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15
Op 10 januari staan niet alleen de bestuurders van de wijk 
in de belangstelling. Ook heeft het massaal opgekomen pu-
bliek even aandacht voor de unieke Brandevoorter bewo-
ners, die zich op speciale wijze inzetten voor onze wijk. 
Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort heeft het 
fenomeen de Brandevoorter van het jaar in het leven geroe-
pen en dit jaar is het de eerste keer dat deze belangrijke 
titel verleend wordt.

Op zondag 24 januari konden alle Brandevoorters een kijk-
je nemen in alweer de derde basisschool in onze wijk; het 
Montesssori Kindcentrum. Een unieke formule, vanwege 
de combinatie opvang en onderwijs op één locatie. Geïnte-
resseerden konden die dag kennismaken met deze nieuwe 
school en de kinderopvang van Korein Kinderplein. De kin-
deren amuseerden zich goed bij de percussieworkshop, in 
de speel- en knutselhoek en buiten op het schoolplein.

Bij het schrijven van dit verslag zijn de eerste twee zwets-
avonden van Brandevoort in Actie al weer een feit. Op vrij-
dag de 15e was de openingsact in ’t BrandPunt voor Kôjje-
n-Ôjjem. Dit Helmondse vijftal wist door middel van leuke 
sketches, zoals een goocheltruc in slow motion en gezellige 
meezingliedjes het publiek in de stemming te brengen voor 
de komende avond. Berry Knapen vierde dit jaar bij ons 
zijn verjaardag.

In de vroege ochtend en met een ijzige waterkou, schep-
pen de jongeren van de fietscrossbaan het platte vlak bij de 
Kaldersedijk om een glooiend landschap achter de scou-
tingwoning. De gemeente heeft de ruimte voor de fiets-
crossbaan vrijgegeven en de jongeren geven onder leiding 
van de echte BMX-leider uit Brandevoort hun eigen cross-
baan vorm. Het is de bedoeling dat de komende weken de 
inrichting verder zijn beslag krijgt.

Vooruitlopend op de komende vijfde (lustrum-) tentoon-
stelling wordt veel tijd besteed aan het bespreken van 
elkaars foto’s. Meestal is een clublid de mentor van een 
avond, waarbij de andere leden opbouwend commentaar 
leveren op het werk van hun medeclubleden. In december 
hadden wij het fenomeen Wim Jenniskens in ons midden, 
die op die avond als mentor optrad. 
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Realiseer uw woonwens:
Bezoek de Huizenbeurs!

Bent u op zoek naar een koopwoning of benieuwd naar 

de mogelijkheden om uw woonwens te realiseren?

Kom naar de Huizenbeurs!

Onder één dak:

• Makelaars  • Gemeente

• Notarissen  • Rabobank Helmond

Voor meer informatie ga naar www.rabobank.nl/helmond
of bel (0492) 59 45 94

Meest actuele 

huizenaanbod

in Helmond tot

€ 400.000, -

Zondag 31 januari
Theater ’t Speelhuis, Helmond
12.00 uur - 16.00 uur



nummer 1 • januar i  2010   5

Nog ongewis over de voetstappen op de houten brug in 
de Ecozone, voelt de redactie bij het zien van de voorpa-
gina van deze courant de gedachte opkomen “Waar zijn 
de personen mee bezig geweest, die daar hebben gelo-
pen?” en “Welke richting zijn zij gegaan aan het eind van de 
brug, links of rechts?” en “Wat hebben zij staan denken bij 
dit uitzicht op Brandevoort?” In feite is deze aanblik een 
goede aanleiding om even stil te staan bij een nieuwe pe-
riode in de wijk. Wellicht op weg naar een tijd met nieuwe 
kansen. 

De winter heeft Brandevoort goed in de greep gehad. 
Uiteraard net zo stevig als de rest van Nederland. Net 
als bij Dickensnight zijn bouw en architectuur van de 
wijk sprookjesachtig mooi. Het lijkt wel of de woningen 
en straten speciaal bestemd zijn voor deze winterse ta-
ferelen. De fotoreportages, die courantmedewerkers en 
bewoners van de wijk hebben gemaakt, spreken voor zich. 
Kleine tegenvallers, zoals het niet meer normaal de par-
keergarages kunnen verlaten, zijn een uitzondering, hopen 
wij voor de betrokkenen. Wellicht kunnen de winterbe-
stendigheid en schoonheid van Brandevoort dit relatief 
kleine leed voldoende verzachten.

Ondertussen zijn de activiteiten van het nieuwe jaar volop 
gaande. De werkgroep kindervakantieweek laat zich al 
duidelijk horen via een vroege uitnodiging om zich tijdig 
aan te melden, carnaval heeft de sfeer al neergezet met 
de zwetsavonden en de lokale politiek zal de komende 
maanden de wijk niet onberoerd laten. Wij komen in het 
volgende nummer met een uitgebreid overzicht van de 

meningen van de politieke partijen over de wijkgebonden 
problemen. De courant heeft de politici een aantal vragen 
toegestuurd om hun visie op de wijk te peilen. 

De maand van ons tweede lustrum komt eraan. Wij roe-
pen bewoners opnieuw op mee te denken met de cou-
rant van de toekomst. Ook andere visies op wat er de 
komende tien jaar gaat komen, blijven we graag tegemoet 
zien. Zowel reacties over de wijk, de ondernemers en de 
werkgroepen zijn nog welkom. Op onze site is er een re-
actiemodule om uw ideeën in te sturen. 

Op de nieuwjaarsreceptie bleek de belangstelling groter 
dan de laatste jaren het geval was geweest. Of dit komt 
door de verkiezing van de Brandevoorter 2009 of dat de 
aanwezigheid van wethouder Stienen het verklaart, weten 
we nog niet. Wel straalt de gehele nieuwjaarsbijeenkomst 
energie en ondernemerszin uit. Franklin van de Laar, de 
nieuwe voorzitter van de wijkraad, weet uit het afgelopen 
jaar een gloedvol nieuw begin voor 2010 te schilderen en 
Jan Drouen laat als voorzitter van de Stichting Brande-
voort in Actie weten dat de Brandevoorter van het jaar een 
indrukwekkend, jaarlijks terugkerend, gebeuren zal zijn. Al 
met al kregen de aanwezigen het gevoel dat Brandevoort 
geen nieuwe wijk meer is, maar een woongemeenschap, 
die steeds meer zijn eigen manier van omgang heeft ge-
vonden en zelfbewust de komende tien jaar is ingegaan. n

de redactie

redactioneel
   januari 2010
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van de wijkraad

boulesbaan en de groen/speelvoorziening achter het Ein-
zelhaus maken een spoedige ontwikkeling door. 
Onze buurtbrigadier Patricia van Dijk laat we-
ten dat de regionale politie heeft besloten om het aantal 
buurtbrigadiers uit te breiden met een extra brigadier. 
Vooruitlopend op Brandevoort II, heeft de politieorgani-
satie al een nieuwe gebiedsindeling gemaakt: het gebied 
Schutsboom–Mierlo-Hout, het gebied noordelijk van de 
spoorlijn, ‘t Haagje en Mierlo-Hout, en gebied De Veste 
en de rest van Brandevoort ten noorden van De Veste. 
Door tijdig op de ontwikkelingen in te spelen, kan de poli-
tie goed voeling houden met de gang van zaken in de wijk.

ANDErE ZAKEN
Voorzitter Franklin van de Laar stelt de besprekingen 
met de gemeente Helmond en de andere wijkraden aan 
de orde over wijkgericht werken. In het stedelijk overleg 
over de wijkraden in de gemeente Helmond, neemt wijk-
raad Brandevoort het volgende standpunt in: iedere wijk 
moet actief betrokken zijn bij de belangrijke projecten in 
de wijk. Iedere wijk is uniek in zijn ontwikkeling en fase 
van bestaan en moet als zodanig worden benaderd. Een 
gedifferentieerde opstelling van de gemeente naar de 
wijken wordt dan ook als de enig goede gezien. Wijken 
weten goed wat zij willen en daarmee moet de gemeente 
rekening houden. Wijkraad Brandevoort wil sowieso niet 
afwachten waar de gemeente mee komt. Zij ontwikkelt 
zelf een visie voor de toekomst en spreekt de gemeente 
daarop aan. Ter voorbereiding daarvan is besloten een 
speciale brainstormsessie te beleggen inzake Brande-
voort II alsmede de communicatie met de wijk.

KLANKBOrDGrOEP VAN 11 MAArT
De agendapunten zijn: hoogspanning, jeugd, evacuatie bij 
rampen, positie van de wijkraad ten opzichte van de ge-
meente.

NIEUWJAArSrECEPTIE
Iedereen was verheugd over de grote belangstelling en 
goede sfeer. Verbeterpunt voor volgend jaar is de dosering 
van de toespraken. De aankondigingsborden die aan de 
rand van de wijk gaan komen om de activiteiten in de wijk 
te promoten, zullen fraaie kwaliteitsborden zijn. SBIA be-
heert de borden. Onderhoud en verzekering liggen bij de 
gemeente. Er komen geen commerciële boodschappen op. 

GP

VerslaG Van De bijeenkomst Van De 
wijkraaD woensDaG 20 januari

De commissie buurtpreventie neemt de komende 
tijd de werkzaamheden van de verkeerscommissie over, 
omdat de laatste groep geen leden meer heeft. De com-
missie Buurtpreventie breidt de buurtpreventie uit in de 
buurt De Hoeves en waarschijnlijk in De Voorten. Nieuw-
komersbijeenkomsten kunnen de bewoners waarschijnlijk 
opnieuw motiveren en een aanzet bieden voor een orga-
nisatie van buurtpreventie. Waarschijnlijk zal er op dins-
dag 13 april een nieuwkomersbijeenkomst zijn. remco 
van Grootel, secretaris van de wijkraad, coördineert de 
nieuwkomersbijeenkomst. 
Fons bosman van het wijkhuis bericht dat het 
goed gaat met het centrum. Een bezetting van meer dan 
65% is prima (streven was 50%). De personele bezetting 
is nu weer geregeld en met een goede inzet van iedereen 
draait het centrum goed. 
Jan Drouen geeft aan dat soortgelijke ervaringen voor de 
stichting brandevoort in actie zijn aan te geven. 
Onlangs is de sportvereniging Brandevoort toegetreden. 
De borden voor informatie zijn in aantocht, de kinderva-
kantieweekorganisatie is al weer druk bezig. Het concept 
van faciliteren en coördineren van activiteiten en vervol-
gens deze activiteiten zelfstandig laten doorgaan, is een 
goede optie. 
Jeroen Bierens van scouting brandevoort bericht 
dat onlangs de collegebesluitvorming rondom de huisves-
ting voor scouting is gevallen. Dus naar alle waarschijn-
lijkheid kan op korte termijn de nieuwe huisvesting be-
trokken worden. Er is een grote groei geweest van de 
leeftijdsgroep zeven- tot tienjarigen. 
Jeroen Smelt laat namens de werkgroep jeugd de re-
sultaten zien van de gehouden enquête onder de jeugd. 
De jeugd vraagt vooral om een ontmoetingsplek, een 
fietscrossbaan (wordt momenteel al aangelegd) en bij-
voorbeeld een trapveld op stenen of op gras (besprekin-
gen zijn gaande). 
De brandevoorter Courant meldt dat zij op vrijdag 
26 maart haar tienjarig bestaan viert. De redactie nodigt 
iedere wijkbewoner uit om hierbij aanwezig te zijn. Naar 
aanleiding van het tweede lustrum is de Courant in over-
leg met de gemeente gegaan om een digitaal informatie-
scherm in de wijk te realiseren. Wellicht kan een dergelijk 
scherm de informatie voor nu en de toekomst op een 
aangepaste wijze verzorgen. De komende maanden werkt 
de Courant dit plan met de gemeente uit. De Courant 
zal andere betrokkenen uit de wijk over de uitwerking 
informeren. De andere wijkraadsleden ondersteunen het 
initiatief en geven aan op de hoogte te willen blijven van de 
voortgang en eventueel te willen participeren.
remco van Grootel bericht dat de komst van het Ca-
rolus Borromeus College naar Brandevoort veel perspec-
tieven biedt voor extra voorzieningen op gebied van sport 
en bewegen. Er zal dan ook vanuit de wijkraad overleg 
gaan plaatsvinden met deze school om de kansen maxi-
maal te proberen te benutten.
De commissie spelen en Groen is blij met de aanleg 
van de fietscrossbaan; andere projecten zoals de jeu-de-
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ENKELE VErWOrVENHEDEN VAN 2009 ZIJN:
• De ingebruikname van ons buitensportpark aan de Kal-
dersedijk.
• De fantastische kindervakantieweek in de zomervakantie.
• De nieuwe carnavalsvereniging Stichting De Brandeliers. 
Naast deze nieuwe groepen, zijn de al langer bestaande 
en gebruikelijke Brandevoorter evenementen gewoon 
doorgegaan. Wij denken dan aan Dickensnight, Hallo-
ween, Sinterklaas, Fierljeppen en bijvoorbeeld paaseieren 
zoeken. Kijken we als wijkraad naar de wijk als geheel, 
dan kunnen we enkele grote lijnen onderscheiden.

BASISVOOrZIENINGEN
Veilig in de wijk wonen waarin hoogspanningsleidingen 
lopen. Samen met de regionale, provinciale en landelijk 
overheid en tracht de gemeentelijke bestuurder een op-
lossing te vinden. De wijkraad vindt dat overleggen met 
de betrokkenen voorop moet staan. Op de eerstkomen-
de Klankbordgroepvergadering van 11 maart zal dit dan 
ook aan de orde komen.

DOELSTELLING EN rEALISATIE
In het verslag van de eerste wijkraad van dit jaar (hier-
naast in de Courant geplaatst) komen punten aan de 
orde die de wijkraad belangrijk vindt en worden de vor-
deringen tot nu weergegeven. Er blijkt genoeg te doen te 
zijn en er is ook al heel veel bereikt.

Herhalingsoproep

De wijkraaD zoekt PorteFeuillehouDers!

Iets voor u?

In de BC van november hebben wij onderstaande oproep geplaatst. Graag vragen wij nogmaals uw aandacht hier-
voor. De leefbaarheid van de wijk gaat ons allen aan. We doen daarom opnieuw een dringend beroep op u!

De wijkraad praat mee over de gang van zaken en ontwikkelingen binnen Brandevoort op het gebied van verschil-
lende onderwerpen. De belangrijkste taak hierbij is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de 

inwoners van Brandevoort en de ontwikkeling van onze wijk voor nu en ook in de toekomst met het oog 
op Brandevoort II.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die hier samen met ons verdere invulling aan willen geven.
Hierbij denken wij aan mensen die willen werken aan de volgende aandachtsgebieden:

Verkeer en infrastructuur / Onderwijs / Jeugd / Communicatie

WIJ VErWACHTEN VAN U:
1. Gemotiveerd te zijn om de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van de wijk Brandevoort te behartigen
2. Bereid te zijn om acht tot tien uur per maand te besteden aan vergaderen, het onderhouden van contacten, het 

voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken
3. Communicatieve vaardigheden

4. Activiteiten (helpen) te ontplooien om de mening van Brandevoort in kaart te brengen
5. Mondeling en schriftelijk vaardigheid om verslag te doen van de ontwikkelingen binnen de portefeuille binnen de 

wijkraad en richting de bewoners van Brandevoort.

WIJ BIEDEN U:
De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de inrichting van de wijk en daardoor mee te helpen aan de

verbetering van de leefbaarheid in de wijk.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Franklin van de Laar (voorzitter van de wijkraad, 06 - 83 22 33 99)

of bij Merijn Mulders (vice-voorzitter wijkraad, 78 12 17)

HErSTrUCTUrErING
De wijkraad neemt een geheel eigen plaats in de wijk en 
de gemeentelijke verhoudingen in. Deze positie zal ze 
verdedigen en uitdragen bij de andere wijkraden. 
Daarnaast proberen wij met weinig mensen de wijkraad 
goed te organiseren en naar buiten te communiceren. 
Helaas hebben we wegens privé omstandigheden af-
scheid moeten nemen van onze secretaris Ans Bogers. 
We willen ook langs deze weg Ans bedanken voor haar 
inzet voor de wijk en de wijkraad in het bijzonder!

STICHTINGEN EN COMMISSIES
De commissies en werkgroepen zijn intensief aan de slag 
geweest in het afgelopen jaar. In de eerste vergadering 
van dit jaar leggen zij uit hoe zij in het nieuwe jaar 2010 
alweer met nieuwe acties bezig zijn. En dan blijkt dat zij 
met veel energie en creativiteit origineel aan de leefbaar-
heid van de wijk werken.

TEN SLOTTE
Genoeg over 2009. In de volgende editie van de Bran-
devoorter Courant gaan we in op de plannen van de 
wijkraad voor 2010. 
P.S. Wilt u uw steentje bijdragen? Graag! Neem dan even 
contact op via wijkraad@brandevoort.org.

namens het bestuur van stichting wijkraad brandevoort
franklin van de laar (voorzitter)

wijkraad brandevoort in 2009 en naar 2010
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wijkhuis ‘t brandpunt bruisend brandevoort

nieuws uit ’t branDPunt

TOEGANKELIJKHEID VAN ‘T BrANDPUNT
Sinds kort beschikt ons wijkhuis over een ringleiding. 
Daarmee kunnen slechthorenden voortaan ook de di-
verse uitvoeringen in de grote zaal van het wijkhuis zon-
der problemen beluisteren. Verder is de toegang sterk 
verbeterd voor mensen in een rolstoel of mensen die 
moeite hebben met de zware deuren. Er is nu een au-
tomatische deuropener. Buiten moet op een knop wor-
den gedrukt, binnen reageert het systeem automatisch. 
Daarnaast worden nog enkele drempels verwijderd, 
waardoor de toegankelijkheid ook binnen het wijkhuis 
aanmerkelijk wordt verbeterd.

De laatste tijd is het regelmatig voorgevallen dat de bui-
tendeuren niet goed konden worden afgesloten. Dat 
heeft gevolgen voor het alarmsysteem en daarom werd 
in enkele gevallen besloten de deuren met een extra slot 
af te sluiten. Ook is diverse keren het alarm op onmoge-
lijke tijden afgegaan en is er reparatie uitgevoerd aan het 
elektrische deursluitsysteem. Nu blijkt dat er mensen 
zijn die het slot blokkeren, zodat ze niet meer telkens 
de deur moeten laten openen. Dit heeft als gevolg dat 
het sluitsysteem bewust buiten werking is gesteld en het 
alarm te kust en te keur reageert! Dit is uiteraard geen 
wenselijke zaak. Bij herhaling zullen dan ook alle kosten 
van alarmopvolging, reparatie en extra beheer op de da-
ders worden verhaald.

U bent van harte welkom om ons centrum te bezoe-
ken. Wanneer u meer wilt lezen over ’t BrandPunt en 
de activiteiten, kunt u ook kijken op de websites: www.
brandpunt.info en www.brandevoortinactie.nl.

aCtiViteiten in ‘t branDPunt

Ook in de komende maanden is er weer van alles te 
doen in ons wijkcentrum. Uiteraard vieren we carnaval, 
zijn er zwetsavonden en verschillende optredens. Hier-
onder vindt u een overzicht van de activiteiten in de ko-
mende tijd.

31 JANUArI 2010
Symfonieorkest Helmond-Venray
Het Symfonieorkest Helmond-Venray geeft onder leiding 
van Jacco Nefs in het laatste weekend van januari een 
concert met enkele bekende werken vooral uit de ne-
gentiende eeuw, de romantiek, met als titel Onvoltooide 
Stemmingen en Noordelijke impressies.
Allereerst een meesterwerk van Franz Schubert, De On-
voltooide. Dat is Symfonie nr. 7, die wonderlijk genoeg uit 
maar twee delen bestaat en toch een gaaf geheel vormt. 
Het blijft raadselachtig waarom Schubert geen vier delen 
schreef, zoals gebruikelijk was in die tijd.

Na de pauze volgt een kort jeugdwerk van de later we-
reldberoemde operacomponist Puccini, Preludio Sinfonico. 
Het modernste werk van het concert is Silouans Song van 
Arvo Pärt, de bekendste componist van Estland. Het is 
een kort gebed, gecomponeerd in 1991, maar heel span-
nend om te horen. Overbekend en populair over heel 
de wereld is de melancholieke Valse Triste van de Finse 
componist Jean Sibelius. Het programma wordt besloten 
met de twee Peer Gynt-suites. Oorspronkelijk schreef de 
Noorse componist, Edvard Grieg, deze toneelmuziek bij 
een drama van Ibsen, maar de componist stelde er later 
zelf twee vierdelige suites uit samen met het bekende 
Morgenstemming, enkele dansen, het ontroerende Solvegjs 
Lied en tenslotte Dans in de grot van de Bergkoning.
Entree volwassenen E7,50, kinderen tot en met twaalf 
jaar, scholieren en studenten E5,-. Kaarten zijn verkrijg-
baar aan de zaal of na reserveren via shvpost@live.com.

2 EN 3 FEBrUArI 2010
Voorverkoop entreekaarten kindercarnaval van 19.00 
tot 20.00 uur. Vanaf 4 februari zijn de kaarten verkrijg-
baar aan de bar in ’t BrandPunt. Wanneer u wilt weten of 
er nog kaarten beschikbaar zijn, kunt u telefonisch con-
tact opnemen met ’t BrandPunt. Het telefoonnummer is 
43 21 95.

6 EN 7 FEBrUArI 2010
Kunstenaarsweekend (zie pagina 55 in de BC).
 
8 EN 10 FEBrUArI
Inschrijven voor de kindervakantieweek. Op 8 februari 
van 19.00 tot 21.30 uur en op 10 februari van 12.00 tot 
14.00 uur.

CArNAVAL 2010
13 februari afteroptochtparty vanaf 15.00 uur, direct aan-
sluitend op de optocht van Mierlo-Hout. Brandeliersbal 
van 20.00 tot 1.00 uur. 14 februari afteroptochtpary na 
de optocht in Helmond, van 15.00 tot 20.00 uur. 15 en 
16 februari is het kindercarnaval, van 14.00 tot 18.00 uur. 
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16 Februari sluit carnaval met het sluitingsbal van de 
Brandeliers. Dit bal begint om 20.00 uur en sluit om 
23.11 uur.

27 FEBrUArI 2010
Een optreden van The Old Swingband en BBC Jazz. The 
Old Swingband is een veertienmans Brabants swingor-
kest dat is opgericht in 1984. Zij brengen muziek in de 
stijl van De ramblers, De Skymasters en aanverwante 
amusementsmuziek uit de jaren 1940 tot 1960. Ook 
hebben zij fijne dansmuziek op het repertoire, waardoor 
deze muziek- en dansavond gegarandeerd een swingend 
feest wordt.
BBC Jazz bestaat inmiddels vijftien jaar. Het doel van de 
orkestleden is om samen ontspannen en prettig muziek 
te maken in combinatie met sociale betrokkenheid. De 
leiding van dit orkest is in handen van richard Beeren. 
Met de komst van deze dirigent veranderde het reper-
toire en kwam de nadruk steeds meer te liggen op swing. 
Een greep uit het repertoire: Mood indigo, April in Paris, 
Blues Machine, Tequila.

28 FEBrUArI 2010
Een perfecte gelegenheid om met anderen kennis te ma-
ken: het Single Café op zondagmiddag 28 februari 2010 
in wijkhuis ’t BrandPunt. Jong of al wat ouder, met of 

zonder kinderen, wonend in Brandevoort of daarbuiten; 
alleenstaanden zijn van harte welkom tussen 14.00 en 
18.00 uur. Loop even binnen voor een drankje en kijk of 
er animo is voor een potje biljart of een leuk gesprek. 
Ook voor de kinderen is er genoeg te doen. Aanmelden 
is niet nodig.

TE VErWACHTEN VANAF MAArT 2010:
• 13 en 14 maart: Tentoonstelling van de fotoclub
• 27 maart: Aram van de rest met zijn show Moeders. 
 Gevoelige melodieën en ingetogen zang door deze  
 Nederlandstalige rocker.
• 28 maart: De Drie Wensen, een optreden van de jeugd-
 groep van de Houtse Toneelvereniging
• 8 mei: Cesar Zuiderwijk met de voorstelling Drumbo-
 nen en Kaneelstokken. Een kennismaking met de on-
 zichtbare drummer, de door voodoo bezeten slag- 
 werker en nog meer bijzondere figuren

CONTACT MET ’T BrANDPUNT
U kunt contact opnemen met ’t BrandPunt via telefoon-
nummer 43 21 95 of 0490 43 20 13. Ook kunt u mailen 
naar: beheerder@brandpunt.info n

ingrid tielemans
pr@brandpunt.info

De IVO-Mavo en het Carolus Borromeus College ver-
huizen medio 2012 samen naar Brandevoort. Na de ver-
huizing ontstaat er naast Gymnasium, Atheneum en Havo, 
één nieuwe sterke IVO-Mavo-opleiding in Brandevoort. 
De IVO-Mavo (voorheen onderdeel van het Dr.-Knippen-
bergcollege) valt vanaf 1 januari onder het Carolus Borro-
meus College, onder leiding van Gijs van Wijlen. De huidi-
ge schoolleiding, Simon van Wetten en Karel Vervest, blijft 
aanspreekpunt voor de school. “Wij vinden het belangrijk 
dat we de goede dingen van beide scholen behouden en 
verder versterken,” vertelt Van Wijlen. “Dat geeft rust, zo-
wel voor leerlingen als docenten. We willen daarom be-
staande klassen, ook na de verhuizing, gewoon intact hou-
den. We willen optimaal profiteren van de nieuwe situatie: 
er staat straks een prachtig gebouw dat volgens de mo-
dernste onderwijsconcepten gebouwd en ingericht wordt, 
met een mooie sportaccommodatie en fraaie sportvelden. 
Daar verheugen we ons enorm op.”

VEILIG NAAr SCHOOL
Er wordt nu al hard gewerkt om de veiligheid van de leer-

lingen die straks naar Brandevoort gaan te waarborgen. “De 
gemeente heeft gegarandeerd dat er bij de opening van de 
school vrijliggende fietspaden vanuit de verschillende wijken 
en omliggende dorpen zullen zijn,” zegt Van Wetten. “Ook 
het openbaar vervoer moet goed geregeld zijn. Zo zijn er 
onderhandelingen gaande tussen gemeente en NS om de 
trein vier maal per uur op station Brandevoort - op loopaf-
stand van de nieuwe school - te laten stoppen.”

EINDEXAMEN OP NIEUWE SCHOOL
De huidige leerlingen van de IVO-Mavo of het Carolus 
zullen weinig van de verhuizing merken. Alleen de nieuwe 
brugklassers en de jongsten van het Carolus zullen er-
mee te maken krijgen. Die leerlingen zullen eindexamen 
doen op hun nieuwe school. “Omdat de nieuwbouw el-
ders plaatsvindt, zullen de leerlingen en de nieuwkomers 
geen last hebben van de werkzaamheden. Ze kunnen zich 
dus volledig op hun studie richten,” zegt Van Wijlen. 

Meer informatie is te vinden op www.ivonieuwbouw.nl
of www.carolusnieuwbouw.nl. n

                 iVo-maVo en
    Carolus
        borromeus ColleGe
                    samen naar
          branDeVoort
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Op 10 januari staan niet alleen de bestuurders van de 
wijk in de belangstelling. Ook heeft het massaal opgeko-
men publiek even aandacht voor de unieke Brandevoor-
ter bewoners, die zich op speciale wijze inzetten voor 
onze wijk. Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brande-
voort heeft het fenomeen de Brandevoorter van het jaar in 
het leven geroepen en dit jaar is het de eerste keer dat 
deze belangrijke titel verleend wordt.
In een korte terugblik op de afgelopen tien jaar licht 
Jan Drouen namens de Stichting de keuze van de meest 
bijzondere Brandevoorter toe. Zes Brandevoorters zijn 
genomineerd. De nominatie is tot stand gekomen door 
voorstellen van bewoners of groepen uit de wijk. Een se-
lectiecommissie van vijf personen heeft uit deze genomi-
neerden een keuze gemaakt. In deze commissie hebben 
wethouder Frans Stienen, Jacqueline Klomp, Patricia van 
Dijk, Ingrid Tielemans en Jan Drouen zitting. Alle geno-
mineerden hebben aan de leefbaarheid van Brandevoort 
bijgedragen. Francien van de Ven blijkt in Halloween, Pa-
sen en vooral in kindervakantiewerk overactief. Zij mag 
van de commissie E 250,- uitdelen aan een groep in de 
wijk. Zij heeft dit bedrag toegekend aan de commissie 
Kindervakantieweek. Jan roefs als vijfde Brandevoorter 
is niet de meest opvallende oud-Brandevoorter, maar hij 
zet zich via politiek, organisatie van evenementen en nu 
bij de voetbalvereniging op bijzondere wijze in. Hij kijkt 
er wat van op, maar is ook verguld met de waardering. 
De E 250,- geeft hij aan De Brandeliers. Min of meer 
samen met Jan roefs is William Kuypers de laatste ja-
ren intensief actief bij de voetbalclub SV Brandevoort. 
Materieel, motiverend en zelf participerend houdt hij de 
voetbalclub van Brandevoort in beweging. Hij geeft zijn 
E 250,- aan… de voetbalclub. Op de tweede en derde 

plaats komen Marco Feyen en Giel Pollemans. Marco is 
jaren bezig geweest in de activiteitencommissie van de 
wijk en besteedt nu zijn tijd bij de snel groeiende carna-
valsclub van Brandevoort De Brandeliers. Marco geeft 
zijn E 500,- natuurlijk door aan deze club. Giel Pollemans 
is het langste aan één activiteit verbonden. Hij heeft de 
basis gelegd voor de Brandevoorter Courant en zorgt 
nu maandelijks met een groep van acht mensen voor in-
formatie in de wijk van en door Brandevoorters. Giel is 
van mening dat zijn E 500,- het beste bij de jeugdclub in 
wording van dienst kan zijn. Deze jeugdclub heeft nog 
veel te bereiken en legt de basis voor een langdurige 
leefbaarheid in de wijk. De club heeft nu nog een trage 
start, maar min of meer iedereen is het er over eens dat 
de groepering jongeren in de wijk de meeste aandacht 
moeten krijgen. Ten slotte komt de eerste echte Bran-
devoorter uit Brandevoort zelf; al voor het ontstaan van 
de wijk woonde Adriaan Joosten in de buurt en heeft hij 
zich ingezet om Brandevoort als nieuwe wijk tot stand te 
laten komen. Hij krijgt een bedrag van E 1000,-. Adriaan 
wil hiervan E 250,- beschikbaar stellen aan SV Brande-
voort, als aanbetaling op een professionele ‘stuitbaltrai-
ner’ (keeper). De overige E 750,- gaan naar de commis-
sie kindervakantieweek, die daar ongetwijfeld een goede 
bestemming voor heeft.
Het initiatief van de Stichting om een Brandevoorter van 
het jaar te benoemen is een uitstekend idee om de be-
trokkenheid bij het openbare gebeuren in de wijk te 
vergroten. Zeker als deze mensen een dergelijk groot 
bedrag mogen investeren in activiteiten voor de wijk zelf, 
kan de leefbaarheid van de wijk alleen maar groeien. n

GP

brandevoorter
2009



nummer 1 • januar i  2010   17

brandevoorterdag
helikoPterVluChten 20 juni

Was u in 2008 te laat, was u in 2008 te bang, was u in 
2008 enthousiast, of was u in 2008 nog geen Brande-
voorter? Maak dan een HELIKOPTErVLUCHT boven 
Brandevoort.
Maak van de unieke gelegenheid gebruik om de wijk van 
bovenaf te zien tijdens een helikoptervlucht. De vluchten 
duren ongeveer zes minuten en kosten slechts E 25,- 
per persoon, ongeacht de leeftijd. Kinderen mogen ook 
vliegen, mits zij zelfstandig kunnen zitten. 
Kaarten zijn in de voorverkoop vanaf 18 januari verkrijg-
baar in het wijkcentrum van Brandevoort, ’t BrandPunt. 
Voor beschikbaarheid kunt u bellen naar ’t BrandPunt. 
Wees er snel bij want op is op! Op de dag zelf kunnen, af-
hankelijk van de voorverkoop, ook nog kaarten worden 
gekocht. Het totaal aantal kaarten is echter beperkt. Dus 
wilt u zeker weten dat u een vlucht kunt maken, zorg 
dan dat u kaart(en) aanschaft in de voorverkoop. U vliegt 
tijdens de Brandevoorterdag 2010 op een zelf gekozen 
tijdstip tussen 11.00 en 18.00 uur.

Deelnemers GezoCht Voor braDerie

Op zondag 20 juni wordt er tijdens de Brandevoorter-
dag een braderie georganiseerd. Hierbij willen wij graag 
ondernemers en creatievelingen uit de hele regio uitno-
digen om deel te nemen aan de braderie. Hoe meer ver-
scheidenheid hoe beter. Wel vragen wij alle deelnemers 
om iets toe te voegen aan hun stand zodat de braderie 
een toegevoegde waarde krijgt. 
Om enkele voorbeelden te geven: een schoonheidsspe-
cialiste die een metamorfose of huidanalyse geeft, een 
kapper die laat zien hoe je hairextensions inzet, een 
drankenhandel die wijn laat proeven, een bloemist die 
bloemstukken of corsages maakt, een modezaak die 
modeshows geeft, een theeschenkerij die verschillende 

soorten thee laat proeven, een portretschilder, glas in 
lood, modelboten bouwen, vogelhuisjes timmeren, et ce-
tera... We laten de creativiteit aan de ondernemers over.
Voor diegenen die zich willen opgeven kan dat via e-mail-
adres braderie@brandevoorterdag.nl, onder vermelding 
van naam, adres, telefoonnummer, toepassing kraam en 
manier van demonstreren. U krijgt een bevestiging van 
uw aanmelding en een rekeningnummer waar u het geld 
voor de kraam naar over kunt maken.
Een kraam is ongeveer vier meter lang en kost E 35,-. 
Uiteraard mag u altijd meerdere kramen huren. Iedere 
kraam is voorzien van een dekzeil indien het weer te-
gen mocht zitten. Mocht u in plaats van een kraam een 
grondplaats nodig hebben, omdat een kraam niet func-
tioneel genoeg is, dan kan dat in overleg voor dezelfde 
prijs. Let wel, u heeft pas een kraam als u heeft betaald.

De braderie vindt plaats vanaf 11.00 tot en met 17.00 
uur. Uiteraard dient u wel ruim op tijd aanwezig (ruim 
voor 11.00 uur) te zijn, zodat wij de kramen soepel kun-
nen toewijzen en u tijd heeft om deze in te richten.

de commissie brandevoorterdag 2010
braderie@brandevoorterdag.nl

pr@brandevoorterdag.nl

branDeVoorterDaG 2010 heeFt een 
totaal nieuw onDerDeel: straat-
theater

Wanneer u over het terrein van de Brandevoorterdag 
heen wandelt, kunt u overal bijzondere taferelen tegen-
komen. Dat kan variëren van jongleurs tot vuurspuwers. 
Een ding is zeker: verrassend zal het zijn.
Om te zorgen voor voldoende variatie in de acts vragen 
wij nog mensen die zich bezig houden met allerlei vor-
men van straattheater. U kunt zich aanmelden via info@
brandevoorterdag.nl of u kunt een bericht achterlaten in 
’t BrandPunt, met daarin uw naam, telefoonnummer en 
uw act. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt om dit 
door te spreken. 

Mocht u interesse hebben om op de Brandevoorterdag 
2010 mee te doen aan het straattheater, dan zien we uw 
e-mail graag tegemoet.

commissie brandevoorterdag



nummer 1 • januar i  2010   19

foto club

Waarom wij?

Voorzieningen voor jongeren.

Daarom wij.

CT D235 Poster jongeren A4.indd   1 14-01-10   22:09

Peter van Stiphout (nr.3), Stijn Smeulders (nr.5) & Roy Boermeester (nr.6)

PvdA Mierlo-Hout & Brandevoort

PortretGroeP VolGt workshoP

Op 5 januari heeft de portretgroep een workshop ge-
volgd bij docent Jan Kok van de Fotovakschool uit Box-
tel. Vooraf waren er vragen per mail gesteld zodat Jan 
Kok zeker wist waar de belangstelling lag voor meer in-
formatie. De vragen betroffen de studiobelichting, welke 
lampen moet ik aanschaffen, en waar moet ik op letten. 
Hoe groot moet mijn amateurstudio minstens zijn. Hoe 
ontwikkel ik een eigen stijl. Hoe stuur ik modellen aan. 
Wat is high key en low key precies en hoe moet dat. Waar 
moet je dan op letten. Wat zijn de valkuilen als je pas 
startend bent.
Nadat alle vragen waren beantwoord, kregen de leden 
eerst theorieles en daarna werd alles in de praktijk voor-
gedaan. De setting van de lampen werd uitgelegd. Een 
model werd aangestuurd naar verschillende poses. Jan 
Kok was helder en duidelijk in datgene wat hij vertelde.
Het is ook verstandig om een serie foto’s te maken met 
een lichtopstelling voordat je een andere opzet. Om nu 
steeds met je lampen te gaan wandelen in de studio is 
ook niet handig. Wat zeker belangrijk is dat je met je 
model blijft communiceren zodat deze zeker alert blijft 
en niet gaat ‘inzakken’.
De verschillende poses met belichtingen werden voor-
gedaan. Er werd eerst met een lamp gewerkt met op-
bouw naar drie lampen. Daarna is er een proef gedaan 
met zaklampen als lichtbron, wat weer lollige en schil-
derachtige effecten kan geven. De leden kijken terug op 
een leerzame en zeker met humor uitgelegde workshop.
De portretgroep is meestal eenmaal in de maand samen 
bezig op - locatie of in een studio - om zichzelf steeds 
verder te ontwikkelen. Ook worden er fotobesprekin-
gen en Photoshop-avonden gerealiseerd door de leden 
zelf om elkaar te laten zien hoe iedereen zelf werkt.

petrie smulders
coördinator portretgroep gevorderden

FotoClub branDeVoort heeFt een 
leVenDiG winterseizoen

Vooruitlopend op de komende vijfde (lustrum-) ten-
toonstelling wordt veel tijd besteed aan het bespreken 
van elkaars foto’s.
Meestal is een clublid de mentor van een avond, waar-
bij de andere leden opbouwend commentaar leveren op 
het werk van hun medeclubleden. In december hadden 
wij het fenomeen Wim Jenniskens in ons midden, die op 
die avond als mentor optrad. Hij heeft een ontwapende 
kijk op foto’s en geeft verfrissend commentaar. De aan-
wezigen hadden een geweldige avond.
Een ander initiatief was uitgegaan van de portretgroep 
om de vakfotograaf en docent Jan Kok van de Fotovak-
school uit te nodigen om zijn visie te geven op het maken 
van portretten en modelopnamen. Hierbij waren ook le-
den van de startersportretgroep aanwezig. Ook deze bij-
eenkomst smaakte naar meer. Vooraf waren er door de 
leden vragen gesteld, zodat hij wist waar de belangstel-
ling lag. Nadat de vragen beantwoord waren, kregen de 
leden eerst theorieles en daarna werd alles in de praktijk 
voorgedaan. Hierbij werd een model aangestuurd voor 
verschillende poses. Jan Kok was helder en duidelijk in 
datgene wat hij vertelde. Om dergelijke (veelal studio-) 
opnamen mogelijk te maken, was er dringend behoef-
te aan een degelijke studioflitslichtinstallatie. FotoClub 
Brandevoort is dan ook heel blij met de mogelijkheid, 
die via de wijkraad bij de gemeente werd geboden, om 
van een zogenaamde impulssubsidie gebruik te kunnen 
maken. Hierdoor werd het mogelijk een dergelijke instal-
latie aan te schaffen.
Ook konden we door deze subsidie aanvullende grote 
lijsten voor onze tentoonstelling aankopen en hout om 
panelen voor de tentoonstelling te maken. Intussen wa-
ren de portret/modellengroep en de architectuurgroep 
afgereisd naar het vervallen station Motzen in België. 
Hier werden sfeervolle architectuuropnamen gemaakt 
en eveneens modellen in deze entourage gefotografeerd.
De architectuurgroep bezocht tevens het oogstrelende 
TGV-station in Luik. Zij besloten om beide locaties in 
de toekomst nogmaals op de gevoelige sensor vast te 
leggen. n

albert ticheler
fotoclub.publiciteit@brandevoort.org

56 56 21
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brandweer post brandevoort
Allereerst iedereen een gelukkig en gezond 2010 na-
mens brandweer Helmond.
Voor ons is het begin van het jaar rustig begonnen, net als 
vorig jaar hebben we met een ploeg stand-by gezeten op 
de kazerne, het was dan ook weer een gezellige avond/
nacht. We hoefden niet in actie te komen en hebben dan 
ook een rustige overgang naar het nieuwe jaar gehad.
Ook overdag hebben we geen brandjes in de wijk gehad, 
noch in de rest van Helmond.
De eerste grote brand van 2010 is wel al een feit, een 
brand bij de oude EHAD-hallen aan de Engelseweg was 
dusdanig van omvang dat assistentie van diverse eenhe-
den nodig was, onder andere ook van Post Brandevoort.
Maar ook in de maanden november en december heb-
ben we niet stil gezeten. In totaal hebben we deze maan-
den eenentwintig meldingen gehad, wat de teller voor 
2009 op 119 brengt.
Naast een bijstand in Mierlo voor een schoorsteen-
brand, hebben we ook nog op de A270 een persoon uit 
haar auto moeten bevrijden nadat zij tegen een boom 
tot stilstand was gekomen. Naast het blusvoertuig van 
Brandevoort zijn er nog diverse andere eenheden van 
brandweer Helmond, Nuenen en Eindhoven ter plaatse 
geweest, evenals een traumahelikopter om de aanwezige 
ambulancemedewerkers te assisteren.
Twee weken daarvoor was er op de kruising bij UPC 
nog iemand de sloot in gereden. Hier was niets aan de 
hand, behalve wat blikschade en de gekrenkte trots van 
de bestuurder. Ook hebben weer diverse automatisch 
brandmeldingen gehad en een brandgerucht in de Sta-

tenlaan. Dit laatste bleek een lege batterij te zijn van een 
rookmelder, maar wat ik de vorige keer al zei: bij twijfel 
bellen! Beter een keer te veel, dan een keer te weinig of 
te laat.
Bij ons in de wijk is elk nieuwbouwhuis uitgerust met 
minimaal één rookmelder. Deze zit aangesloten op de 
netspanning en vaak zit er nog een back-up-batterij in, 
zodat de melder ook werkt als de stroom is uitgeval-
len. Deze batterij moet eens in de zoveel jaar vervangen 
worden en als deze leeg is begint de melder een piepge-
luid te maken.
Verder gaan wij als brandweer Helmond er nog een taak 
bij nemen in ons hulpverlening pakket. In het tweede 
kwartaal van 2010 worden de eerste uitrukvoertuigen 
van brandweer Helmond uitgerust met een AED [Au-
tomatische Externe Defibrillator] en een zuurstofset. 
Hiermee gaan wij de ambulance ondersteunen bij reani-
maties. We zijn dus niet ter vervanging, maar ter aanvul-
ling van de ambulance om een nog betere zorg voor de 
burgers te realiseren. Schrik dus niet als je belt voor een 
reanimatie en er staat ineens een brandweervoertuig 
voor de deur, de ambulance (als die er nog niet is) zal 
dan snel volgen. Als het zover is dan zullen we jullie daar 
ook van op de hoogte stellen. Verder een veilig jaar en 
tot ziens in de wijk. n

namens post brandevoort
anton van de goor

voor actuele informatie over brandweer helmond kijk 
eens op www.brandweerhelmond.nl

Foto ongeval A-270: Harry Grijsseels Foto Brand EHad Hallen: Hans Cornelissen - 
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Scouting in Nederland bestaat in 2010 honderd jaar. De 
grootste jeugd- en jongerenorganisatie van dit land viert 
een jaar lang uitbundig feest met alle jeugdleden en vrij-
willigers. Ook Scouting Brandevoort doet mee aan de 
diverse festiviteiten. In heel 2010 vinden tal van Scouting-
activiteiten en Scoutingevenementen plaats. Op zowel 
lokaal, regionaal als (inter)nationaal niveau feliciteren de 
meer dan 100.000 scouts Nederland met de eeuwlange 
aanwezigheid van Scouting in dit land.

TIJD VOOr TAArT – LOKAAL
Op 13 januari bieden de Helmondse scoutinggroepen de 
gemeente een grote slagroomtaart aan om de bestuur-
ders te bedanken voor de samenwerking, maar ook om 
de aanwezigheid en de rol van de Scoutinggroepen in 
Helmond te benadrukken. In samenwerking met Multi-
vlaai wordt aan de ambtenaren een heerlijke taart aan-
geboden.

SCOUTS2DAy – NATIONAAL 
Zaterdag 15 mei 2010 veroveren tienduizenden scouts 

Utrecht. De meest centraal gelegen stad van het land 
wordt voor één keer omgetoverd in de Scoutinghoofd-
stad van Nederland en Scouting Brandevoort is er bij! 
Op de straten, parken en pleinen van de Domstad vieren 
scouts met elkaar en anderen het honderdjarig bestaan 
van Scouting in Nederland.

JUBJAM100 – (INTEr)NATIONAAL 
Van 26 juli tot en met 4 augustus 2010 vindt het klap-
stuk van het jubileumjaar plaats. In roermond komen 
15.000 scouts uit binnen- én buitenland bij elkaar voor 
een waanzinnige JubileumJamboree. Aan de Maasplassen 
bouwen meer dan 1500 vrijwilligers een grandioos kam-
peerterrein (uit het niets!!) waar alle leeftijdscategorieën 
en alle spelonderdelen van Scouting (land-, lucht- en wa-
terscouts) tien dagen lang nieuwe vrienden maken, bij-
zondere Scoutingtechnieken aan elkaar overbrengen en 
geweldig feestvieren. Vanuit Brandevoort gaan de Esta’s 
en de Scouts dit avontuur beleven, we hebben er zin in!

VErNIEUWEND
In het feestjaar voert Scouting Nederland ook tal van 
vernieuwingen uit in het Scoutingspel. Zo is in september 
2009 een nieuwe kledinglijn geïntroduceerd, start vanaf 
het nieuwe Scoutingseizoen een nieuwe trainingsroute 
voor deskundigheidsbevordering voor kaderleden van 
de vereniging en zijn de landelijke jubileumevenementen 
gegoten in de vernieuwde spelthema’s van het Scouting-
spel. n

sandra bierens, scouting brandevoort
info@scoutingbrandevoort.nl
www.scoutingbrandevoort.nl

scouting brandevoort

De rabobank vindt het belangrijk om dicht bij haar klan-
ten te zijn met vestigingspunten en geldautomaten. Ook 
in Brandevoort zal rabobank Helmond in 2010 een geld-
automaat plaatsen.

Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om de komst van 
de geldautomaat in Brandevoort zo snel mogelijk te re-
aliseren. Bij het plaatsen van een geldautomaat moeten 
vergunningen worden aangevraagd en moet worden vol-
daan aan diverse technische eisen. Helaas verloopt dit 
proces langzamer dan wij voor ogen hadden.

Van de definitieve datum van plaatsing zullen wij u op de 
hoogte stellen door middel van een bericht in de BC. 
Wij verwijzen u in de tussentijd graag naar de dichtstbij-
zijnde geldautomaat in Mierlo-Hout. Wij danken u voor 
uw vertrouwen en zijn u straks graag van dienst op de 
nieuwe locatie. n

rabobank helmond
altijd dichtbij!

geldautomaat rabobank
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VoetbalVereniGinG sV branDeVoort 
timmert aan De weG!

De lokale voetbalvereniging SV Brandevoort heeft een 
mooi en bewogen oprichtingsjaar achter de rug. Met een 
klein aantal enthousiaste vrijwilligers is begonnen: het 
gevecht om de eigen plaats in Brandevoort in plaats van 
een samensmelting met onze buurvereniging uit Mierlo-
Hout of een andere Helmondse club. Het opzetten van 
de structuur van de vereniging, het werven van vrijwil-
ligers, het enthousiasmeren van de jeugd en de ouders. 
Het samenstellen van twee seniorenteams. Wie herin-
nert zich niet het grandioze openingsspektakel op 27 
september 2009 met medewerking van PSV’ers Dirk 
Marcellis en de mascottes Phoxy en Brandje?
Nu kijken we terug op een bewogen eerste jaar. Zo zijn 
er stevige banden ontstaan met alle scholen in Brande-
voort. We stimuleren sport en spel bij de jeugd door 
actief sportdagen te organiseren. Eind vorig jaar en begin 
dit jaar zijn er al diverse weersonafhankelijke activitei-
ten georganiseerd bij een van onze partners Carlton De 
Brug in Mierlo. Maar we doen meer… ook om de sport-
cultuur voor Brandevoort te behouden en verder uit te 
bouwen.
Zeker nu de landelijke en lokale politiek aangeeft minder 
geld in sport te gaan steken, zullen we meer en meer 
moeten gaan bouwen op onze vrijwilligers en partners. 
Deze mensen en organisaties zullen daarom ook op ge-
paste wijze belicht worden. Brandevoort kent een bloei-
end verenigingsleven en onder de bewoners vonden we 
vele enthousiaste vrijwilligers en sporters.
Wat veel mensen niet weten, is dat er nogal wat voor-
waarden gesteld worden aan het oprichten van een voet-
balvereniging. Eén van de voorwaarden om een licentie 
te verkrijgen is bijvoorbeeld het voeren van een ‘eerste 
team’ dat uitkomt in de competitie.
We zijn oprecht trots en blij dat we een groep enthou-
siaste spelers hebben gevonden om dit ‘oprichtingsteam’ 
te vormen. We waren ons bewust dat we het eerste jaar 

sv brandevoort

concessies moesten doen aan het resultaat; je mag niet 
verwachten dat een nieuw team - dat niet uitsluitend uit 
sterspelers bestaat - meteen al fantastische resultaten 
boekt. We zijn er van overtuigd dat we, vanaf het vervolg 
van de competitie in 2010, betere resultaten gaan halen. 
Er zullen nieuwe talenten worden aangetrokken en met 
de aanstelling van Hans van den Heuvel als nieuwe trai-
ner zal er zeker voortgang geboekt worden in de ont-
wikkeling van het hele team. Daarmee zal onze selectie 
in 2010 een aantal nieuwe kwaliteitsimpulsen krijgen. De 
eerste punten zullen worden binnengehaald. Vanaf sei-
zoen 2010/2011 willen we echt een rol van betekenis 
gaan spelen in de zesde klasse amateurs. Van daaruit zul-
len we doorpakken en verder groeien. We willen dit bij 
voorkeur doen met spelers uit Brandevoort!
Heb je interesse om deel uit te maken van een opko-
mend team en er samen de schouders onder te zetten? 
Meld je aan via m.biemans@svbrandevoort.nl. We nodi-
gen je dan graag uit voor een persoonlijk gesprek waarin 
we elkaars ambities kunnen bespreken.

VoetbalVereniGinG en basissCholen 
branDeVoort stimuleren sPort bij 
leerlinGen

Voetbalvereniging SV Brandevoort werkt sinds kort sa-
men met de basisscholen in Brandevoort aan een sport-
stimuleringsprogramma. Op speelse wijze worden de 
kinderen van de diverse basisscholen nóg enthousiaster 
gemaakt voor sport en beweging. Deze maand genieten 
diverse groepen scholieren onder professionele begelei-
ding in een van de grote zalen van De Brug Active in 
Mierlo van meerdere sportieve spelvormen. Dit initiatief 
is zeer positief ontvangen door alle betrokken partijen 
en zal zeker navolging krijgen.

roland koster
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Bij het schrijven van dit verslag zijn de eerste twee zwets-
avonden van Brandevoort in Actie al weer een feit. Op 
vrijdag de 15e was de openingsact in ’t BrandPunt voor 
Kôjje-n-Ôjjem. Dit Helmondse vijftal wist door middel 
van leuke sketches, zoals een goocheltruc in slow motion 
en gezellige meezingliedjes het publiek in de stemming te 
brengen voor de komende avond. Berry Knapen vierde 
dit jaar bij ons zijn verjaardag en werd bij binnenkomst 
door Bloaskapel Blacknote en het publiek hartelijk toe-
gezongen. Hij speelde goed in op het publiek en van 
zijn baas kreeg hij een cadeau waar iedereen wat aan 
had: ontslag. Harry Hens als zijn alter ego Boer de rijke 
kwam als melkboer zijn laatste bestelling afleveren bij 
zijn vaste klant. Ook Bertha van de Meuleperd (Kitty Go-
verde) vertelde honderduit over haar relatie met Sjefke: 
zij, honderdtwintig kilo en hij vijfenveertig kilo en lelijk. 
Hun waterbedgeheimen werden door Bertha op ludieke 
wijze verteld. 
Zaterdagavond begon gezellig met het duo Plus Minus uit 
Someren. Enkele bekende Brandevoorters werden flink 

brandevoorter zwetsavonden 2010
                        weer succesvol

op de hak genomen. Marlon Kicken kwam als Johnny Glit-
ter op de bruiloft van zijn tante. De zevenjarige Dreeke 
(Freddy van de Elzen) wist met zijn sterke gezichtsuit-
drukkingen en gebaren iedereen in te palmen. Leuke 
grappen en zijn kinderstemmetje zorgden voor een fan-
tastisch optreden. De skèle schilder werd vertolkt door 
Naadje Pet. Een goede buut met leuke woordspelingen. 
Uitsmijter van de avond waren de tweelingzusjes Irma 
en Erica als Dubbel Trubbel. Als koekoeksklok en wekker 
weten ze de hele zaal op z’n kop te zetten met getrubbel 
onderling en liedjes waar je kippenvel van krijgt.
De raad van Elf, vorst en grootvorst van CS De Bran-
deliers waren beide avonden aanwezig en zorgden voor 
een sfeervol plaatje op het podium.
Iedereen ging tevreden naar huis na deze twee geslaagde 
avonden, die mede mogelijk gemaakt werden door de 
vele vrijwilligers die hieraan meegewerkt hebben. n

CC
foto’s: gemaakt door de fotoclub
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De raad van Elf staat in de startblokken om er een on-
vergetelijk jaar van te maken. Ondanks dat er nog geen 
Prins is gevonden en ze deze nog niet kunnen voorgaan, 
is de LEUT er niet minder om. Na wat warm gedraaid te 
hebben bij bevriende carnavalsverenigingen is het start-
schot op 12 februari toch echt een feit. 
Samen met de Prins en Prinses van de beide basisscho-
len in Brandevoort gaan zij op onze nieuwe praalwagen 
door De Veste trekken om carnaval te openen in Bran-
deliersrijk. We hebben ook weer de beschikking over de 
Cabrio-Brandeliers bus.
Deze optocht start om ongeveer 13.15 uur op de Bie-
zenlaan en loopt daarna via de Herenlaan, Statenlaan, 
Herselsestraat, Huiskensstraat, Langdonkstraat, rinck-
straat, Koolstraat, om vervolgens om ongeveer 13.45 
uur via het schoolplein te eindigen in de grote zaal van 
‘t BrandPunt. 
Daarna komen de Houtse Kluppels symbolisch de sleutel 
overdragen aan de Brandeliers, na jarenlang het carnaval 
een warm hart te hebben toegedragen aan Brandevoort. 
Waarvoor wij de Houtse Kluppels zeer dankbaar zijn. 
Het carnaval is dan echt begonnen.

Hieronder staat het volledige programma van onze Hof-
tempel en de optochten waar de Brandeliers het carna-
val met hart en ziel zullen gaan uitdragen:
VrIJDAG 12 FEBrUArI: 
- Optocht Brandevoort
ZATErDAG 13 FEBrUArI: 
- Optocht Mierlo-Hout
- After-optochtparty van 16.00-19.00 uur. Entree voor  

 leden is gratis. Niet leden betalen E 2,50 per volwas-
 sene en E 1,- per kind.
- Brandeliersbal van 20.00 - 01.00 uur. Minimumleeftijd  
 dertien jaar. Entree voor leden is gratis, niet-leden be- 
 talen E5,-.
ZONDAG 14 FEBrUArI:  
- Optocht Helmond Centrum.
- ’t BrandPunt is geopend vanaf 16.00 uur.
MAANDAG 15 FEBrUArI:
- Kindermatinee* van 14.00-18.00 uur. Entree E 2,50 
 per kind en E 1,- per volwassene. Kaartverkoop in
 ’t BrandPunt.
DINSDAG 16 FEBrUArI:
- Kindermatinee* van 14.00 - 18.00 uur. Entree E 2,50 
 per kind en E 1,- per volwassene. Kaartverkoop in
 ’t BrandPunt. 
- Sluitingsbal van 20.00 - 23.11 uur. Entree voor leden is  
 gratis, niet-leden betalen E 5,-.
Gebruik garderobe bij alle activiteiten E 0,50
*Organisatie SBiA, in samenwerking met CS de Brandeliers

Zoals u ziet een goed gevuld carnavalsprogramma voor 
2010. Kom dus gezellig meefeesten met de raad van 
Elf van vrijdag 12 tot en met dinsdag 16 februari. Onze 
Grootvorst en Vorst nodigen u van harte uit.
Wil je graag lid worden? Meld je dan aan via 
www.brandeliers.nl. Secretariaat Stichting de Brande-
liers, per adres Klarenbeemden 18, 5706 NG  Helmond. 
info@brandeliers.nl n

cs de brandeliers groet u. aláááf!!! 

   De branDeliers
    Gaan los
met CarnaVal 2010

De Steelpanne, verantwoordelijk voor de ontvreemding 
van De Sleutel van de carnavalsstichting Brandeliers op 
het Leutfestijn van De Brandeliers op 7 november heb-
ben via de Hyves van de Brandeliers de afgelopen drie 
zaterdagen hun eisen kenbaar gemaakt hoe de Brande-
liers de sleutel weer in hun bezit kunnen krijgen.
Alles wijst in de richting van het 2 weekskes Vuraf bal van 
de Brandeliers op 30 januari 2010.
Wie achter De Steelpanne steekt is nog een raadsel, 
maar hopelijk gaan de Brandeliers in op de eisen; anders 
wordt het openen van Carnaval op vrijdag 12 februari in 
Brandevoort wel een probleem. n

    verdwenen sleutel
van de brandeliers
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branDeleros zoekt (noG een Paar) 
banDleDen!

Vorig jaar hebben wij een oproep geplaatst in de BC 
voor bandleden voor een sambapercussiegroep.
Inmiddels zijn we met een club van vijftien personen. Het 
gaat super en we zijn druk bezig om ons repertoire uit 
te breiden! We bespelen allemaal een trommel en zijn 
nog op zoek naar mensen die de overige instrumenten, 
zoals de chocalho (shaker), de tamborim, of de agogo 
(koebel) willen bespelen. Je hoeft geen ervaring te heb-
ben (hadden wij ook niet), maar wel gevoel voor ritme. 
We repeteren iedere donderdagavond in ‘t BrandPunt en 
om de week krijgen we les. Lijkt het je gezellig om samen 
met ons muziek te komen maken? 06 363 345 89 of mail 
naar info@brandeleros.nl n

audrey en joyce

brandeleros oproep

chocalho      tamborim    agogo

MET DE COMMISSIE ‘SAMENLEVING’ IN GESPrEK 

De stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort heeft 
maandagavond 25 januari in een druk bezochte vergadering 
van de commissie Samenleving haar visie voorgelegd.
De visie omvat een aantal punten. Op het sportpark Bran-
devoort moeten Brandevoorters de velden en accommo-
daties op meerdere manieren kunnen gebruiken. Nu is de 
voetbalvereniging SVBrandevoort al actief bezig: in het jaar 
2010 en 2011 groeit de vereniging al uit naar 300 actieve 
leden. Dit betekent dat er een kunstgrasveld moet komen 
en dat de wijk snel de accommodatie aangepast moet uit-
breiden, vooral naar een veelzijdiger inzet. Desnoods kan de 
wijk in eigen hand tot uitvoering overgaan.  Deze visie heeft 

stichting sport en bewegen

de stichting vertaald in de volgende vragen: kunnen er 4 
velden komen in Brandevoort, kan er meer en beter beheer 
komen op het sportpark Brandevoort en kan er meer geld 
beschikbaar komen om alle wensen goed tot uitvoering te 
kunnen brengen?
Net als bij de prognoses voor de jongeren in de wijk, heeft 
de stichting Sport en Bewegen het vermoeden dat het 
bestuur van de gemeente Helmond het aantal sportende 
mensen onderschat. Gelukkig staat de commissie ‘Samenle-
ving’ welwillend tegenover de standpunten van de stichting 
deze avond. Het is nu afwachten of de gemeenteraad de 
komende weken de standpunten in deze gaan overnemen. n
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De winnaar van de decemberpuzzel is J. van den Eijnden. De oplossing was: De BC wenst u allen een voorspoedig en goed 
nieuwjaar. Deze maand een codekraker. Kunt u de zin ontcijferen? Gelijke cijfers zijn gelijke letters. De letters q en x zijn niet 
gebruikt.

De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een interessante prijs. 
De oplossing van de puzzel kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl, onderdeel formulieren. Daar 
vindt u het formulier puzzel. De uiterste inleverdatum is 5 februari. Succes!

de januari puzzel  

1 =

2 = c

3 =

4 =

5 =

6 =

7 =

8 = 

 2 19 14 22  7 17 17 11          	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
 9  8  5 15 12 17 16 19 19  8 11   14  5  5  3 11  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
24 18  2 21   1 17 17  8  19 22   16 19 19  8 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
17 17 15  15 18 17 26  1  17 15    9 17  4 11 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
 2  5  8 15  5 16  5  7  14 17 11   12 17     	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
 2  5  9  8 18 19  9 26  4  16 19  7       	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
10 19  7 23 11   17 15   12 17   21 17  7 17  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
 1 23  3  24 17  6 11     16  5 15      	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
21  5  8 11 17   17 15                	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
16 19  7 14 19 15 12 18  6   5  7  5  5 13   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

9 = b

10=

11=

12=

13=

14=

16=

17=

De oplossing:

9       8      5      15    12    17     7     18     17     8      4

18=

19=

20= x

22=

23=

24=

25= q

26=

Op donderdag 25 februari start Computerclub Brande-
voort met het geven van een basiscursus Windows XP 
en Windows Vista. Deze cursus is bedoeld voor begin-
nende computergebruikers die de basisbeginselen van 
Windows onder de knie willen krijgen.

INSCHrIJVEN VOOr DE CUrSUS
Als u zich wilt inschrijven voor deze cursus of meer in-
formatie wenst, dan kunt u op donderdag 4 februari tus-
sen 20.00 en 21.00 uur langskomen bij ´t BrandPunt. Wij 
staan u dan graag te woord. Kunt u op die datum niet 
aanwezig zijn, dan kunt u uw inschrijving of uw vragen 
kwijt op het onderstaande e-mailadres.
De cursus Windows XP/Vista start op donderdag 25 fe-
bruari en zal vanaf die datum wekelijks op de donderdag-
avond plaatsvinden tussen 20.00 en 22.00 uur ´t Brand-
Punt. De cursus beslaat in totaal zes avonden en kost 
E70,- inclusief boekwerk.

COMPUTErSPrEEKUUr
Op de genoemde cursusdagen, dus elke donderdag 

basiscursus windows xp/vista van start

tussen 25 februari en 1 april, houden wij tussen 19.00 
en 20.00 uur een computerspreekuur in ´t BrandPunt, 
waarbij u ons uw computervragen en -problemen kunt 
voorleggen. Schroom niet om even binnen te lopen.

computerclub brandevoort
computerclubbrandevoort@onsbrabantnet.nl
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In de vroege ochtend en met een ijzige waterkou, schep-
pen de jongeren van de fietscrossbaan het platte vlak bij 
de Kaldersedijk om een glooiend landschap achter de 
scoutingwoning.
De gemeente heeft de ruimte voor de fietscrossbaan 
vrijgegeven en de jongeren geven onder leiding van de 
echte BMX-leider uit Brandevoort hun eigen crossbaan 
vorm. Het is de bedoeling dat de komende weken de 
inrichting verder zijn beslag krijgt en dat de aankle-
ding goed uit de verf komt. “Een twintigtal jongeren is 
enthousiast,” zegt Bart de Jong. “Zij zijn al langer met 
crossbanen bezig geweest en weten precies hoe ze hun 
zaken aan moeten pakken.” En de jongeren houden er 
goed de vaart in. De crossbaan is prima gelegen buiten 
de bebouwde woongebieden, maar toch nog in het zicht 
van woningen, zodat het geen anonieme aangelegenheid 
is. Doordat de baan min of meer direct grenst aan de 
voetbalvelden van SV Brandevoort, krijgt het allemaal 
nog een extra sportieve dimensie. En aan de andere kant 
ligt de achterkant van de tuin van de scouting. Via een 
doorgang in heg staat de BMX-er als het ware meteen 
midden in de tuin van Scouting Brandevoort. Wij gaan er 
vanuit dat de komende weken de uitgezette banen nog 
meer vorm krijgen. Bart geeft aan dat het de bedoeling 
is dat de banen vanzelf uitharden en daarna geschikt zijn 
om gebruikt te worden. Voor dat het zover is, komt er 
nog een officiële opening.
Deze opening wachten we met spanning af en we zien 
uit naar het moment dat de baan volwaardig voor de 
jongeren in de wijk toegankelijk is. n

GP

              de fietscrossbaan
is een baan van de jeugd zelf
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File-exPerimenten oP helmonDse-
weG Door tno in samenwerkinG met 
tomtom

Door de zware belasting van het Nederlandse wegennet 
is filevorming op onze belangrijke verkeersaders in de 
spitsuren eerder regel dan uitzondering. Het verbeteren 
van de mobiliteit wordt op tal van manieren door de 
Nederlandse overheid gestimuleerd. Een belangrijk on-
derdeel van dit beleid is het beter benutten van onze 
infrastructuur.
Wij zijn ervan overtuigd dat ons wegennet beter benut 
kan worden door een belangrijke veroorzaker van files 
aan te pakken: het ontstaan van schokgolven. Dit zoge-
noemde effect, ook wel harmonica-effect genoemd, ont-
staat typisch op een drukke snelweg waar bestuurders 
veranderen van snelheid of van baanvak. Door deze wis-
selingen moet achterliggend verkeer reageren, waardoor 
er een schokgolfeffect optreedt. Hierdoor ontstaan zon-
der ogenschijnlijke reden files. Deze files worden daar-
om ook wel spookfiles genoemd. Zie als voorbeeld op 
de website de demonstratiefilm van een Japanse proef. 
Daarin zie je hoe weinig er nodig is om door het schok-
golfeffect een (spook)file te veroorzaken.

            staP in
De auto en
              helP mee
       De Files
   te bestrijDen!

Dat dit effect met relatief eenvoudige technologie aan te 
pakken is, laten wij zien met een unieke en grootschalige 
demonstratie. Op 7 februari gaan we op pad met twintig 
voertuigen en op 21 en 28 februari gaan we de demo’s 
uitvoeren met honderd voertuigen op de A270 van Hel-
mond naar Eindhoven.
Voor al deze dagen zoeken wij deelnemers die met hun 
eigen auto willen bijdragen aan dit unieke evenement en 
die gezamenlijk geschiedenis willen schrijven, of rijden. 
registreer je op www.A270demo.nl en ga bij het hoofd-
menu naar inschrijven als bestuurder. 
Wat wordt er van u verwacht: beschikbaar op één of 
meerdere bovengenoemde zondagen; in het bezit van 
auto en rijbewijs. Wat kunt u verwachten: vooraf uitleg 
over de proef, koffie/thee en lunch, onkostenvergoeding, 
een dvd met de filmbeelden en de resultaten.

Bent u geïnteresseerd, schrijf u dan nu in op 
www.A270demo.nl. Op deze site vindt u ook meer infor-
matie over de proef. n
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Gevonden: een kindersleutelbos. Lenie Kantelberg, te-
lefoon 06 23 92 99 46.

Gezocht: mountainbikedames voor een kleine 
startende fietsgroep. Geen wekelijkse verplichting, tijd en 
zin, dan doe je mee. mountain.bike@live.nl

Gevonden! Op 31 december 2009 Laan door de Veste: 
zilveren ringetje (vervormd door het dragen). Op 
9 januari 2010 Laan door de Veste: gouden bi-color 
schakelarmband (gebroken) met kleine steentjes. Als 
u denkt dat het ringetje of de armband van u is, bel dan 
06 53 24 13 04.

woonruimte te huur in Brandevoort (eventueel tij-
delijk) per 01-03-2010. Info: harly701@live.nl

Cursus: Inleiding in de Kunstgeschiedenis. In twaalf les-
sen leert u over de mooiste en belangrijkste kunst-
werken van de prehistorie tot heden. Start op woens-
dag 24 februari van 19.30 tot 21.30 uur in Helmond ’t 
Hout. Prijs bedraagt E139,-. Voor meer informatie en 
inschrijven zie www.yvonnevetjens.com of e-mail
yvonne.vetjens@live.nl

brandjes
Sinds enkele jaren speel ik poker, maar te weinig voor 
mijn gevoel. Daarom ben ik op zoek naar mensen die 
maandelijks of 2 maandelijks serieus willen pokeren op 
middelmatig niveau. Het gaat om Texas Hold’em No Li-
mit. Mijn voorkeur is een vrijdagavond. Heb je interesse 
mail me dan: pokerkingkleef@hotmail.com

Gezocht: nette, betrouwbare hulp in de huishouding 
voor 1x in de 14 dagen 3 uur. Wij wonen in Brandevoort 
en hebben geen kinderen. s.berkvens@live.nl

Cursussen fotografie en fotobewerking in Stip-
hout. Het vorige cursusblok is succesvol afgesloten. Cur-
sisten zijn enthousiast: zij kennen de mogelijkheden van 
hun camera en de kwaliteit van de foto’s gaat snel om-
hoog. Met ingang van 22 februari starten weer nieuwe 
cursussen fotografie en fotobewerking. Zie advertentie 
op pagina 8. www.fotocursushelmond. nl

Alleenstaande moeder zoekt een oppas voor een dins-
dag- en een woensdagavond per maand. Ze heeft drie kin-
deren van zes, zeven en tien jaar. De middelste heeft een 
vorm van autisme waardoor hij iemand nodig heeft die 
duidelijk is! Voor meer informatie: telefoon 55 45 86.

Donderdag 4 februari informatieavond over Fel-
denkrais en Mindfulness in ’t BrandPunt. Contact: Els 
van roosmalen, telefoon 040 21 10 239.

Jongen van bijna 15 jaar zoekt oppasadres in Bran-
devoort. Serieuze vent die graag op deze manier iets wil 
bijverdienen. Info 66 57 81. 

sPortGala helmonD 7 januari 2010

In een afgeladen Speelhuis vond op donderdag 7 januari de 
vierentwintigste editie van het Sportgala Helmond plaats. 
Daarbij werden de gemeentelijke sportpenningen 2009 
uitgereikt en werden de sportploeg, de sportvrouw en de 
sportman van het jaar bekend gemaakt. Belangrijk voor 
Brandevoort was echter de kandidatuur van een van de 
bestuursleden van SV Brandevoort: William Kuypers. Wil-
liam is genomineerd als sportvrijwilliger van het jaar 2009!
Aan zijn inzet en motivatie heeft het niet gelegen; als er 
iemand is die dag en nacht voor de club klaar staat, is 
het William wel; hij heeft als mede-oprichter de vereniging 
vanaf het eerste uur meegemaakt en is, als verantwoorde-
lijke voor materialen en velden, overal bij betrokken. Toch 
is de titel sportvrijwilliger van het jaar niet aan William 
toegekend. Helmond kent vele bloeiende verenigingen en 
het was Johan de Bresser van tennisvereniging ’t Lôbke die 

sport gala

met de prestigieuze prijs aan de haal ging. SV Brandevoort 
is nog jong en volgend jaar, tijdens de vijfentwintigste – ju-
bileumeditie - van het sportgala Helmond zullen we onge-
twijfeld weer hoge ogen gooien. n
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even de wijk uit
Op 5 februari geeft Anneke van Giersbergen met haar 
band Agua de Annique een daverende rockshow in La-
kei. Entree bedraagt E12,50 en de deuren gaan open om 
20.30 uur. Hier even een kleine opfrisser over Anneke 
van Giersbergen & Agua de Annique. Onlangs gaven ze 
een nog daverend optreden voor De Wereld Draait Door 
en openden ze in januari met hun overweldigende rock-
show Eurosonic in De Operatent. Daarnaast heeft An-
neke als gast meegezongen met C-Mon & Kypski en het 
Metropole Orkest op Noorderslag. n

Op zondag 29 februari houdt Filatelistenvereniging De 
Helmveste Helmond e.o. een ruilbeurs voor postzegels 
in De Fonkel, Prins Karelstraat 131, Helmond. De beurs 
is van 9.30 tot 14.00 uur. Ook de jeugd is van harte wel-
kom! Entree voor niet-leden vanaf twaalf jaar E1,- n

exPosities ONVERMIJDELIJK STUK EN 
JONGENSDROOMMUSEUM

Sieberen-Henk de Jong (1979) exposeert met Onver-
mijdelijk stuk. De Jong maakt veelal kleurrijke figuratieve 
schilderijen. Hij laat zich verleiden door mythologische 
oerbeelden, waarbij hij graag gebruik maakt van onder 
andere vliegtuigen en machines. Zijn voorstellingen gaan 
over de verbeelding van het noodlot en bevinden zich 
tussen gekte en gelatenheid. 
Tevens is vanaf 17 januari de tentoonstelling van Ad Wij-
gergangs (1960) Jongensdroommuseum te zien. In 1988 
studeerde hij af van de Koninklijke Academie voor Kunst 
en Vormgeving. Hij verkoos jarenlang in stilte aan zijn 
oeuvre te werken. Nu laat hij - af en toe - het veelomvat-
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tende werk zien van expressieve, verhalende tekeningen, 
maar ook werken met gemengde technieken, collages 
(mono-)prentjes en kijkdoosjes. 
Beide tentoonstellingen zijn tot 28 februari te zien in DE 
nederlandsche CACAOFABrIEK, Engelseweg 1b, 5705 
AB Helmond. Telefoon 59 90 55. Open: woensdag tot en 
met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. n

oPtoCht in ‘Disney’ sProokjessFeer!
wooDen liGht ParaDe 2010

Op carnavalszondag 14 februari vanaf 19.00 uur trekt een 
prachtige lichtjesoptocht door het centrum van Mierlo-
Hout. Meer dan twintig prachtig verlichte voertuigen en 
verschillende loopgroepen zullen hun best doen om het 
publiek te vermaken.
Een aanrader voor gezinnen, want de kinderen zullen dit 
superleuk vinden.
Onder andere zal de straat- en andere verlichting in 
Mierlo-Hout voor een groot gedeelte gedoofd zijn om 
een sprookjesachtig aanzicht te creëren. Om te zorgen 
dat het de toeschouwers aan niets zal ontbreken, zal er 
op meerdere plaatsen de gelegenheid zijn voor het nut-
tigen van een hapje en een drankje. Een evenement dat 
uniek is in Helmond, omdat het nog nooit georganiseerd 
is. De entree is gratis. U bent van harte welkom.
Aansluitend zullen op het lichtjesbal in Hoftempel De 
Geseldonk de prijswinnaars van deze optocht bekend 
gemaakt worden. Ook hier bent u van harte welkom. 
Meer info? www.woodenlightparade.nl

Wa we doen, doen we mi zun allen! www.kluppels.nl n



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 De GrooF 

In de eerste maand van 2010 zijn wij op bezoek op Land-
voort 8, bij de familie De Groof: Bart (32), Karlijn (32) en 
hun twee dochters Fréderique (3) en Isabel (8 maanden). 
Al weer vier jaar wonen zij op dit adres. 
Bart heeft in Nuenen een eigen architectenbureau, Ten-
back de Groof, en Karlijn is parttime radiologisch labo-
rante in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. De twee 
dochters gaan nog naar het kinderdagverblijf, vanaf 1 ja-
nuari 2011 gaat Fréderique naar De Vendelier.
Karlijn en Bart zijn geboren en getogen in Nuenen. Na 
het afronden van hun opleiding bij Fontys Hogescho-
len (Karlijn) en TU/e (Bart) woonden zij een paar jaar 
in Eindhoven. Zij stonden al wel ingeschreven voor een 
bouwkavel in onze wijk. In 2003 hebben zij zelfs een kavel 
afgewezen, omdat Bart nog aan het studeren was. Eind 
2004 vroeg Bart zijn Karlijn ten huwelijk en, al hadden 
ze de hoop op een kavel op korte termijn opgegeven, er 
belde een oude vriend en klasgenoot van de middelbare 
school naar Bart met de mededeling dat zij een bouw-
kavel hadden aangeboden gekregen en op zoek waren 
naar een medebouwer. Hier hoefden Bart en Karlijn niet 
lang over na te denken en met hun huidige buren zijn zij 
vol enthousiasme gestart met het ontwerpen en bouwen 
van hun eigen huis: een twee onder een kap.
Bart en Karlijn hebben een ruim opgezette woning met 
een verrassende indeling. Op de begane grond bevinden 
zich onder andere de bijkeuken, een studieruimte, een 
mooie woonkamer die grenst aan een ruime woonkeu-
ken met hierin de keukentafel handig geplaatst in de ron-
de aanbouw. Hierdoor heb je het gevoel dat je, ondanks 
het winterweer, heerlijk in hun tuin zit. In de keuken heb-
ben zij een speelhoek voor hun dochters. Op de eerste 
verdieping hebben zij drie royale slaapkamers, een sepa-
raat toilet en een grote badkamer. De zolder is ingericht 
als berging met een aparte was-/strijkkamer. De gehele 
afwerking is strak, met een aantal bijzondere details. 
Voor Brandevoorter begrippen hebben ze een heel rui-
me tuin, met veel gras en kindvriendelijk ingericht. Opa 

heeft er afgelopen zomer zelfs nog een speeltoestel voor 
de meiden geplaatst. Daarnaast hebben ze nog een tuin-
berging met overkapping waar ze in de zomermaanden 
de laatste zonnestralen nog even kunnen meepikken. 
Bart en Karlijn zijn erg tevreden met hun woning en 
wonen hier met veel plezier. In de straat wonen veel 
jonge gezinnen, met kinderen in dezelfde leeftijd als hun 
dochters. En ook de jaarlijkse straatbarbecue is tot in 
de late uurtjes erg gezellig. Bart en Karlijn hebben het 
goed naar hun zin in Brandevoort. De wijk is voorzien 
van alle gemakken die een jong gezin zich kan wensen. 
De wijk is kindvriendelijk, ruim en met oog voor detail 
opgezet. Dit maakt de kwaliteit van wonen in deze wijk 
erg bijzonder en aangenaam. Bart hoopt wel dat De Ves-
te nog meer gaat leven en dat de appartementen en de 
lege winkelruimtes op korte termijn een goede huurder 
vinden. Karlijn geeft aan dat zij nog een bakker en een 
slager mist.
Niet alleen privé, ook beroepsmatig is Bart betrokken 
bij Brandevoort. Zijn bureau heeft al een aantal wonin-
gen ontworpen en is nu ook weer betrokken bij de vrije 
sectorkavels die op dit moment worden uitgegeven in 
Stepekolk II.
De Brandevoorter Courant vinden zij een bijzonder 
initiatief. Ze zijn onder de indruk van de professionele 
aanpak, maar dat geldt eigenlijk voor alle initiatieven die 
in de wijk worden ondernomen.
Bart en Karlijn, bedankt dat we een kijkje mochten ne-
men in jullie droomhuis. Wij wensen jullie nog heel veel 
woonplezier.

Pt
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Op zondag 24 januari konden alle Brandevoorters een 
kijkje nemen in alweer de derde basisschool in onze wijk; 
het Montesssori Kindcentrum. Een unieke formule, van-
wege de combinatie opvang en onderwijs op één loca-
tie. Geïnteresseerden konden die dag kennismaken met 
deze nieuwe school en de kinderopvang van Korein Kin-
derplein. De kinderen amuseerden zich goed bij de per-
cussieworkshop, in de speel- en knutselhoek en buiten 
op het schoolplein bij de vuurkorf om brood te bakken.
De vrijdag, twee dagen eerder, werden de gebouwen 
officieel in gebruik genomen door de Helmondse wet-
houder Boetzkes, de genodigden en alle kinderen van 
het Kindcentrum. Ze bouwden samen een roze toren, 
waarmee ze symbolisch alle instellingen en personen be-
dankten voor hun bijdrage aan de totstandkoming van 
dit kindcentrum. Ook liepen de leerlingen al tromme-
lend door de wijk, om wijkbewoners uit te nodigen voor 
onder andere de open dag. Een gezellig sfeertje met een 
hoop lawaai.
In september 2009 is het Montessori Kindcentrum Bran-
devoort op zijn (tijdelijke) locatie aan de Vaartsestraat 
gestart met vijf leerlingen. Nu, aan het begin van het 
nieuwe jaar, zijn er al twaalf leerlingen in verschillende 
leeftijden. “De groei zet gestaag door, ook met zij-instro-
mers. En, er is nog plaats voor meer kinderen van nul tot 
twaalf jaar,” aldus Mieke Theus, directeur van de montes-
sori school. Bij de dagopvang van het Kindcentrum, waar 
iedere dag onze Brandevoorter kleintjes van nul tot vier 
de hele dag onder deskundige leiding kunnen spelen, is 
het tijdens mijn bezoek op zondag iets rustiger. Maar ook 
hier waren diverse ouders aanwezig voor het inwinnen 
van informatie en om de sfeer proeven. 

MEEr INFOrMATIE
Montessori Kindcentrum Brandevoort, Vaartse-

     open huis van
montessori kindcentrum brandevoort

straat 3, 5708 XE  Helmond, telefoon 66 28 94, e-mail: 
e-info@montessorikindcentrum.nl. Contactpersonen: 
Mieke Theus (directeur montessorischool), Angelique 
Sterken (vestigingsmanager Korein Kinderplein), Evita 
van der Laan (teamcoach Korein Kinderplein). n

Pt

foto’s: Jan van de Laar - Peel-Nieuws.nl
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uitnoDiGinG DisCussieaVonD DE ZORG 
IN HELMOND, 18 Februari 2010

Wat heeft vier jaar WMO-beleid in Helmond voor thuis-
wonende ouderen, gehandicapten en chronisch zieken 
opgeleverd? Deze vraag staat centraal op 18 februari tij-
dens een discussieavond over de zorg in Helmond.
Graag nodigen wij u van harte uit op donderdag 18 fe-
bruari 2010 - van 19.00 tot 22.00 uur - om aan deze 
discussie deel te nemen. Locatie: de Groene Campus in 
Helmond.

HET PrOGrAMMA
In het kader van de WMO heeft de gemeente in 2005 
grote verantwoordelijkheden gekregen die de komende 
jaren nog sterk worden uitgebreid. Wij vragen ons af hoe 
de gemeente hiermee is omgegaan. Welke doelstellingen 
hebben de partijen geformuleerd? Hoe zijn die in beleid 
omgezet? Hoe is dat beleid uitgevoerd? En ten slotte: wat 
hebben de burgers hiervan gemerkt?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden laten we de 
plannen van de politieke partijen uit 2006 de revue pas-
seren en zal wethouder Boetzkes van zorg en welzijn 
vertellen wat er van deze plannen is uitgevoerd. Vervol-
gens zal in de discussie met zorgvragers en zorgverle-
ners aan de orde komen wat hun ervaringen zijn. De 

slotdiscussie gaat over de belemmeringen om plannen 
tot uitvoering te brengen. Het is de vraag hoe politiek en 
gemeentelijke organisatie de regie kunnen voeren over 
een betere uitvoering van de WMO.

Tof Thissen, directeur van het Kwaliteitsinstituut Neder-
landse Gemeenten (KING) en Eerste Kamerlid, zit de 
avond voor. Burgers uit Helmond nodigen wij uit om hun 
ervaringen met de gemeente of de Zorgpoort in te stu-
ren. Deze ervaringen vormen een belangrijk onderdeel 
van de discussie.

WAArOM NODIGEN WIJ U GrAAG UIT?
Wij nodigen u uit omdat wij denken dat u een waar-
devolle bijdrage aan de discussie kunt leveren. Door de 
gevarieerdheid van het gezelschap kunnen we het vraag-
stuk over de zorg vanuit verschillende perspectieven be-
lichten. Als u van de uitnodiging gebruik wilt maken, kunt 
u via de site www.edicti.nl/zorg uw deelname bevestigen. 
Kosten: E5,-. n

hans droppert en liesbeth neef
initiatiefnemers de lerende gemeente

de lerende gemeente
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VANUIT DE PArOCHIEKErK
SINT LUCIA, MIErLO-HOUT
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: 52 29 30
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 / 
www.damiaanhelmond.nl

EUCHArISTIEVIErINGEN:
zaterdag 19.00 uur
zondag 10.15 uur

j.v.d. laar, pastoor/deken

PAROCHIENIEUWS VAN DE HEILIGE DAMIAAN DE VEUSTER

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:
momenteel een vacature, contact via 66 70 80. 

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.

Millenniumdoelen, wat kun je zelf doen?
Het lijkt erop dat deze doelen alleen bestemd zijn voor regeringen van rijke landen of de Wereldbank. Dat klopt niet 

helemaal. Via de website www.een.nu wordt aandacht gevraagd voor de actie EEN waarin Nederlanders worden gemo-
biliseerd in strijd tegen armoede. EEN verenigt mensen van ieder geloof, alle leeftijden en elke levensstijl. Want iedereen 

kan bijdragen aan een wereld zonder armoede.
Jacqueline Noort
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Jet Poirters, geboren op 10 maart 1955 in Boxtel, waar 
ze ook naar de basisschool en daarna naar de MULO 
ging. Als tweede dochter in een gezin van zes kinderen; 
twee meisjes en vier jongens. Pa was werkzaam in een 
machinefabriek en moeder werkte naast het huishouden 
ook nog als coupeuse. Al met al zat mama tot diep in 
de nacht achter haar naaimachine om wat centjes bijeen 
te sprokkelen voor het, ook toen al, behoorlijk ‘zware’ 
gezin.
Na het behalen van haar diploma wilde Jet verpleegster 
worden. Maar in die tijd moest je daarvoor ruim zeven-
tien jaar oud zijn en dat was ze nog niet op dat moment. 
Daarom vond haar moeder, dat ze voor dat resterende 
half jaartje maar zolang een baantje moest zoeken. Ze 
bleef hangen in die baan en woonde tot haar eenentwin-
tigste bij haar ouders in Boxtel en ging toen zelf een 
flatje huren.
Daarna wilde ze zich verder bekwamen als secretaresse 
en ging naar Brussel om een opleiding te volgen tot In-
ternational Management Assistant. Hierna vond ze op-
nieuw een baan als Personal Assistant/secretaresse bij 
verschillende grote en kleine ondernemingen.
In 1979 ontmoette ze, in de kroeg in Eindhoven, Joep 
Uijen en de vonk sloeg meteen over tussen de twee. 
Joep, afkomstig uit Mierlo trok snel in bij Jet (Boxtel). 
Hierna verhuisden ze samen naar Asten omdat ze daar 
hun droomhuis vonden. Allebei vonden ze uiteindelijk 
een job wat dichter bij huis. Jet vond werk als Projectlei-
der bij een filmstudio/evenementenbureau waarvoor ze 
ook regelmatig door Europa reisde. Ze werkte met ar-
tiesten en acteurs en zelfs met Karel Appel toen die voor 
Mercedes Benz een Mercedes beschilderde ter gelegen-
heid van het honderdjarige bestaan van de autofabrikant. 
Na zes jaren werken met weken van zestig à zeventig 
uren, besloot Jet dat het nu wel welletjes was. Joep kreeg 

een job in Arnhem en in 1997 verhuisden ze naar Gel-
derland. Ook Jet kreeg hier al snel een baan als secreta-
resse van de Hoofdofficier van Justitie. Maar toen werd 
ze ziek. Door een foute inschatting van doktoren kreeg 
ze een dwarslaesie. Met spoed werd ze geopereerd en 
na een moeizame revalidatieperiode wilde Jet nog maar 
één ding: terug naar Brabant.
Via familie van Joep, woonachtig Helmond, kwamen ze in 
aanraking met Brandevoort en ze kochten een apparte-
ment. Toen ze hier, na een klein half jaar, hun draai gevon-
den hadden, werd Joep, voor zijn werk (transportsector) 
uitgezonden naar Marokko (Tanger). Enthousiast begon-
nen ze aan deze nieuwe uitdaging. Door de kredietcri-
sis werd de uitzending na zeven maanden beëindigd en 
moesten ze terug naar Nederland. Joep ging weer ge-
woon hier aan het werk en Jet moest bedenken wat ze 
nu eens wilde gaan doen. Haar man kwam met de sug-
gestie om iets voor zichzelf te gaan beginnen.
Jet was eigenlijk al haar hele leven erg geïnteresseerd in 
alles wat te maken heeft met mode, kleding en acces-
soires. Zo werd het idee geboren een eigen boetiekje 
te starten, tenminste, als dat in deze wijk zou kunnen. 
De weg daar naar toe was lang en moeilijk maar uitein-
delijk kreeg ze het toch voor elkaar. 18 februari vindt 
de officiële opening plaats van Boutique4More aan De 
Plaetse 165 (naast Choc-N-Ice). Er is gekozen voor kle-
dinglabels die niet in de directe omgeving te koop zijn 
om het voor Brandevoort exclusief te houden. De col-
lectie speelt goed in op de veelzijdige wensen van de 
moderne klant en is geschikt voor dames van alle leeftij-
den. Als openingsaanbieding wordt een exclusief T-shirt 
aangeboden voor de helft van de normale prijs (ook in 
kindermaatjes).
Omdat Jet een mensenmens is, lijkt haar het contact met 
de toekomstige klanten een van de meest aantrekkelijke 
kanten van dit werk. U kunt een en ander al bekijken op: 
www.boutique4more.nl.
Jet en Joep vinden Brandevoort een uniek stukje Brabant; 
het voelt hier als een warme deken. Een mooi compli-
ment voor Brandevoort.
Wij wensen beiden alle geluk van de wereld en vinden 
het heel moedig om in deze tijd aan deze uitdaging te 
beginnen ! n

mD

    ladies in brandevoort opgelet!
een nieuwe damesmodezaak, boutique4more
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tentoonstellinG werken Van henri 
henDriks in het GezonDheiDsCen-
trum

De werken zijn opgezet in aquarel en acryl. De werken 
met acryl hebben veel beweging in zich en spreken juist 
daardoor tot de verbeelding. Vrije elementen komen ge-
regeld voor in het werk. De aquarellen kenmerken zich 
echter door de strakke belijning en het volkomen ab-
stracte van de gezichtsvormen, daarbij steeds gebruik 
makend van drie of meerdere figuraties naast elkaar. 

Henri Hendriks (1954) is volledig autodidact. Hij begon 
met gewassen pentekeningen en aquarellen en tekende 
en schilderde voornamelijk natuurgetrouw. Op dit mo-
ment is er een wezenlijke verandering in zijn schilder-
stukken te zien. Het werk is losser van hand en spreekt 

kunst in brandevoort

nog meer kunst

In het weekend van 6 en 7 februari organiseert Stichting 
Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort een kunsttentoon-
stelling in ’t BrandPunt. Er zijn schilderijen en beelden te 
zien van Anny en Harrie Scheepers, Peti Verbroekken, Ger-
rie-Jeanne Soethoudt en Jacqueline de Vaan. De kunstenaars 
zijn op een of andere wijze met Brandevoort verbonden.

Gerri-Jeanne Soethoudt en Anny Scheepers hebben bei-
den een voorliefde voor tekenen en schilderen. Zij heb-
ben ervaring in het werken met verschillende materialen 
zoals aquarel-, olie- en acrylverf. Gerrie-Jeanne laat zich 
inspireren door de thema’s ‘Vrouwen’ en ’Dieren’. Anny 
Scheepers is mede bekend door haar, veelal geaquarel-
leerde, stadsgezichten van Helmond. 

Harrie Scheepers werkte in Studio rossi-Sem in Pietra-
santa, Italië. Een beroemde plek waar beeldhouwers over 
de hele wereld samenkomen. Als lid van de kunstenaars-
groep Ben van Lier maakte hij jarenlang bronzen beelden. 
Naast steen en brons werkt hij ook met hout en beton. 

Jacqueline de Vaan beperkt zich niet tot één soort ma-
teriaal of vormentaal. Ze laat in haar beelden graag de 
diverse hoedanigheden van de steen zien. Van de brute, 
ruwe oerkracht van de onbewerkte steen, tot de bijna 
sensuele zachtheid van het glanzend gepolijste opper-
vlak. Bij haar bronzen vrouwenfiguren gaat ze op zoek 
naar gestileerde vereenvoudiging met de nadruk op het 
weergeven van emoties.

Peti Verbroekken maakt voornamelijk keramische objec-
ten. De objecten zijn realistisch - maar net even anders - 
en abstract. Kleurrijk, verrassend, spraakmakend en veel-
zijdig van onderwerp. Zij werkt meestal met thema’s uit 
het dagelijks leven en doet inspiratie op uit alles wat haar 
persoonlijk bezighoudt. Enkele figuratieve onderwerpen 
zijn: jurken, schoenen, tassen en huisjes. 

Openingstijden: 6 februari van 13.00 - 17.00 uur, opening 
om 14.00 uur. En op 7 februari van 10.00 - 17.00 uur. 
’t BrandPunt, Biezenlaan 29. De entree is gratis. n

daardoor zeer tot de verbeelding. Met name het kleurge-
bruik mag soms gedurfd genoemd worden. Werken met 
kleur en vrije expressies zijn momenteel zijn uitdagingen.
De expositie loopt van 8 januari tot en met 9 april en is 
vrij toegankelijk op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Het Gezondheidscentrum is altijd op zoek naar nieu-
we exposanten. Kunstenaars uit de wijk of de regio 
zijn van harte welkom. Informatie: Joselien van Iersel, 
j.vaniersel@sgcb.nl of 50 47 20. n

henri hendriks
floreffestraat 11

5705 ar  helmond
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insChrijVinG kinDerVakantieweek

Nog een paar weken en dan weten we hoeveel kinderen 
er gaan deelnemen aan de tweede K.V.W. Brandevoort. 
Vorig jaar stonden we versteld van het aantal deelne-
mers. Worden we dit jaar weer verrast?
Het programma zit vol leuke activiteiten, dus zorg dat je 
erbij bent van 26 juli tot en met 30 juli!
Het inschrijfformulier wordt in de eerste week van fe-
bruari uitgedeeld op de drie Brandevoorter scholen. 
Behalve een inschrijfformulier voor de kinderen, krijg je 
ook een inschrijfformulier mee voor vrijwilligers.

Vorig jaar hebben we veel ouders gebeld omdat we te 
weinig hulp hadden. We hopen net als vorig jaar te kun-
nen rekenen op hun steun. Als er te weinig vrijwilligers 
zijn, kunnen je ouders door ons gevraagd worden om 
alsnog te helpen.
De Kindervakantieweek is niet alleen leuk om mee te 
maken voor kinderen, maar ook voor vrijwilligers. Mis-
schien wil je grote broer/zus, buurmeisje/buurjongen, 
neef/nicht of opa/oma wel meehelpen, hartstikke gezel-
lig. Bovendien mag iedereen die geholpen heeft naar het 
vrijwilligersfeest op vrijdag 30 juli!

Heb je geen formulier gekregen maar wil je wel mee-
doen of meehelpen? Ga dan naar onze site www.kvw-
brandevoort.nl daar kun je de formulieren downloaden.

kindervakantieweek

peggenhoeve

De deelnamekosten zijn E35,- per kind. Dit dient direct 
bij inschrijving betaald te worden (liefst gepast). De in-
schrijving voor de Kindervakantieweek vindt plaats in 
’t BrandPunt op: maandag 8 februari 2010 van 19.30-
21.30 uur en woensdag 10 februari 2010 van 12.00-14.00 
uur. Ná 10 februari inschrijven is niet mogelijk!

K.V.W. Brandevoort, dat mag je niet missen! Tot ziens bij 
de inschrijving. Namens werkgroep K.V.W. Brandevoort

yvon cremers

GeaChte branDeVoorters,

Voor de derde keer is het ’gelukt’ om het hekwerk rond-
om appartementencomplex Peggenhoeve te vernielen.
- De eerste schade veroorzaakt in december 2007
- De tweede schade veroorzaakt in augustus 2009
- De derde schade veroorzaakt in januari 2010
Het is schandalig dat geen enkele veroorzaker van de 
aangerichte schade zich bij één van de bewoners heeft 
gemeld. Door dit asociale gedrag moet de vereniging van 

eigenaren de kosten betalen voor het repareren van het 
hekwerk. Indien iemand van de bewoners gezien heeft 
wie één van bovengenoemde schades heeft veroorzaakt, 
gelieve contact op te nemen met ondergetekende.

v.v.e. peggenhoeve, k. verhoeven
peggenhoeve 32, 5708 tr  helmond
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Op de nieuwjaarsreceptie van 10 januari geeft wijkwet-
houder F. Stienen aan wat er voor Brandevoort de ko-
mende tijd gaat gebeuren. Wij noemen enkele zaken.
• De twee onderdoorgangen onder het spoor worden  
 met voorrang aangebracht (voor eind 2012 moeten  
 deze gerealiseerd zijn): 
 o dit kan de doorstroom bevorderen via De  
  Voort en een verlichting van het verkeer door de  
  Brandevoortse Dreef;
 o het zal ook een verbetering van fietsverbindingen  
  kunnen betekenen tussen Brandevoort en Hel- 
 mond richting Eindhoven.
• Het middelbaar onderwijs in Brandevoort krijgt meer  
 gestalte: bij het onderwijs zullen voorzieningen zijn  
 voor sport en bewegen.
• De oplossing voor de hoogspanningsleidingen is er  
 nog niet; op 11 maart bij de eerstvolgende klankbord 
 groepvergadering zal de wethouder openheid van za- 
 ken geven. 
• Dickensnight is zover uitgegroeid en is een dergelijk  
 geslaagd evenement geworden, dat het college heeft  
 besloten om dit gebeuren tot een A-evenement te  
 verheffen. 
• Brandevoort wordt afgebouwd zoals gepland, maar  
 nog steeds in vertraagde vorm.

De wethouder geeft aan dat het met Brandevoort goed 
gaat, ondanks de economische crisis. Desondanks zijn er 
nog genoeg zaken waarover discussie mogelijk is. Hoe 
moet de wijk er op de lange duur uitzien? Hoe kan de 
leefbaarheid in Brandevoort nog groter worden? 

De volgende twee maanden staan visie en beleid in Hel-
mond als gemeente en wij als wijk in het centrum van 
de politieke belangstelling. Voordat de burger op 3 maart 
naar de stembus gaat, is het belangrijk om te weten wat 
onze politici vinden van onze wijk. Wij leggen daarom 
graag de punten van wethouder Stienen aan hen voor en 
voegen daar nog enkele vragen aan toe. Op de antwoor-
den van de lokale politieke partijen komen wij in het 
februarinummer uitgebreid terug.
Op basis van de antwoorden en uitspraken van de lokale 
politieke partijen is het dan wellicht gemakkelijker om 
een afweging te maken welke politieke partijen het beste 
onze wijkbelangen behartigen. n

GP

verkiezingen voor de lokale politiek
       en leefbaarheid brandevoort
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Wij van groep 8B zijn trots! We mogen echt schrijven in 
de Brandevoorter Courant. Er wilden zoveel kinderen 
schrijven dat we uiteindelijk een selectie hebben moeten 
maken. De rest is te vinden op www.obsbrandevoort.nl 
(onder het kopje groepen, groep 8B Bas).

DANSLES VOOr KLEUTErS
Op woensdag 6 januari is het thema Brandevoort in bewe-
ging de lucht in gegaan. En de kleuters hebben gedanst. 
Wij hebben de klas van juf Fraukje geïnterviewd. De kin-
deren vonden het super leuk. Ze hebben een leuk stukje 
voorgedaan. Ze deden een trein na die naar Discoland 
ging. Er zit heel veel danstalent in de klas. 

WOrKSHOP CIrCUS (TrUCJES) GrOEPEN 3 TOT 
EN MET 8
Deze workshop bestond uit vijf onderdelen: diabolo, 
stokzwaaien, acrobatiek, jongleren en balanceren. De 
meeste kinderen die we geïnterviewd hebben, vonden 
dat de diabolo het leukste onderdeel was. 

rOLSTOELBASKETBAL (GrOEP 5)
• Het is verplicht om mee te doen in een rolstoel en  

           het woord is aan
de reporters van obs brandevoort

 het maakt in Nederland niet uit of je hem in het da- 
 gelijkse leven gebruikt of niet.
• De eerste rolstoelbasketbalwedstrijd werd in 1945  
 gespeeld door de veteranen van de Tweede Wereld 
 oorlog.
• Er zijn speciale rolstoelen ontwikkeld met scheve  
 wielen.

METEN EN WEGEN
Alle kinderen uit onze klas bij elkaar wegen: 903,2 kg en 
de totale lengte is: 32,05 m.

ZUMBA IN GrOEP 7
• Wat deden jullie bij de Zumba-les? Hele drukke dans- 
 pasjes.
• Voor wie was Zumba, jongens, meisjes of beiden?  
 Voor jongens en meisjes. Zumba is een dance-fitness  
 wat bestaat uit allemaal danspasjes op Amerikaanse  
 muziek. De stapjes zijn eenvoudig en de muziek is 
 ritmisch. 

groep 8b obs brandevoort
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Na alle oud-Hollandse festiviteiten en bijbehorende 
etenswaar deze maand relatief gezonde snackjes om 
een bodempje te leggen voor het naderende carnavals-
geweld. Of eet ze als avondmaaltijd met wat rijst en een 
frisse komkommersalade erbij, dat kan natuurlijk ook. 
Gebruik bij voorkeur dijenvlees in plaats van kipfilet, 
want dat blijft sappiger. Onderstaande hoeveelheden 
leveren zo’n twaalf stuks op.

Heeft u een lekker recept dat u met de wijk wilt delen? 
Stuur het in via de knop Reageren, vragen of inzendingen 
op onze website. Daaronder vindt u de knop recept. 

loemPiaatjes

INGrEDIëNTEN:
loempiavellen (diepvries)
3 ons kipdijfilets
1 kleine ui
3 tenen knoflook
stukje verse gember (3 cm)
1 kleine rode paprika
100 gram taugé
100 gram spitskool
1 kleine winterwortel
1 eetlepel ketjap manis
peper, zout, plantaardige olie
1 ei

BErEIDINGSWIJZE:
Laat de loempiavellen in de verpakking ontdooien. Snijd 
de ui in dunne, halve ringen, hak knoflook en gember 
fijn. Fruit dit alles tot de uien zacht zijn. Snijd ondertus-
sen de wortel en paprika in julienne. Doe de wortel bij 
het uimengsel. Snijd de kip in smalle reepjes en doe die 
bij de groenten. Voeg de ketjap toe en laat alles sudde-
ren. Snijd de spitskool zo dun mogelijk. Als de kip gaar 
is paprika, kool en taugé nog een minuutje mee laten 
garen. Controleer op peper en zout. Klop het ei los. 
rol de loempiaatjes op en gebruik het ei om de randjes 
vast te plakken. Zorg ervoor dat de te gebruiken vellen 
onder een vochtige theedoek liggen, want ze drogen 
razendsnel uit. Bak de loempiaatjes af in hete olie tot 
ze goudbruin zijn. 
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a We hebben weer een leuke actuele kleurplaat gevon-

den 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 7 februari 2010. 

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

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

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

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

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

ook te downloaden via  www.brandevoortercourant.nl
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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. Demi v/d Wildenberg 9 jaar 
2. Eline Smulders 7 jaar
3. Kiet Janssen 7 jaar
 

De prijzen worden naar jullie 
huisadres opgestuurd. Je hoeft dus 

niet de deur uit voor je prijs. 

P.S. door een foutje is het adres van 
een winnaar van de vorige maand  kwijt 
geraakt. Wil Nigel een briefje met naam 
en adres afgeven op de Biezenlaan? Dan 

kunnen we de prijs alsnog opsturen!  

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 FEBrUArI NUMMEr
5 februari

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
’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  br.secretaris@dickensnight.nl
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
bridgeclub ‘t brandpunt irma van den hurk ivdhruk@xs4all.nl. 

Activiteitenkalender 2010 
 
Februari  

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
01-28 feb Gezondheidscentr Kunstexpositie 9 -17.00 u werkd. J. v Iersel 504720 
05 febr Brand Courant Sluiting inlevering nr 2 18.00 uur C. Brouwer  663650 
6-7 febr SBIA Kunstenaarsweekend 09.00 - 17.00 uur ’t BrandPunt 432013 
8-10 febr Kindervakantiewk Inschrijving  19.30 - 20.30 uur ’t BrandPunt 432013 
12 febr De Brandeliers Optocht Brandevoort 13.15 uur  
13 febr De Brandeliers After Optocht Party 16.00 -19.00 uur ’t BrandPunt 432013 
13 febr De Brandeliers Brandeliersbal 20.00 -01.00 uur ’t BrandPunt 432013 
15-16 fer SBIA Kindercarnaval 14.00 - 18.00 uur ’t BrandPunt 432013 
16 febr SBIA Sluitingsbal 20.00 - 23.11 uur ’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 uur ’t BrandPunt 432013 
 
Maart  

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
05 mrt Brand Courant Sluiting inlevering nr 3 18.00 uur C. Brouwer  663650 
13-14 mr Fotoclub Br vrt Fototentoonstelling   
26 mrt Brand Courant Receptie 10 j. jubileum 17.30-19.30 uur G. Pollemans   0641395293 
26 mrt Brand Courant Distributie nr 3 18.00 uur P. Princen 665781 
27 mrt SBIA Show Moeders  ’t BrandPunt 432013 
28 mrt Jgd gr Houtse T.cl De Drie Wensen  ’t BrandPunt 432013 

            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 06 - 47 66 41 94

sCholen, kinDeroPVanG en buitensChoolse oPVanG
o.b.s. brandevoort, de plaetse 150 66 78 57
                                    laan door de veste 98 66 29 62
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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