is mooi en ze 
kregen de kans zelf te bouwen, wat ze graag wilden. En 
het zijn ook rasechte Brabanders; pauline is geboren en 
getogen in Geldrop en Edwin komt uit Nuenen. 
Edwin heeft de indeling van het huis ontworpen. Beneden 
hebben ze een flinke woonkamer, met een duidelijk on-
derscheid tussen de domeinen van ouders en kinderen. 
Een riante woonkeuken met zicht op de tuin - een waar 

paradijs voor de kids. Op de eerste verdieping hebben ze 
drie riante kamers ingericht, waarvan één voor Matthijs 
en één voor de ouders, een badkamer en een toilet. De 
dochters hebben hun kamer op de tweede verdieping. 
Naast deze slaapkamers is er een tweede badkamer en 
toilet. Nu is deze badkamer nog opslagruimte. “Eén wa-
terballet in één badkamer is voorlopig wel genoeg,” aldus 
pauline. 
Er werden strenge eisen gesteld aan het aanzicht van 
het huis, maar ze zijn dik tevreden met het eindresultaat. 
Binnen tien maanden was het afgebouwd. Even leek het 
erop dat hun droom in duigen zou vallen. De dag dat 
ze de aannemer zouden bellen om de bouw te starten, 
belden de medebouwers dat ze ervan afzagen. Gelukkig 
is er toch gestart met de ruwbouw en hebben de me-
debouwers hun aandeel verkocht. De huidige buren heb-
ben dat huis verder afgebouwd en ingericht. Daar waren 
pauline en Edwin erg blij mee. Ze kunnen het zeer goed 
vinden met de buren, dus al met al is het goed afgelopen.
Over minpunten van de wijk moeten ze allebei even na-
denken. “We zijn eigenlijk zeer tevreden,” zeggen ze. “Ik 
kan me wel eens ergeren aan de hondenpoep en de par-
keerplaatsen op de stoep,” aldus pauline. “Met een buggy 
moet je geregeld de stoep af vanwege de auto’s. Tevens 
stelt het speeltuintje aan de Ricoutsvoort niets voor: een 
wipkip en een huisje. Daar mag wel eens iets aan gedaan 
worden. De kinderen zijn nog te jong om naar een iets 
grotere speelplek te gaan, maar ze zijn weer te oud voor 
de speeltuin hierachter.” 
Hebben ze nog een droom? Ze willen best nog een keer 
weer zelf bouwen, maar dan een vrijstaand huis en het 
liefst in Brandevoort. 

pt
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BERICHTEN VAN DE KBO MIERlO-HOUT/BRANDE-
VOORT

GEZONDHEIDSBEURS
Voor een bezoek aan de gezondheidsbeurs, die gehouden 
wordt op 22, 23 en 24 januari in de jaarbeurs in Utrecht, 
heeft busmaatschappij OAD een zeer gunstige aanbieding. 
U kunt naar die beurs met een bus, die vertrekt vanaf Zorg-
centrum Alphonsus, en u wordt ook weer na afloop op die 
plaats afgezet. U hebt ongeveer viereneenhalf uur de tijd om 
de beurs te bezoeken. De kosten zijn slechts E 22,- inclusief 
de entree. Wel moeten er minimaal tien personen van dit 
aanbod gebruik maken. U kunt zich inschrijven op dezelfde 
tijd als de aanmelding van de kerstviering, dus op maandag 7 
december van 9.30 - 11.00 uur.

ETENTjE BUITEN DE DEUR
Met plezier maken wij u attent op een tweetal data waar-
op KBO-leden tegen het KBO-tarief kunnen dineren: elke 
maand op een woensdagmiddag bent u hiervoor in de gele-
genheid. Op woensdag 9 december zijn we vanaf 13.00 uur 
welkom in Eetcafé De Barrier en op woensdag 13 januari 
2010 in wijkhuis ’t Brandpunt in Brandevoort, Biezenlaan 29, 
om culinair te genieten. Wilt u uw bijdrage per etentje ad 
E 13,50 per persoon in een enveloppe met uw naam erop 
uiterlijk maandag 7 december afgeven voor het etentje van 
9 december en uiterlijk maandag 11 januari voor het etentje 
op 13 januari, bij een van de onderstaande adressen: louis 
Vrolings, Middellaan 8, telefoon 66 29 14 of bij jan Gruijters, 
Krabbenerf 2, telefoon 54 56 16 of bij Annie Kanters, Beu-
kenhoutstr 47, telefoon 53 78 19. n

kbo brandevoort

montessori
OpEN HUIS MONTESSORI KINDCENTRUM
Vrijdag 22 januari wordt ons gebouw officieel in gebruik 
genomen. Dan lopen de leerlingen in optocht door de 
wijk om wijkbewoners op te trommelen voor het Open 
Huis op zondag 24 januari 2010. Geïnteresseerden zijn op 
die dag van harte welkom tussen 11.00 en 13.00 uur om 
kennis te komen maken met onze nieuwe school en de 
kinderopvang. De kinderen amuseren zich bij de percus-
sieworkshop, of in de speel- of knutselhoek. 

OVER HET MONTESSORI KINDCENTRUM BRANDE-
VOORT
Begin van dit schooljaar is het centrum op de tijdelijke 
locatie aan de Vaartsestraat 3 gestart met vijf leerlingen, 
onze pioniers. Na de kerstvakantie zijn er al twee groepen 
en zet de groei gestaag door, ook met zij-instromers. In het 
kindcentrum werken de school en de kinderopvang samen. 
Korein Kinderplein verzorgt de kinderopvang. Inmiddels 
hebben vele ouders ons gevonden, maar er is nog plaats 
voor meer kinderen van nul tot twaalf jaar. De school is 
onderdeel van het Helmondse ClIQ (voorheen SKpOH). 

Een montessorischool is een gewone basisschool, die kiest 
voor een andere aanpak. lees meer over onze school op
www.montessorikindcentrum.nl. Of neem contact
met ons op, telefonisch 66 28 94 of per e-mail
info@montessorikindcentrum.nl. n
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stagiairs gezOcht

Scholieren en studenten gezocht die een (maatschappe-
lijke) stage willen lopen bij Kindervakantieweek Brande-
voort. Help je de hele week? Dan levert dit veertig uur 
stage op!

De Kindervakantieweek wordt gehouden van maandag 
26 juli tot en met vrijdag 30 juli 2010. Als stagiair kun 
je ingezet worden om samen met een volwassene de 
hele week een groepje kinderen te begeleiden tijdens 
alle activiteiten. Afhankelijk van je leeftijd en ervaring mag 
je ook samen met een vriend(in) een groepje kinderen 
begeleiden. Of je wordt ingezet om de organisatie te on-
dersteunen, door bijvoorbeeld spelletjes klaar te zetten 
en deze spelletjes te begeleiden.
Het programma vindt voornamelijk overdag plaats (van 
ongeveer 09.00 - 16.00 uur) met uitzondering van don-
derdag, dan is er ook van 17.00 - 20.00 uur een pro-
gramma (het Midzomeravondfeest).
Als dank voor je hulp ben je van harte welkom op het 
vrijwilligersfeest (vrijdagavond 30 juli) ter afsluiting van 
de Kindervakantieweek.
Heb je interesse om bij ons stage te lopen? Geef 
je dan op vóór 1 maart 2010. let op, voor een 
maatschappelijke stage stuur je een mailtje naar: 
mashelmond@vwchelmond.nl. Voor alle ande-
re vormen van stage, stuur je een mailtje naar 
info@kvwbrandevoort.nl. Namens werkgroep K.V.W. 
Brandevoort,

yvon cremers

inschrijving kindervakantieweek 
brandevOOrt

Na wat wisselingen in de werkgroep zijn we in sep-
tember weer vol enthousiasme van start gegaan om de 
tweede Kindervakantieweek op poten te zetten. Wat 
ons betreft wordt het net zo’n succes als vorig jaar. Ook 
dit jaar wordt de Kindervakantieweek gehouden in de 
eerste week van de zomervakantie: 

maandag 26 juLi tOt en met vrijdag
30 juLi 2010

Nog dagelijks krijgen we positieve reacties van kinde-
ren en ouders die de eerste editie hebben meegemaakt 
en uitkijken naar de tweede. Ook ouders en kinderen 
die er vorig jaar niet bij konden zijn, informeren naar de 
vorderingen voor de tweede editie. Dus we verwachten 
dit jaar meer inschrijvingen dan vorig jaar. Om genoeg 
tijd te hebben om alle programma’s aan te passen aan 
het aantal kinderen, alle groepen te kunnen voorzien van 
begeleiding enzovoort, is de inschrijving vervroegd naar 
februari. De inschrijving voor de Kindervakantieweek 
vindt plaats op:

maandagavOnd 8 februari 2010 en 
wOensdagmiddag 10 februari 2010 in 

’t brandpunt. je kinderen inschrijven 
ná 10 februari is niet mOgeLijk!!!! 

Meer informatie over de inschrijving volgt in de 
BC van januari of is vanaf 15 januari te vinden op 
www.kvwbrandevoort.nl. Het inschrijfformulier wordt 
in de eerste week van februari via de Brandevoorter 
scholen verspreid en zal dan ook te downloaden zijn van 
onze site. Naast alle inschrijvingen van kinderen, hopen 
we ook dit jaar weer te kunnen rekenen op hulp van 
ouders. je inzet wordt beloond met eeuwige dank van 
de werkgroep én van de kinderen. Én niet te vergeten, 
met het vrijwilligersfeest op vrijdagavond 30 juli! Tot de 
volgende BC. Namens werkgroep K.V.W. Brandevoort,

yvon cremers

kinder vakantieweek

Sinds de mensen in Brandevoort zijn aangesloten op de 
glasvezelkabel van OnsBrabantNet is het niet mogelijk 
om Stads tv Helmond, kanaal 13, te ontvangen. Hierdoor 
blijft onze wijk verstoken van belangrijke informatie van 
de gemeente Helmond. Ik heb dit ter sprake gebracht 
bij OnsBrabantNet, die mij daarop als volgt heeft geant-
woord: “Wanneer blijkt dat er in de wijk meer behoefte 
aan deze zender dan zullen wij stappen ondernemen om 
dit te realiseren.” Het is daarom wenselijk dat zoveel 
mogelijk mensen uit de wijk dit aanvragen bij OnsBra-
bantNet.

adriaan joosten

oproep
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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

Oprichting nieuwe parOchie
1 januari 2010 is de nieuwe parochie van de 
H. Damiaan de Veuster een feit. De huidige pasto-
rale eenheid van Sint Trudo en OlV Tenhemelop-

neming gaat samen met de parochie Sint lucia/
Westelijk Helmond. De kerken behouden hun 
eigen naam. De pastorie van Stiphout en van 
Mierlo-Hout functioneren door. Het pastoraal 
team voor de nieuwe parochie bestaat uit: pas-
toor/deken j. van de laar, pastoraal werker j. 
Vogels, diaken D. Martina, diaken j. Grubben.

dit aLLes gaan we samen vieren 
Op zOndag 10 januari 2010
Om 10.15 uur zal in de parochiekerk, de lu-
ciakerk te Mierlo-Hout, een pontificale viering 
zijn voorgegaan door Bisschop Hurkmans van 
’s-Hertogenbosch. Tijdens die viering zal de 
pastoor (opnieuw) worden geïnstalleerd en het 
pastorale team gepresenteerd. Aan de viering 
in de luciakerk zal vanuit alle vier kerken wor-
den meegewerkt in zang, dienen, lezen, vieren. 
Aansluitend aan de viering is er een feestelijke 
samenkomst in Zaal de Koning aan de Mierlo-
seweg 301. U bent van harte welkom om sa-
men de nieuwe parochie te vieren. Wij mogen 
groeien in geloof en geloven in groei!

nieuw parOchiebLad
Met de oprichting van de nieuwe parochie van 
de H. Damiaan de Veuster zal er medio januari 
2010 ook een nieuw parochieblad gaan ver-
schijnen dat huis aan huis in de wijken rond de 
kerken zal worden bezorgd. Naast berichten 
uit de kerk is er zeker ook aandacht voor de 
samenleving. Kerk en samenleving is ook een 
van de speerpunten van het nieuwe beleid.

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 53 94 70

predikant voor o.a. de wijk Brandevoort is:
Ds. p.  Verschoor, telefoon 59 47 09 

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 eerste en derde zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst.

Ds. P. Verschoor was meer dan vijfentwintig jaar als predikant in Helmond werkzaam. Hij besteedde veel tijd aan het
bezoeken van nieuw binnengekomen gemeenteleden. Velen zullen hem hebben ontmoet. Met ingang van 1 februari 

gaat hij genieten van zijn pensioen. Emeritaat zoals dat binnen de kerkelijke kring wordt genoemd. Op zondag 31 januari 
zal afscheid worden genomen. Om 10.00 uur tijdens de eredienst in de Bethlehemkerk en aansluitend op

informele wijze. U bent welkom!
Jacqueline Noort
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Cara Driessen werd op 13 oktober 1970 in Geldrop ge-
boren in een gezin van vader, moeder en oudere zus. 
Haar vader had een verzekeringsbedrijf en haar moeder 
werkte mee in de zaak naast haar taken als moeder en 
echtgenote. Cara groeide op in Mierlo en bleef daar zelfs 
wonen tot haar zevenentwintigste jaar.
Ze ging naar basisschool lucia in Mierlo en volgde de 
middelbare schoolopleiding aan het Strabrecht College 
in Geldrop. Toen het vierde schooljaar bijna om was, be-
sloot ze het resterende deel van dat jaar te gaan werken. 
Omdat ze nogal moeite had met leren, ging haar dat de 
keel uithangen. Maar de vraag was toen: “Wat nu?” Om-
dat ze wel commercieel was ingesteld, al veel werkte in 
bijbaantjes, zoals op de markt, vond ze die richting wel in-
teressant en daarom werd in 1988 besloten naar het ElE 
in Eindhoven richting MDS (middelbare detailhandel) te 
gaan. Na het behalen van dit diploma en enige tijd wer-
ken in een fotostudio, begon ze in 1994 aan een nieuwe 
uitdaging: namelijk met een baan als vertegenwoordiger 
in cadeaupapier. Dit werk deed ze vol enthousiasme en 
zeer succesvol tot 2000.
In 1997 kwam ze tijdens het stappen in Valkenswaard 
haar huidige echtgenoot, Marco Haans (hekwerkservice 
en -montage), tegen en het klikte meteen. Al snel gingen 
de twee samenwonen in het appartementje van Cara 
in Eindhoven. Maar al heel snel zochten ze een ander 
huis en kwamen in aanraking met het nieuwe project in 
Brandevoort. Hier lieten ze zich inschrijven en kregen 
op 5 december 1998 het heugelijke nieuws dat ze in-
geloot waren voor de eerste straat in Brandevoort, de 
Baudevoort. Vlak voor hun trouwdag (23 juni 2000) werd 
ze door haar bedrijf compleet onverwacht ontslagen en 
daardoor werd het idee van een eigen bedrijf, waarmee 
ze al eerder speelde, sneller gerealiseerd. In maart 2000 
kregen ze de sleutel van hun huis aan de Baudevoort en 

kreeg ze genoeg tijd en ruimte haar huis in te richten en 
bedrijf van de grond te tillen. Zo kon ze op 16 juli 2001 
officieel starten met haar eenmanszaak onder de naam: 
Cara’s own, uw groothandel voor de totale cadeauver-
pakking. Deze naam heeft betrekking op het feit dat ze 
nu echt haar eigen ding kon doen.
Maar ook hun familieleven ging door en op 28 augustus 
2002 werd zoon luuk geboren. 
Cara wijdde zich deels aan het huishouden en opvoeding 
van hun zoon en haar man runde zijn eigen bedrijf. Na 
zeven jaar wonen aan de Baudevoort en omdat ze per 
se in Brandevoort wilden blijven wonen, verhuisden ze 
naar de andere kant van Brandevoort, namelijk een huis 
aan de Besselhoeve. Een huis dat niet alleen groter is, 
maar ook genoeg ruimte heeft voor de uitoefening van 
haar bedrijf. 
Op 24 april 2008 werd het gezinnetje voltooid met de 
geboorte van dochter Britt en pas helemaal compleet 
door hondje Skippy. Cara heeft hiermee uiteraard haar 
handen vol aan gezin en bedrijf. Cara verkoopt verpak-
kingsmateriaal in de meest uitgebreide zin van het woord 
met als doel van ieder cadeau een feest te maken. Uiter-
aard behoren hier ook de benodigde stickertjes, lintjes, 
decoraties, tasjes enzovoort bij.
Haar klantenkring is afkomstig uit het gehele land en be-
staat, om er maar een paar te noemen uit: drogisterijen, 
parfumerieën, schoonheidsspecialistes, cadeaushops, kle-
dingszaken enzovoort, enzovoort.
Klanten kunnen in haar webshop (www.carasown.nl) al 
deze bovengenoemde zaken bekijken en bestellen. Maar 
ook bezoekt Cara klanten in hun bedrijf om daar haar 
collectie te laten zien en eventueel te verkopen.
Dit jaar nam ze voor het eerst deel aan de drogisten-
beurs in Apeldoorn en dat was achteraf een goede be-
slissing want ze heeft daar de DW-award 2009 gewon-
nen als beste beursdeelnemer.
Ze vindt de persoonlijke contacten met haar klanten het 
leukste aan haar werk. Ze heeft het liefste dat haar be-
drijf geleidelijk nog wat groter wordt en, zolang ze er 
plezier in heeft, wil ze dat ook zeker voortzetten. Bran-
devoort vinden zowel zij als haar man een hele fijne wijk 
om te wonen en te leven.
Hun zoon zit op De Vendelier, wat ze een prettige school 
vinden en waar te zijner tijd ook hun dochtertje naar toe 
zal gaan. Villa Vrolijk verzorgt verder de buitenschoolse 
opvang voor hun zoon en ook daar zijn ze heel blij mee. 
Wel zou Cara het fantastisch vinden als er in Brande-
voort een slager, een bakker, maar vooral een speelgoed-
winkel zouden komen. Want voor een kinderpresentje 
moet je naar het centrum van Helmond of naar Mierlo. 
Het gaat prima met het gezin en daarom zijn ze heel 
tevreden.
Namens de BC bedanken wij Cara voor dit interview en 
wensen haar en haar gezin zowel privé als zakelijk alle 
goeds voor de toekomst. n

md

                   cara’s own
als u van uw cadeau een feest wilt maken
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kerstmarkt Obs brandevOOrt

De aanloop naar Kerstmis stond op OBS Brandevoort 
ook dit jaar weer in het teken van een goed doel: ditmaal 
het Ronald McDonaldfonds. Voorafgaand aan de markt 
waren er al vrijwilligers van het fonds in de klassen ge-
weest om te vertellen over hun werk en het Ronald 
McDonaldhuis in Veldhoven - vlak bij het Máxima Me-
disch Centrum - dat sinds 2003 bestaat. Deze instelling 
biedt een thuis aan ouders van zieke of gehandicapte 
kinderen. Ouders, broertjes en zusjes van zieke kinde-
ren die in het ziekenhuis worden behandeld, kunnen hier 
logeren. Voor het zieke kind is het een veilig gevoel de 
ouders voor een langere periode in de buurt te hebben. 
Ondanks alle narigheid kan het gezinsleven dan toch een 
beetje doorgaan.
Om flink wat geld in te zamelen - en natuurlijk ook voor 
de sfeer en de gezelligheid - werd woensdag 16 decem-
ber een kerstmarkt gehouden.
De leerlingen verkochten in de school hun (kerst)knut-
sels, zelfgebakken koekjes en muffins, of ze verzorgden 
een optreden. Er waren raadspelletjes, behendigheids-
spelletjes, moppentappers, en een nagelstudio, er werd 
speelgoed aan de man gebracht en je kon meedoen aan 
een loterij. De leerlingen deden erg hun best hun waren 
of activiteiten te slijten. 
Het personeel had zich evenmin onbetuigd gelaten en 
diensten als pannenkoeken bakken, hockey-scheidsrech-
teren, voorlezen en nog veel meer aan de hoogste bieder 
verkocht. En natuurlijk was er ook een kraam van het 
Ronald McDonaldhuis.
Ook aan de inwendige mens was gedacht: op het plein 
voor de school waren diverse kramen met glühwein en 
warme chocolademelk, oliebollen en andere snoeperijen. 
Het was een erg gezellige samenkomst voor leerlingen, 
ouders, grootouders, leerkrachten en andere belangstel-
lenden, waarbij meer dan E 6000,- werd opgehaald!

cb

kerstmarkt
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interview met de deeLnemende partij-
en van de actie brandevOOrt in bewe-
ging ‘Lekker fit’!

Aanwezigen: directielid van BS De Vendelier, Huub 
Swinkels, directieleden en managers van het Openbaar 
Kindcentrum Brandevoort, Marcel Wijgergangs, Brigitte 
Stuurstraat en Yvonne Tielemans, onderbouwcoördina-
tor OBS Brandevoort Audrey Aarts, diëtiste Nathalie 
Drouen, kinderfysiotherapeut Mariska van den Wijn-
gaard, orthopedagoge Fannie Heesakkers, huisarts Victor 
Kaiser en Robert Hazenberg, manager SGCB.

lekker Fit! is een samenwerkingsproject van: Gezond-
heidscentrum Brandevoort (met als deelnemende dis-
ciplines: diëtiste van de Zorgboog, kinderfysiotherapeut, 
orthopedagoge, pOH, huisartsen), GGD, basisschool De 
Vendelier en het Openbaar Kindcentrum Brandevoort 
(OBS Brandevoort en Spring Kinderopvang), gemeente 
Helmond en het Elkerliek Ziekenhuis.
Wellicht ten overvloede: de kinderen op de foto in de 
BC van november hadden natuurlijk niets met de situatie 
in Brandevoort te maken. Het beeld van de wijk Brande-
voort is juist erg positief. Het is een gezonde wijk waar 
wijkbewoners bewust leven en dus zorgvuldig omgaan 
met hun kinderen. Daarbij horen een gezonde levens-

stijl, goede voeding en voldoende beweging. De initiatief-
nemers (zie boven) willen dit stimuleren en daar waar 
nodig hulp en ondersteuning bieden. 

Het doel van deze actie is tweeledig, namelijk:
1 plezier krijgen en houden in bewegen en sporten.
2 Een stukje bewustwording bewerkstelligen bij zowel  
 ouders als kinderen om ook in de toekomst een ge- 
 zonde levensstijl in stand te houden.

Tijdens de aanloopfase van deze actie worden kinderen 
in de groepen vijf tot en met acht als eersten gewogen 
en gemeten. Daarna worden de kinderen die, volgens 
de richtlijnen van de gezondheidsraad, met overgewicht 
(obesitas) te kampen hebben en dus een verhoogde kans 
hebben op gezondheidsrisico’s, geregistreerd. Wanneer 
er risico’s geconstateerd worden, zal er contact gelegd 
worden met de betreffende ouders. Deze zullen uiter-
aard zeer nauw bij dit project worden betrokken om de 
kans van slagen zo optimaal mogelijk te laten zijn.
Hieronder het programma zoals gepland door de deel-
nemende basisscholen in Brandevoort:

lekker fit
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OpENBAAR KINDCENTRUM BRANDEVOORT 
Start 6 januari, afsluiting 28 januari 2010.
• Een themaopening voor alle kinderen op 6 januari  
 2010. Een professionele act door twee jongleurs. 
• Workshops jongleren, stokzwaaien, Chinese bordjes,  
 diabolo et cetera voor alle kinderen van de groepen 3  
 tot en met 8.
• Gymles van leerlingen met eigen opa’s en oma’s voor  
 alle groepen 3 en een aantal kleutergroepen. 
• Technieklessen ‘pret met je Skelet’ (intro en work- 
 shops) voor de bovenbouwgroepen. 
• Tennispakket (dertig rackets en ballen, instructie-dvd  
 en handleiding) voor iedereen. 
• Tennisclinics in samenwerking met TV Carolus (Bran- 
 devoort) voor enkele groepen kinderen. 
• Danslessen met kleuters en peuters samen voor de  
 groepen 1-2 en kinderopvang. 
• Koersbal (balspel leerling en ouderen) voor een aantal  
 kinderen in groep 4. 
• Voor alle kinderen in de groepen 1-2 en groepen 5 tot  
 en met judolessen via Budovereniging De Hechte  
 Band. 
• Innovatief bewegen op muziek (alle kinderen op  
 computergestuurde dansmatten in groepen van twin- 
 tig personen) voor alle groepen 3 tot en met 8 van  
 jessib Sportgames.
• Oud-Hollandse Spelen (in ‘Ot en Sien-sferen’) voor  
 alle peuters en kleuters. 
• Workshop Fotografie (In Motion) voor één groep 5. 
• Excursies naar de kinderafdeling van het Elkerliek Zie- 
 kenhuis voor enkele kleutergroepen. 
• Gezamenlijke activiteit van peuters en kleuters (met  
 enkele bovenbouwkinderen), gericht op gezonde voe- 
 ding tijdens het Nationale Voorleesontbijt. 
• Gastles en Spinning-marathon voor de groepen 6 van- 
 uit Duchenne Heroes. 
• Techniek ideeën om per groep één Oud-Hollands spel  
 te maken dat later te gebruiken is op de speelplaats. 
• Zumba (groepen 6 en 7) en Streetdance lessen (groe- 
 pen 1-4) vanuit Sportschool Hennes. 
• Geïntegreerde lessen met gehandicapte kinderen ge- 
 richt op samen bewegen in samenwerking met Stichting  
 Gehandicapten Overleg Helmond. 
• Activiteiten vanuit de nieuwe voetbalclub Brande- 

 voort zowel onder schooltijd als aangeboden als bui- 
 tenschoolse activiteit in het weekend. 
• Naschoolse activiteiten georganiseerd door partner  
 Spring in samenwerking met De Brug in Mierlo waar  
 ook kinderen vanuit school aan deel kunnen nemen. 

BASISSCHOOl DE VENDElIER 
Deze houdt in de eerste week van januari een project-
week voor de groepen 5 tot en met 8. Thema is sport 
en bewegen. Diverse sportclubs uit Brandevoort en om-
geving zijn benaderd om lessen te geven aan deze groe-
pen. Naast deze actieve lessen wordt er in de groepen 
aandacht besteed aan de noodzaak van bewegen en een 
gezonde levensstijl. De fysiotherapeut en de huisarts ko-
men ook hierover vertellen op school.
De actie Brandevoort in beweging: lekker Fit! zal zich 
voor de kinderen gaan uitstrekken over de hele dag. Te 
beginnen bij de voorschoolse opvang met een goed ont-
bijt. Maar zal ook na schooltijd verder lopen via de na-
schoolse opvang.

DUUR VAN DE ACTIE
De kinderfysiotherapeute van het Gezondheidscentrum, 
Mariska van den Wijngaard, Nathalie Drouen en Fannie 
Heesakkers zullen op school gedurende acht weken be-
zig zijn met deze actie. Zij zullen alle drie vanuit hun eigen 
professie inbreng hebben in het project. Meer informatie 
hierover kunt u als ouder krijgen op 6 januari. Er wordt 
dan een informatieavond georganiseerd op basisschool 
De Vendelier. Nadere informatie hierover volgt nog. 
Als afsluiting houdt Openbaar Kindcentrum Brande-
voort (OBS Brandevoort en Spring Kinderopvang) voor 
alle belangstellenden in de wijk een fantastische inloop-
avond op locatie De plaetse en locatie laan door de 
Veste. Hierin laten zij zien waaraan aandacht is besteed 
tijdens het thema. Ook vertegenwoordigers van verschil-
lende organisaties en sportclubs laten hier samen met 
kinderen iets zien. Tijdstip 28 januari tussen 17.30 uur 
en 19.30 uur. 
Uiteraard wordt jong en oud publiek af en toe uitge-
nodigd deel te nemen aan zowel ‘oude’ als ‘innovatieve’ 
bewegingsvormen! n

md/kk
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De redactie van de Brandevoorter Courant wordt gevormd door een groep enthousiaste vrijwilligers die elke maand 
weer met veel plezier een wijkblad maakt. Deze groep kan weer wel wat versterking gebruiken.

VIND jE HET lEUK OM TE SCHRIjVEN?
MIS jE SOMS IETS IN DE COURANT EN WIl jE DAAR ZElF INVUllING AAN GEVEN?

HEB jE ERVARING MET lAYOUT EN WIl jE DAAR IETS MEE DOEN?
HEB jE AlTIjD Al EEN EIGEN COlUMN WIllEN HEBBEN?
VIND jE EEN KRANTjE MAKEN HET lEUKSTE WAT ER IS?

Meld je dan aan, info@brandevoortercourant.nl! je bent van harte welkom. Ook als je niet op regelmatige basis kunt of 
wilt bijdragen zijn we blij met je reactie, immers: vele handen maken licht werk. 

28 jANUARI, HET STARTSEIN VOOR BRANDE-
VOORT4DUCHENNE Op OBS BRANDEVOORT

Zoals u waarschijnlijk al hebt gelezen in de Brandevoor-
ter Courant van oktober 2009, hebben wij, Marc Dek-
kers en jaap Koetsier, het afgelopen jaar meegedaan aan 
Duchenne Heroes (www.duchenneheroes.nl). Duchenne 
Heroes is een zware en prachtige mountainbiketocht 
van luxemburg naar Nederland. De tocht gaat over 
zeven unieke etappes, totaal 700 km, door vier landen. 
Wij hebben ons daarbij laten sponsoren door bekenden 
en bedrijven, met als doel de ernstige en ongeneeslijke 
spierziekte Duchenne de kop in te drukken. Afgelopen 
jaar hebben de 300 deelnemers ruim een miljoen euro 
bijeengebracht. Geld dat gebruikt wordt om wetenschap-
pelijk onderzoek te financieren met als doel de genezing 
van Duchenne dichterbij te brengen.

Ook in 2010 gaan wij weer meedoen aan Duchenne 

Heroes. Onder de naam Brandevoort4Duchenne gaan 
wij deze uitdaging weer aan. Als start van onze campagne 
gaan wij deelnemen aan het project Brandevoort in be-
weging: lekker Fit! Om ons goede doel te promoten en 
sponsorgeld bijeen te brengen, organiseren wij samen 
met groep 6 van OBS Brandevoort tijdens de afsluitende 
avond op 28 januari een spinningmarathon. Tussen 17.30 
en 19.30 uur spinnen de kinderen in sessies van tien mi-
nuten met ons op muziek met een lekkere beat. 

Wij nodigen u uit om de spinners aan te moedigen en 
te zien dat bewegen een voorrecht is. Een voorrecht dat 
helaas niet voor Duchenne-kinderen geldt. Mocht u ons 
willen sponsoren, dan willen wij u daar uiteraard alles 
over vertellen. Houdt u vanaf 10 januari onze website 
www.brandevoort4duchenne.nl in de gaten voor acties 
en nieuwtjes. Tot 28 januari 2010.

jaap koetsier en marc dekkers

brandevoort4duchenne

redactieleden gezocht
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Het is natuurlijk onontkoombaar, aan het einde van het 
jaar een recept voor oliebollen. Het is een oud-Hol-
landse traditie en deze lekkernij is tot ver over de grens 
beroemd (google eens in het Engels ‘oliebol’ en je vindt 
honderden recepten). Onze Vlaamse buren kennen een 
variant die in ossenwit gebakken wordt, de smoutebol. 
Er wordt ook wel gezegd dat de doughnut is voortge-
komen uit ‘onze’ oliebol, maar door heel Europa wer-
den en worden vergelijkbare deegballen gegeten. Om 
de bollen sappig te houden is de vulling erg belangrijk; 
niets is erger dan zo’n harde klomp. Variëren met de 
vulling of het toevoegen van fijngehakte noten en/of 
een extra appeltje kan altijd, de bollen worden er alleen 
maar lekkerder van.

OlIEBOllEN

INGREDIëNTEN VOOR ZO’N VEERTIG BOllEN:
500 gram bloem
1 theelepel zout
30 gram verse gist (verkrijgbaar bij de warme bakker)
4,5 dl lauwwarme melk
1 theelepel suiker
1 ei
1 in kleine stukjes gesneden appel
20 gram in kleine stukjes gesneden stemgember
25 gram sukadesnippers
40 gram gewassen krenten
40 gram gewassen rozijnen
geraspte schil van 1 citroen
olie
poedersuiker

BEREIDINGSWIjZE:
los de gist op in een beetje melk en roer de suiker 
erdoor. laat deze oplossing op een warme plaats staan 
tot er aan de oppervlakte belletjes verschijnen. Zeef de 
bloem, voeg het zout en de gistoplossing toe. Roer met 
een mixer tot een klontervrij beslag. Klop het ei en de 
rest van de melk erdoor. Voeg alle vulling toe. laat het 
beslag, afgedekt met een vochtige theedoek, een uur 
rijzen op een warme plaats. (Houd rekening met het 
rijzen: gebruik een royale kom, of pak heel ouderwets 
een emmer.) Roer het beslag niet meer na het rijzen. 
Verhit de olie tot 160° C. Gebruik een (ingevette) ijs-
schep om bollen te vormen en laat ze voorzichtig in de 
olie glijden. Bak ze in ongeveer 8 minuten goudbruin en 
gaar onder voortdurend ronddraaien; maak de pan niet 
te vol. laat uitlekken op keukenpapier.
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a 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 8 januari 2010. 

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

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

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

postcode:.................................................

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

ook te  downloaden v ia  www.brandevoor tercourant .n l
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de kleurplaat
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. Yara van Blokland 7 jaar 
2. Nigel Ridderhof 9 jaar
3. Maarten van Noort 3 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 januari nummer
8 januari

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 rob robben  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
cs de brandeliers audrey tijssen info@brandeliers.nl 

Activiteitenkalender	  2010	  
	  
Januari	  2010	  	  

	   	   	  
	  

Datum	   Organisatie	   Activiteit	   Tijd	   Contactpersoon	  
08	  jan	   Brand	  Courant	   Sluiting	  inlevering	  nr	  1	   18.00	  uur	   C.	  Brouwer	  	   663650	  
10	  jan	   De	  Wijkraad	   Nieuwjaarreceptie	   15.30-‐19.00	  u	   ’t	  BrandPunt	   432013	  
10	  jan	   SBIA	   Brandevoorter	  2009	   15.30-‐19.00	  u	   ’t	  BrandPunt	   432013	  
15	  jan	   SBIA	   Br.	  Zwetsavonden	   20.00	  uur	   ’t	  BrandPunt	   432013	  
16	  jan	   SBIA	   Br.	  Zwetsavonden	   20.00	  uur	   ’t	  BrandPunt	   432013	  
20	  jan	   De	  Wijkraad	   Algemene	  vergadering	   20.00	  uur	   ’t	  BrandPunt	   432013	  
22	  jan	   SBIA	   Br.	  Zwetsavonden	   20.00	  uur	   ’t	  BrandPunt	   432013	  
22	  jan	   Montessori	  Kindc.	   Open	  huis	   11	  –	  13.00	  uur	   Kindcentrum	   662894	  
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	  
04	  febr	   De	  Wijkraad	   Klankbordgroep	   19.30	  uur	   ’t	  BrandPunt	   432013	  
05	  febr	   Brand	  Courant	   Sluiting	  inlevering	  nr	  2	   18.00	  uur	   C.	  Brouwer	  	   663650	  
6-‐7	  febr	   SBIA	   Kunstenaarsweekend	   	   ’t	  BrandPunt	   432013	  
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	  
27	  febr	   SBIA	   Jazz	   19.30	  uur	   ’t	  BrandPunt	   432013	  
28	  febr	   SBIA	   Ontmoetingsmiddag	   14.00-‐18.00	  u	   ’t	  BrandPunt	   432013	  
	  
Maart	  2010	  	  

	   	   	  
	  

Datum	   Organisatie	   Activiteit	   Tijd	   Contactpersoon	  
05	  mrt	   Brand	  Courant	   Sluiting	  inlevering	  nr	  3	   18.00	  uur	   C.	  Brouwer	  	   663650	  
26	  mrt	   Brand	  Courant	   Receptie	  alle	  bewoners	   17.30-‐19.30	  u	   G.	  Pollemans	  	  	  0641395293	  
26	  mrt	   Brand	  Courant	   Distributie	  nr	  2	   18.00	  uur	   P.	  Princen	   665781	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  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
natuurgeneeskundig therapeute - hélène corbijn 66 48 61

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 66 28 94

kinderopvang korein, vaartsestraat 3 66 28 94
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 - 561 53 40
kinderdagverblijf villa vrolijk, geldropseweg 43 32 04 05b
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