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De inschrijving was een groot succes, er doen dit jaar maar 
liefst 680 kinderen mee!! Een groter compliment kunnen 
we als werkgroep niet krijgen. Met zoveel kinderen is Cam-
ping Brandevoort echt vol! Gelukkig hebben zich ook bijna 
300 vrijwilligers ingeschreven. Een goed begin, maar daar 
gaan we het zeker niet mee redden. Dus heb je je nog niet 
opgegeven als vrijwilliger, doe dit dan alsnog want we heb-
ben je hulp hard nodig.

Wat zagen ze er weer prachtig uit! De leerlingen van de 
Brandevoorter scholen hadden zich weer wild uitgedost 
om dit jaar met elkaar een van de vele carnavalsfeesten te 
vieren. Onder aanvoering van de praalwagen van De Bran-
deliers en met de Cabriobus als lantaarndrager, slingerde 
de bonte stoet zich door de straten van De Veste. Gelukkig 
werkten de weergoden een beetje mee en bleef de win-
terse kou, mede door het bleke zonnetje, draaglijk.

In het weekend van 6 en 7 februari was in ‘t BrandPunt een 
expositie te zien van diverse kunstenaars uit Helmond en 
Brandevoort. Het initiatief hiervan lag bij Ingrid Tielemans 
die graag voor het echtpaar Scheepers een tentoonstelling 
wilde organiseren. Gezamenlijk kwamen zij op het idee om 
hier ook Brandevoorter kunstenaars voor uit te nodigen. 
Op hun oproep zijn diverse reacties gekomen en zo kwam 
het dat buiten Harry en Anny Scheepers er meerdere kun-
sternaars naar Brandevoort kwamen.

De gemeenteraad van dinsdag 2 februari 2010 is een voor 
Scouting Brandevoort historische raad. Op deze dag ging 
een meerderheid van de gemeenteraadsleden akkoord met 
het voorstel om Scouting een nieuw onderkomen te geven 
aan Brandevoort 13a. De op de publieke tribune aanwezi-
ge leiding en bestuur kon een vreugdekreet niet inhouden. 
“Het is niet toegestaan te juichen vanaf de tribune,” sprak 
burgemeester Jacobs, “maar ik begrijp de vreugde van de 
Scouting!”

Met een druk bezochte inloopavond op de OBS en De 
Vendelier werd op donderdag 28 januari de speciale actie 
Brandevoort in beweging: lekker fit! afgesloten. De belang-
stelling van ouders, grootouders en de kinderen zelf was bui-
tengewoon groot. In de diverse lokalen waren leerkrachten 
aanwezig en werd er ook uitleg gegeven over de bedoeling 
van dit project. In de grote zaal waren demonstraties van 
zumbalessen en voor de kleineren waren er gymlessen op 
muziek en konden we genieten van de K3-tjes in de dop.
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Aanmelden kan via www.rabobank.nl/helmond of
telefonisch (0492) 59 45 94.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Informatieavond
'Starten van je eigen onderneming'

Om te beginnen ga je naar 
de Rabobank.
Je bent van harte welkom op maandag 15 maart om 19.00 uur op ons hoofdkantoor, Kerkstraat 33 te

Helmond. Schrijf je snel in! Inschrijving en deelname is gratis, ook als je geen klant bent van Rabobank

Helmond. Voorwaarde is wel dat je woon- of vestigingsplaats Helmond is.
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Het bestuur en de grote lijnen voor de wijk voor de ko-
mende vier jaar zijn weer in het vizier. De bestuurders, 
die namens ons mogen zeggen hoe het er in onze wijk 
uit moet zien, zijn vandaag en de komende weken aan het 
woord: de lokale politieke verkiezingen staan in het cen-
trum van de belangstelling. Wij hebben onze volksverte-
genwoordigers gevraagd om aan te geven wat zij namens 
ons denken en dat hebben we geweten. Op de bladzijden 
53 tot en met 65 staan de standpunten van iedere deelne-
mende Helmondse politieke partij beschreven. Volgende 
week bent u zelf aan zet: u kunt dan aangeven welk stand-
punt het beste bij uw opvattingen past. In tegenstelling tot 
de bewoners van de meeste gemeenten gaan gelukkig na-
genoeg alle Brandevoorters naar de stembus, althans dat 
vermoeden wij. Wij gaan er immers als redactie vanuit dat 
de beschreven standpunten van de politieke partijen vol-
doende aanleiding zullen zijn om na te denken over onze 
eigen toekomst. En het mooiste zou zijn als in Brande-
voort door de uitgebreide standpuntbeschrijving van de 
politieke partijen over onze wijk de meeste bewoners 
naar de stembus zouden worden gelokt. Dus daarom nog-
maals deze aanmoediging: ga allen woensdag 3 maart naar 
de stembus om mee te bepalen hoe onze wijk er de ko-
mende vier jaar uit moet zien.

De komende maand blijven wij in de bezinnende hoek. 
De carnavalsdagen zijn weer voorbij. De uitbundige sfeer 
rondom optocht en zwetsavonden en de uitgelaten mo-
menten met in kleurrijk verpakte feestgangers zijn achter 

de rug. Ook al is de westerse christelijke vastentijd niet 
voor iedereen weggelegd, toch zal de periode van de ko-
mende tien jaar iedereen aan het denken gezet hebben.
Op de klankbordbijeenkomst van 10 maart legt het col-
lege uit wat er met de hoogspanning gebeurt. Zoals u in 
de raadsinformatiebrief van de gemeente kunt lezen (zie 
pagina 31), is de kwestie van de hoogspanning nog een hot 
item. Het RIVM heeft aangegeven dat er bij nieuwe situ-
aties een veilige afstand van 150 meter tussen hoogspan-
ning en woonobjecten moet bestaan. Voor de bestaande 
situatie zou een ingrijpende aanpassing in de ophanging 
van de 380kV-leiding soelaas moeten bieden. Volgens de 
Raad van State zou deze technische verbetering in deze 
masten voldoende veiligheid bieden voor de wijk. Hope-
lijk bieden de komende weken nog voldoende handelings-
ruimte om tot een goede oplossing te komen.
Andere punten die op de agenda staan, zijn: jeugd, evacu-
atie bij rampen, positie van de wijkraad ten opzichte van 
de gemeente en de uitslag van de verkiezingen. De verga-
dering is openbaar, dus u bent van harte welkom. Wij zijn 
aanwezig en houden uiteraard de belangrijkste opmerkin-
gen in de gaten. n

GP

redactioneel
   februari 2010
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Voor zorgeloos woongenot
Als het gaat om comfortabel en zorgeloos wonen in en om het huis, is Elektrotechnisch Buro
Van Keulen uw aangewezen partner. De experts van ETB Van Keulen denken graag met u mee en 
weten uw wensen en ideeën op creatieve wijze te vertalen naar een elektrotechnisch concept op maat. 
Of het nu gaat om een elektrische huisinstallatie, verlichting, inbraakbeveiliging, datanetwerk of 
brandmeldsysteem.
 
ETB Van Keulen ontwerpt, installeert en onderhoudt vrijwel alle denkbare elektrotechnische en 
aanverwante installaties. Dankzij de automatisering van uw installaties profiteert u van bedienings-
gemak, flexibiliteit en veiligheid.
 
Sfeervolle verlichting
Ook als het aankomt op verlichting – de meest sfeer-
bepalende factor in en om uw huis – denkt ETB Van 
Keulen met u mee. Samen met u en een eventuele 
architect stelt ETB Van Keulen een merkonafhan- 
kelijk, efficiënt lichtplan op dat garant staat voor de 
door u gewenste uitstraling. Belangrijke aspecten, 
zoals (brand)veiligheid, energiebesparing en onder-
houdsgemak, worden in het plan meegenomen. Zo 
heeft ETB Van Keulen al menige woning en kantoor-
ruimte van sfeervolle verlichting voorzien: wandver-
lichting, inbouwverlichting, tuinverlichting, enzo- 
voort. Uiteraard is het bedrijf altijd op de hoogte van
de nieuwste ontwikkelingen, zoals ledverlichting.
 
Zorgeloos wonen
Niets is zo belangrijk als het gevoel van veiligheid in 
eigen huis. Helaas is dat in onze huidige samenleving 
niet altijd meer vanzelfsprekend. Daarom biedt ETB 
Van Keulen uiteenlopende oplossingen die bijdragen 
aan de veiligheid in en om uw huis: installaties voor 
inbraakbeveiliging, toegangscontrole, camerabeveili-
gingen een brandmeld- en ontruimingssysteem. Ook 
domotica kunnen een belangrijke bijdrage leveren
aan veilig wonen. Daarover leest u verder meer.

De Huufkes 9 5674 TL  Nuenen
Postbus 247 5670 AF  Neunen
Telefoon� (040)�290�71�50
Fax (040) 290 71 59
Website www.etbvankeulen.nl
E-mail rick@etbvankeulen.nl

wijkhuis ‘t brandpunt bruisend brandevoort

Nieuws uit ’t BraNdPuNt

’t BrandPunt is de gezellige huiskamer van Brandevoort 
aan De Biezenlaan in Helmond. In ’t BrandPunt worden 
het hele jaar door activiteiten georganiseerd voor en 
door de wijk. In dit artikel vindt u een greep uit het pro-
gramma van eind januari en heel februari. U bent van 
harte welkom om ons centrum te bezoeken. 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.

12, 13 eN 14 maart teNtooNstelliNG 
vaN de FotocluB BraNdevoort, zie 
artikel elders iN dit Blad

27 maart aram vaN de rest met zijN 
show Moeders
Aram is de zoon van John van de Rest en Josine van 
Dalsum. Het artiestenbloed zit dus in zijn aderen! Ge-
voelige melodieën en ingetogen zang door deze Neder-
landstalige rocker.
Aram brengt samen met zijn band een ode aan het 
moederschap. In deze muzikale voorstelling wordt het 
moederschap vanuit allerlei aspecten belicht. Aram ver-
telt over zijn moeder en de moeders van de bandleden 
komen aan bod. Hoe is het om een adoptiemoeder te 
zijn? Je moeder als beste vriendin. Je moeder die je niet 
begrijpt in een bepaalde periode van je leven, maar toch 
altijd voor je klaar zal staan. Grappige en ontroerende 
verhalen passeren de revue. Dit alles omlijst met rock-
nummers die over de verschillende ‘soorten’ moeders 
zullen gaan. De vertaling van de songs is in handen van 
Jan Rot. De entree is E10,-, hiervoor krijgt u ook twee 
consumptiebonnen. Aanvangstijd 20.15 uur.

17 aPril BeNelux-kamPioeNschaP-
PeN rock-‘N-roll eN BooGie wooGie
De beste rock-’n-rollers van de Benelux strijden om het 
kampioenschap. Dit belooft een fantastisch evenement 
te worden waarbij u ogen en oren tekort komt. Spette-
rende dans op geweldige muziek. Aanvang 13.00 uur en 
tot wanneer het doorgaat? In de volgende editie leest u 
meer over dit geweldige evenement.

18 aPril wijNProeverij
Binnenkort hoort en leest u meer over deze geweldige 
middag. Zorg dat u erbij bent!

8 mei cesar zuiderwijk met de voor-
stelliNG druMbonen en KaneelstoK-
Ken
Cesar Zuiderwijk is al enkele decennia de drummer van 
Golden Earring; de enige echte Nederlandse rockers! 
Ondersteund door een groot videoscherm slaat Cesar 

zich door de muziekgeschiedenis heen. Maak kennis met 
de onzichtbare drummer, de door voodoo bezeten slag-
werker, maître Cesar die op hol slaat met zijn pollepels. 
Het begon met Alle gekheid op een stokje met Percossa. 
Daarna de eerste solovoorstelling van Cesar, Slagdroom. 
Drie seizoenen volle zalen. Dat smeekt om een voort-
zetting; er zijn nog zoveel verhalen te vertellen en clow-
neske types te spelen. Tinus met zijn rock-’n-rollator ver-
telt waarom niet Cesar, maar juist híj de drummer van 
de Golden Earring had moeten zijn. Een elektronische 
Schotse trommelaar vertelt wat er zoal onder de kilt 
gebeurt. Voorafgaand aan deze voorstelling geeft Cesar 
Zuiderwijk om 18.00 uur een gratis workshop. U kunt 
echter alleen deelnemen aan de workshop wanneer u 
ook beschikt over de toegangsbewijzen voor deze voor-
stelling. Wanneer u wenst deel te nemen, kunt u met ons 
contact opnemen via activiteiten@brandevoortinactie.nl 
of via ’t BrandPunt, telefoonnummer 43 20 13. Deelname 
op volgorde van aanmelding, dus op is op.
Kom kijken en luisteren naar deze fantastische drummer 
die u een onvergetelijke avond bezorgt. Kaarten kosten 
E15,-, dit is inclusief twee consumptiebonnen. De voor-
stelling start om 20.15 uur en de workshop om 17.30 
uur.

STICHTING BRANDEVOORT IN ACTIE ORGANI-
SEERT VERDER NOG DE VOlGENDE ACTIVITEITEN:
• 4 april Paaseieren zoeken in Brandevoort
• 17 april Fietsbeurs

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

ingrid tielemans
pr@brandpunt.info 
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kinder
    vakantieweek

De inschrijving was een groot succes, er doen dit jaar 
maar liefst 680 kinderen mee!! Een groter compliment 
kunnen we als werkgroep niet krijgen. Met zoveel kinde-
ren is Camping Brandevoort echt vol!
Gelukkig hebben zich ook bijna 300 vrijwilligers inge-
schreven. Een goed begin, maar daar gaan we het zeker 
niet mee redden. Dus heb je je nog niet opgegeven als 
vrijwilliger, doe dit dan alsnog want we hebben je hulp 
hard nodig. Kun je zelf niet, opa’s, oma’s, ooms en tantes, 
grote broers en zussen, neven en nichten, of de oppas, 
zijn ook van harte welkom om te komen helpen. Infor-
meer eens bij je werkgever, misschien is er bij jouw werk 
ook een regeling voor vrijwilligerswerk!
Wil je je steentje bijdragen, maar heb je nog een kind 
thuis (ouder dan drie jaar), dan kun je hem of haar mee-
nemen als je komt helpen. Op woensdag 28 juli geldt dit 
in beperkte mate omdat we anders een logistiek pro-
bleem krijgen met het geplande uitje.

Het inschrijfformulier kun je downloaden van onze 
site www.kvwbrandevoort.nl en ingevuld mailen naar: 
info@kvwbrandevoort.nl. En heel belangrijk: je bent als 
vrijwilliger welkom op het gezellige vrijwilligersfeest vrij-
dagavond 30 juli in ‘t BrandPunt!
Op woensdag 14 juli staat de informatieavond voor de 
groepsleiding gepland. Je krijgt hiervoor een uitnodiging 
per mail of per post. Op die avond worden ook de pro-
grammaboekjes en groepslijsten en T-shirts uitgedeeld. 
Deze worden dan door de groepsleiding verspreid on-
der de kinderen. Via de Brandevoorter Courant en onze 
site houden we jullie op de hoogte van alle vorderingen. 
Wij gaan weer verder aan ’t werk om een leuke, gezel-
lige, afwisselende Kindervakantieweek te organiseren. 
Wij hebben er zin in, jullie ook?! n

namens werkgroep k.v.w. brandevoort,
yvon cremers
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FotocluB BraNdevoort zet eiNd-
sPurt iN voor haar vijFde teNtooN-
stelliNG

Voor de vijfde keer in haar nog jonge bestaan zal Foto-
Club Brandevoort een overzichtstentoonstelling organi-
seren in ’t BrandPunt, waarin de leden van beginners tot 
en met cracks laten zien, wat zij het afgelopen seizoen 
gefotografeerd hebben. Op verschillende fotoselectie-
avonden hebben zij hun foto’s met medeclubleden of 
met gastdocenten besproken, waarbij ook uitsnede en 
kleurkarakter van de foto’s belicht werden.
Eind februari zullen nog enkele snij-avonden georgani-
seerd worden waarbij de deelnemende leden hun foto’s 
in zogenaamde passe-partouts zullen monteren.
Wethouder F. Stienen zal, indien de formatie na de ver-
kiezingen geen roet in het eten gooit, de tentoonstelling 
wederom openen. De bezoekers zullen weer kunnen 
stemmen om aan te geven welke foto zij als meest aan-
sprekende waarderen.
De tentoonstelling is gratis toegankelijk en is open op: 
vrijdag 12 maart van 20.00 tot 22.00 uur, zaterdag 13 
maart van 10.00 tot 17.00 uur en zondag 14 maart van 
11.00 tot 17.00 uur.
Buiten deze activiteiten gericht op de tentoonstelling 
gaan de andere gewoon verder. Edwin Oude Wesselink 
hield een interessante interactieve voordracht over het 
beheren van de foto’s. Immers, doordat de digitale ca-
mera geen rem zet op het aantal opnamen, dreigt er snel 
een warboel te ontstaan op de harde schijf met betrek-
king tot het terugvinden van eerder gemaakte opnamen.
De startersportretgroep heeft na de workshop van vak-
fotograaf/docent Jan Kok een intensieve avond gewijd 

aan een juiste belichting met studioflitsers voor quasi 
glamouropnamen. Het blijkt dat het geleerde toch veel 
inspanning vereist om in de praktijk te brengen.

albert ticheler,
fotoclub.publiciteit@brandevoort.org,

56 56 21 

foto club
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Met een druk bezochte inloopavond op de OBS en De 
Vendelier werd op donderdag 28 januari de speciale actie 
Brandevoort in beweging: lekker fit! afgesloten. De belang-
stelling van ouders, grootouders en de kinderen zelf was 
buitengewoon groot.
In de diverse lokalen waren leerkrachten aanwezig en 
werd er ook uitleg gegeven over de bedoeling van dit pro-
ject. In de grote zaal waren demonstraties van zumbales-
sen en voor de kleineren waren er gymlessen op muziek 
en konden we genieten van de K3-tjes in de dop. De hele 
school bruiste van activiteit.
Er was ook een diëtiste die heel duidelijk had gemaakt 
wat goede voeding en gezonde tussendoortjes zijn. Er was 
een buffet met fruit voor de lekkere trek en daarnaast 
het buffet waar je even goed met de harde werkelijkheid 
werd geconfronteerd! Schrijver dezes schrok van de ver-

gelijkingsbordjes met wat lekkers erop en daarnaast de 
stapel boterhammen die daaraan gelijk stond. Om dit even 
(pijnlijk) duidelijk te maken: een appelflap staat gelijk aan 
vijf sneetjes brood, en zeg nu zelf, die eet je toch ook niet 
even bij de koffie!
Wat dit project eveneens duidelijk maakte, is het gebrek 
aan ruimte voor de jeugd van Brandevoort om zijn ener-
gie kwijt te raken met gezond buiten spelen. Waar is er 
een trapveldje, waar ze gebruik van kunnen maken zonder 
meteen de voetbalvelden kapot te lopen?
De organisatoren waren zeer tevreden over het verloop 
van dit project, maar weten ook dat de gedachte hierach-
ter constant gevoed moet blijven worden: van bewegen 
word je lekker fit en een gezonde voeding is een belang-
rijke meespeler hierin. n

kk

                 BraNdevoort
    iN BeweGiNG:
                             lekker Fit!

met de GroePeN 6 vaN oBs sPiNNeN 
voor ducheNNe

28 januari organiseerde de Openbare Basisschool Bran-
devoort (OBS) een open inloopavond ter afsluiting van 
het Brandevoort in beweging project: lekker Fit! Tijdens 
deze avond klommen de Brandevoorter mountainbikers 
Jaap Koetsier en Marc Dekkers samen met de groepen 6 
op de spinningfietsen.
Jaap en Marc organiseerden als brandevoort4duchenne 
een spinningmarathon om hun actie voor Duchenne 
Heroes te promoten. Duchenne Heroes is een zware 
mountainbiketocht voor het goede doel: de strijd tegen 
de ernstige spierziekte Duchenne. In totaal moeten Jaap 
en Marc E5000,- bij elkaar verzamelen om een startbe-
wijs te krijgen. Al het geld dat zij verzamelen gaat naar het 
Duchenne Parent Project. De spinningmarathon ging om 
17.30 uur van start. Het klaslokaal op de eerste verdie-
ping was versierd met grote spandoeken van Duchenne. 
De mountainbikes van Jaap en Marc stonden in de klas. 
Discolampen schenen in het rond en beatende spinning-
muziek klonk uit de boombox. Joost, de zoon van Jaap, 
liep met borden van Duchenne Heroes om zijn nek door 
de school en stuurde iedereen naar het klaslokaal. Prima 

promotie! Samen met twee jongens beet Jaap de spits 
af. Op de beatende muziek werd het tempo opgevoerd. 
De kinderen hadden er plezier in. Om de tien minuten 
wisselden de kinderen elkaar af. Iedere deelnemer kreeg 
na afloop een heerlijk glaasje limonade en een geel pols-
bandje van Duchenne Heroes. Nu zijn zij ook een Hero.
Die avond hebben Jaap en Marc in totaal E320,- opge-
haald. Jaap en Marc willen de kinderen van de groepen 
6 bedanken voor hun fantastische inzet op de spinning-
fietsen. Daarnaast willen ze alle kinderen en ouders en 
speciaal Dick van Beuzekom van Fysiotherapie De Veste 
bedanken voor hun donaties.
Wil je meer lezen over de actie van Jaap en Marc, 
kijk dan op de site www.brandevoort4duchenne.nl n
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stichtiNG welzijN oudereN hel-
moNd orGaNiseert oudereN actieF 
iN de wijk

Wekelijks bewegen en voorlichting voor een actieve 
leefstijl. Via de bijeenkomsten van Ouderen Actief in de 
Wijk biedt de SWOH 55-plussers de mogelijkheid om 
samen met leeftijdgenoten op een ontspannen en plezie-
rige wijze actief bezig te zijn. Al na enkele weken voelt u 
zich fitter, u ontmoet mensen die actiever willen worden 
op zoek naar een zinvolle invulling van het dagelijks le-
ven. Even eruit, even tijd voor jezelf, waarbij u aandacht 
schenkt aan de gezondheid van lichaam en geest in con-
tact met anderen.

CURSUSINHOUD
Iedere bijeenkomst duurt twee uur. Gedurende het eer-
ste uur wordt aandacht geschonken aan onderwerpen 
die een bijdrage leveren aan uw zelfstandigheid. Daarna 
gaat de aandacht uit naar bewegen op een aangename 
en plezierige manier. Binnen de cursus is bewegen voor 
iedereen mogelijk. U krijgt les van een speciaal opgeleide 
docent die aandacht schenkt aan verantwoord bewegen, 
voorlichting, uitwisseling van ervaringen en het omgaan 
met persoonlijke wensen en mogelijkheden. De nadruk 

ligt op ontmoeting en bewegen met plezier. De opzet van 
de bijeenkomsten is zo, dat men na afloop tevreden en 
vol energie weer naar huis gaat.

PlAATS EN TIJD
Vanaf 22 februari 2010 starten we in drie stadsdelen met 
de cursussen Ouderen Actief in de Wijk. U kunt deelnemen 
in de wijken Rijpelberg in wijkcentrum de Brem (vrij-
dagochtend van 10.00-12.00 uur), Helmond centrum in 
het Stadshobbycentrum ’t Baken (woensdagmiddag van 
14.00-16.00 uur), of Brandevoort in MFC ‘t BrandPunt 
(maandagmiddag van 14.00-16.00 uur). De kosten voor 
deelname aan de cursus bedragen E 3,- per les. Hiervoor 
krijgt u voorlichting, bewegen, deskundige begeleiding, 
een cursusmap en koffie of thee. De cursussen lopen 
langere periode door, later instromen is geen probleem.

AANMElDEN
U kunt zich aanmelden voor de cursus bij de Stichting 
Welzijn Ouderen Helmond, 54 11 81 of per e-mail: 
info@swohelmond.nl. n

ouderen actief
        in de wijk

10 jaar brandevoorter courant
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Falende bankdirecteuren, te veel declarerende commissa-
rissen, overal falende goed betaalde specialisten; crisistijd 
dus. De gemeente Helmond, aangevoerd door een college 
waarop al zoveel kritiek is geleverd, doet hier niet voor on-
der. laten we ons beperken tot de huidige situatie. 

DE SCHOOl IN BRANDEVOORT KAN NOG STEEDS 
NIET IN GEBRUIK GENOMEN TE WORDEN
Het hoger beroep van de gemeente tegen de uitspraak  van 
de rechtbank in ’s-Hertogenbosch dat diende bij de Raad 
van State, was voor de gemeente wederom een blame-
rende afgang. We wachten in spanning de uitspraak af, maar 
we hebben er het grootste vertrouwen in dat de Raad van 
State het beroep van de gemeente zal afwijzen. Ook F. Stie-
nen geeft aan dat hij van het beroep weinig goeds voor de 
gemeente verwacht.

DE GEMEENTE WEDT NU VOOR DE ZOVEElSTE 
MAAl OP HET VERKEERDE PAARD: DE 150KV-lIJN
Het zal nog geruime tijd vergen, nadat een definitieve beslis-
sing voor het onder de grond brengen (verkabelen) van de 
150kV-hoogspanningslijn is genomen, voor deze verkabeling 
ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Met de aanpassingen 
aan het bestemmingsplan, het doorlopen van de procedu-
res, et cetera, zal het nog geruime tijd vergen, mogelijk en-
kele jaren. Dit betekent dat de school met ingang van het 
nieuwe schooljaar niet in gebruik genomen kan worden. Nu 
komt de creativiteit van onze wethouder en de gemeente 
pas goed los: hogere rekenkunde!

Uitgangspunten bij de berekeningen van de 0,4 microtesla-
zone zijn onder andere:
• de ontwerpbelasting van de masten (de stroomsterk- 
 te waarvoor ze gemaakt zijn), 
• het gebruikte typen masten, 
• de extra draden (zoals bliksemgeleiders), 
• de gebruikte materialen. 

De afstand van het midden van mast tot aan de perceel-
grens (op één meter hoogte) is daarbij bepalend. Aan het 
in Brandevoort gebruikte zeer verouderde type mast, de 
bliksemgeleiders en materialen kan men weinig sleutelen, 
maar wel aan de componenten zoals ontwerpbelasting en 
perceelgrens. En jawel, de wethouder komt met de volgen-
de oplossing: de ontwerpbelasting wordt van 1560 ampère 
teruggebracht tot 1056 ampère en de perceelgrens wordt 
gewijzigd door het geplande parkeerterrein niet meer bij 
het perceel te rekenen. Dan vallen we precies buiten de 
0,4 microtesla-zone verwacht hij! Hij gaf hierbij ook nog 
aan dat de gemeente dit in afstemming en met goedkeuring 
van TenneT (handjeklap?) en het RIVM gaat toepassen. Het 
betreft hier dus een tijdelijke situatie, omdat de 150kV-lijn 
uiteindelijk ondergronds wordt, wat wij als comité natuur-
lijk van harte toejuichen. Maar… er ligt geen formele en 
goedgekeurde berekening aan ten grondslag.
Een aantal vragen zijn door ons aan het RIVM gesteld 
aangaande deze goedkeuring. In een schrijven antwoordt 

G. Kelfkens van het RIVM dat men de uitspraak betreffende 
de goedkeuring niet herkent, met andere woorden: dat het 
RIVM deze goedkeuring niet gegeven heeft!
Er is voor ons geen enkele reden om aan te nemen dat dan 
de 0,4 microtesla-zone wel gehaald wordt! Recente bere-
keningen voor een andere 150kV-lijn, met minder ampères 
en met optimale toepassing van fasering (gemeente Sassen-
heim), leverde nog altijd een specifieke zone op van vijfent-
achtig meter aan beide zijden van het betreffende perceel!
Ook een schrijven van het RIVM leert ons dat landelijk 
voor alle 150kV-lijnen een minimale specifieke zone van 
tachtig meter in acht genomen dient te worden!
Het terugbrengen van de ontwerpbelasting geeft wel een 
betere uitkomst, maar doet geen recht aan het uitgangs-
punt dat de 0,4 microtesla-zone in acht genomen dient te 
worden. Het lijkt er sterk op dat men door manipulatie van 
de gegevens probeert tot een voor de gemeente gunstige 
uitkomst te komen. Daarbij vergeet men dat dit mogelijk 
kan leiden tot een onacceptabele hogere microtesla-zone. 
Het unieke getal van 1056 ampère is daar mede een aan-
wijzing voor.

EN DAN DE 380KV-lIJN 
Tot op heden 1 februari, zestien maanden nadat wij aan 
wethouder Stienen gevraagd hebben om de specifieke zone 
van deze hoogspanningslijn te laten berekenen, is deze be-
rekening nog steeds niet uitgevoerd. Wel heeft hij deze be-
rekeningen een aantal malen toegezegd. 
Belofte maakt schuld, zou men zo zeggen. Dit betekent ech-
ter dat op basis van het ontbreken van de berekeningen 
voorlopig, in een zeer brede zone, niet gebouwd mag wor-
den! Zie de gevolgen voor Blok 11. De gemeente neemt 
voor zichzelf aan, dat door het aanpassen van de 380kV-lijn 
door middel van fasesplitsing en klokgetallen, de zone te-
ruggebracht kan worden met minder dan de 0,4 microtesla! 
Dit kan men (nog) niet aantonen. Het ‘onderhandelen’ met 
TenneT, wat nu al bijna acht maanden duurt, werpt verder 
een dubieus zicht op de eens te presenteren uitkomsten. 
Het lijkt ons dat het terugbrengen van de indicatieve zone 
van 200 meter aan beide zijden naar een zone van circa vijf-
tig meter niet realiseerbaar is. Geraadpleegde instanties be-
vestigen ons vermoeden.Wat ons nog het meeste verbaast, 
is dat de acties en plannen die nu genomen worden voor 
de tijdelijke aanpassingen aan de 150kV-lijn en het onder de 
grond brengen van deze lijn, de daarmee samenhangende 
kosten, gebaseerd zijn op drijfzand.
Zolang er geen definitieve oplossing is voor de 380kV-lijn 
zijn alle andere initiatieven van de gemeente weggegooid 
geld. Door continu onze opmerkingen en aangedragen 
alternatieven volledig te negeren, heeft de gemeente met 
voorop onze wijkwethouder Stienen al een aantal miljoe-
nen euro’s over de balk gesmeten. Geld dat wij met zijn 
allen moeten opbrengen. Naar onze voorzichtige schatting 
komt dit al op E100,- tot E200,- per Helmonds huisgezin 
te staan en het einde is nog lang niet in zicht. 

actiecomité “530kv onder de grond”

hoogspanning of niet?
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eeN ezel stoot zich GeeN twee keer 
aaN dezelFde steeN, de GemeeNte 
waarschijNlijk wel

Zesentwintig januari was het zover. Het hoger beroep 
dat de gemeente Helmond had ingesteld tegen de uit-
spraak waarin het gebruik van de semi-permanente 
schoollocatie is verboden, diende bij de Raad van State 
in Den Haag. De uitspraak volgt over enkele weken. Het 
is nog even wachten op de uitspraak van de Raad van 
State, maar ik wil u een samenvatting van de zitting niet 
onthouden. Om uw geheugen op te frissen hieronder de 
drie pijlers van het vonnis van de rechtbank:
- de ouders van kinderen zijn wel belanghebbend
- de gemeente heeft onterecht tijdelijke ontheffing ver- 
 leend om de school daar te bouwen
- de gemeente heeft geen rekening gehouden met de ad- 
 viezen inzake hoogspanning en de daaraan gerelateer 
 de gezondheidsrisico’s.

Het hoger beroep draaide wederom om die drie punten. 
De gemeente had er een advocaat opgezet die uitvoerig 
heeft betoogd dat de rechtbank het op alle drie de pun-
ten niet bij het rechte eind heeft. Ik zal u met de details 
niet vermoeien maar om het betoog in een notendop 
samen te vatten: veel geblaat en weinig wol.
Nadat de juristen het woord hadden gehad, was het 
tijd voor de Raad van State om vragen te stellen aan 
de gemeente. De toonzetting daarvan was kritisch maar 
in een open dialoog. Het was verbazingwekkend dat de 
advocaat en de aanwezige gemeenteambtenaren de een-
voudige vragen niet beantwoordden. Het betrof de vol-
gende vragen: “Zijn het twee scholen of twee locaties?”, 

hoogspanning

“Is er één directeur?”, “Kunnen ouders kiezen naar wel-
ke locatie het kind gaat?” Aangezien de gemeente daarop 
het antwoord schuldig moest blijven, heb ik dat gedaan. 
De inhoud van het vragenrondje over pijler twee zal ik 
u besparen, maar de vraagstelling en de toon werd iets 
scherper. Ook bij punt nummer drie kon de gemeente 
de vragen niet beantwoorden. Ze voerde wel aan dat ze 
een weloverwogen beslissing had genomen op basis van 
vele rapporten. Op de eenvoudige vraag: “Waar zijn die 
rapporten dan?” heeft de gemeente geen antwoord. In 
de bureaulade van de wethouder?
Op grond van alle antwoorden concludeerde de voor-
zitter van de Raad van State dat de gemeente het dus 
eigenlijk wel eens was met de uitspraak van de recht-
bank. De laatste vraag was dan ook: “Waarom tekent de 
gemeente beroep aan tegen die uitspraak?” Vrij vertaald: 
“Wat komt u hier eigenlijk doen?” Voor het antwoord 
op die vraag zullen we nog even moeten wachten op 
de uitspraak van de Raad van State. Ik kan de toekomst 
niet voorspellen maar het zal mij niet verbazen als de 
gemeente voor de tweede keer billenkoek krijgt.
Hoe het ook zij, ik hoop dat we na de verkiezingen met 
een nieuw college en nieuwe raad eindelijk tot een wel-
overwogen, goed onderbouwde en gezonde oplossing 
komen voor alle schoolgaande kinderen en hun leer-
krachten. n

actiegroep bezorgde ouders,
machiel van velden 
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brandweer post brandevoort
vlam iN de PaN! 

Zaterdag 9 januari 2010: de pager laat van zich horen: 
“Prio1 woningbrand Koolstraat.” Onderweg naar de ka-
zerne was het glad vanwege de weersomstandigheden. 
Gelukkig hebben we daar met onze 4x4 op het uitruk-
voertuig wat minder last van. Als we ter plaatse zijn, is 
het vuur al grotendeels uit. De keuken is zwaar bescha-
digd. Van de bewoners van het pand, die al hoestend en 
proestend buiten stonden, konden we opmaken dat de 
frietpan in de brand was gegaan en dat ze er in paniek 
een bak water over heen gegooid hadden. Ondertussen 
kwam er een ambulance ter plaatse om de bewoners in 
verband met de ingeademde rook te onderzoeken en wij 
doofden de laatste vuurresten om vervolgens de woning 
te ventileren.
Als er een pan in de brand vliegt, kun je deze het beste 
afdekken met het bijbehorende deksel of middels een 
blusdeken, maar gooi er nooit water op! Hierdoor krijg 
je een gigantische steekvlam. Dit komt omdat water on-
geveer 1600 tot 1700 maal uitzet als het stoom wordt.
Velen zullen zich misschien de demonstraties op de Bran-
devoorterdag van 2008 nog kunnen herinneren waar we 
dit lieten zien.

Januari is dit jaar een drukke maand voor ons. Op het 
moment van schrijven staat de teller al op zestien mel-
dingen. In de wijk zelf hebben we een aantal meldingen 
gehad waaronder de woningbrand aan de Koolstraat. 
Ook is er op De Plaetse in de vroege morgen van de 
28ste januari een gevel geramd door een auto. De be-
stuurder is door de gladheid rechtdoor het trottoir op-
gereden en zo tegen de voorgevel van de woning.
Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, alleen de ge-
krenkte trots van de bestuurder en een aantal geschrok-
ken bewoners.
Ook hebben we regelmatig met ons laddervoertuig bij-
stand moeten verlenen aan de omliggende gemeentes 
en onze beroepscollega’s aan de Deurneseweg. We zijn 
twee keer naar Nuenen en één keer naar Mierlo geweest 
voor een schoorsteenbrand en er zijn ook weer diverse 
automatische meldingen voorbij gekomen. n

namens post brandevoort
anton van de goor

voor actuele informatie over brandweer helmond kijk 
eens op www.brandweerhelmond.nl
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BraNdevoorter kuNst iN het mFc

In het weekend van 6 en 7 februari was in ‘t BrandPunt 
een expositie te zien van diverse kunstenaars uit Hel-
mond en Brandevoort. Het initiatief hiervan lag bij Ingrid 
Tielemans die graag voor het echtpaar Scheepers een 
tentoonstelling wilde organiseren. Gezamenlijk kwamen 
zij op het idee om hier ook Brandevoorter kunstenaars 
voor uit te nodigen. Op hun oproep zijn diverse reac-
ties gekomen en zo kwam het dat buiten Harry en Anny 
Scheepers ook Jacqueline de Vaan, Peti Verbroekken en 
Gerrie-Jeanne Soethoudt hun werken tentoon wilden 
stellen. Voor de inrichting zijn zij geholpen door Marja 
Bunthof, die dan ook de opening heeft verricht.
De grote zaal was ingericht in diverse kleinere ruimtes 
waar de kunstwerken van de exposanten door elkaar 
heen, maar toch met elkaar verbonden, waren opgesteld.
De beelden van Harry Scheepers zijn prachtig en vooral 
De ronde dame maakte op mij een bijzondere indruk. De 
schilderijen van Anny en Gerrie-Jeanne zijn heel mooi, 
ook al is de stijl totaal verschillend. Peti heeft zich toege-
legd op het keramiekwerk. Heel leuk waren haar schoe-
nen. Het idee hiervoor is ontstaan in haar jonge jaren 
toen er voor steunzooldragers geen leuke schoenen te 
koop waren, terwijl daar natuurlijk wel behoefet aan was. 
Slechts de plompe versie was beschikbaar. Door pure 
frustratie heeft zij toen het idee opgevat om ooit schoe-
nen te maken die draagbaar en toch leuk zouden zijn, al 
is het dan nu in keramiek.
Jacqueline had ook zeer uiteenlopende werken mee-
genomen. Mooie abstracte beelden en een paar mooie 
vrouwenfiguren, zowel in steen als in hout. Hierbij heeft 
zij heel kundig gebruik gemaakt van de tekening in het 
hout om de vrouwenrondingen te accentueren.
Al met al een prachtige expositie en naar ik hoop zal 
dit niet de laatste keer zijn dat we kunst van zo’n hoog 
niveau in Brandevoort kunnen zien. n

kk

kunstenaars weekend
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Zoals jullie al eerder gelezen hebben, waren we van plan 
een nieuwe weg in te slaan met 12Plus. Vanaf 1 januari 
hebben we de jeugd gesplitst in twee groepen.
GROEP 1: de jongeren van groep 8 basisonderwijs, zij 
komen de oneven weken.
GROEP 2: de jongeren die op het voortgezet onderwijs 
zitten, voor hen staat de deur op de vrijdagavond in de 
even weken open.

Aangezien je in groep 8 ook nog gewoon elf jaar kunt 
zijn, dekte de naam 12Plus de lading niet meer. Vandaar 
dat we een wedstrijd hebben uitgeschreven om een 
nieuwe naam en een nieuw logo te verzinnen. Om even 
wat juryclichés te gebruiken: we hebben er uitvoerig 
over gepraat, het was een moeilijke beslissing en oh, jullie 
zijn allemaal goed, maar we hebben toch een keuze kun-
nen maken. De nieuwe naam voor 12Plus Brandevoort 
wordt:

chill-house

Kevin van Kemenade heeft hem (met hulp van zijn zus) 
bedacht. Het nieuwe logo is ontworpen door Jimmy Ro-
denburg. Zij hebben allebei een bioscoopbon ter waarde 
van E 25,- gewonnen, deze waren gesponsord door 
Startpagina Brandevoort.

12 plus wordt chill house

Wij kunnen weer flink aan de slag: de website aanpassen 
en nieuwe pasjes maken. Maar natuurlijk ook samen met 
jullie leuke activiteiten verzinnen en uitwerken. Om jullie 
alvast een beetje lekker te maken: binnenkort hebben 
we weer een modellenavond en gaan we airbrushen (nu 
ook voor de meiden!). Houd de website goed in de ga-
ten www.chill-house.nl, want daar staan altijd de laatste 
nieuwtjes op. n

cusoon@chill-house
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GroeP 8a de veNdelier

Deze keer is het de beurt aan groep 8A van basisschool 
De Vendelier om hier een pagina te vullen! Wij hebben 
de afgelopen periode verschillende dingen gedaan in 
onze groep en er zijn een aantal kinderen die er een 
stukje over hebben gemaakt. Veel leesplezier!

PROJECT BIOTOPEN
We zijn sinds een paar weken bezig met het project bi-
otopen. Bij dit project leren we veel over woestijnen, 
oceanen, bergen en tropische regenwouden. In de eer-
ste week hebben we veel met de hele klas gedaan. We 
hadden onder andere een verhaal met z’n allen gelezen. 
Dat ging over een meisje die in de woestijn leeft met 
haar twee kamelen. In de afgelopen weken hebben we 
in groepjes gewerkt. We trokken lootjes op de groepjes 
te maken. Groepjes die informatie moesten opzoeken in 
boeken over hun biotoop. Bijvoorbeeld: welke dieren er 
in die biotoop leven, het klimaat in die biotoop en nog 
veel meer. Eerst zoek je informatie over je biotoop uit 
boeken. Als je die informatie hebt opgeschreven, ga je het 
typen op de computer. De bedoeling is dat we er dan een 
boekje van gaan maken met elkaar! 

©joanne

de eiNdcito iN GroeP 8
Op dinsdag 2 februari, woensdag 3 februari en donderdag 
4 februari hebben wij de eindcito gemaakt. Dat is een toets 
waarin je laat zien wat je weet. Je hebt dan een vel met de 
nummers van de opgaven erop, en daarachter staan de ant-
woordkeuzes met boven elke keuze een bolletje. Dan moet 

je het goede bolletje inkleuren. Er zijn in totaal twaalf taken, 
die je in drie ochtenden moet maken. Op de eerste och-
tend hebben we twee taken van taal, een taak van rekenen 
en een taak van wereldoriëntatie gemaakt. Op de tweede 
ochtend hebben we een taak rekenen, twee taken studie-
vaardigheden en een taak wereldoriëntatie gemaakt. Op de 
laatste ochtend hebben we een taak rekenen, een taak we-
reldoriëntatie en weer twee taken taal. In totaal waren er 
290 opdrachten die we moesten doen! We waren heel blij 
toen de cito klaar was, want elke keer als je klaar was met 
een taak, moest je gaan lezen en daar werd je heel duf van.
Iedereen is heel blij dat de cito er weer op zit. Nou nog 
wachten op de uitslagen. Als het goed is, komt de uitslag 
begin maart op school binnen en dan weten we hoe we het 
hebben gemaakt! Maar we hebben in ieder geval allemaal 
ons best gedaan!

©fleur

carNaval!

Zoals elk jaar is het weer carnaval geweest. Optochten en 
allemaal leuke en gezellige feesten werden er gevierd. Op 
school hadden we een leuke optocht gelopen. Er was na-
tuurlijk een Cabriobus waar de prins, prinses en de raad 
van 11 op mochten. Ik was de prinses, dat was natuurlijk 
super leuk! Ik kreeg een mooie jurk aan. Er werden liedjes 
gezongen, toneelstukjes uitgevoerd en leuke dansjes gedaan. 
Iedereen was super mooi verkleed. Zoals Pippi, piraat, boef, 
gotic enz. enz. Het carnavalsfeest was goed geslaagd! n

©janne

                 het woord is aan
de reporters van de vendelier
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chamPaGNe oP Nieuwe Blokhut!

De gemeenteraad van dinsdag 2 februari 2010 is een voor 
Scouting Brandevoort historische raad. Op deze dag ging 
een meerderheid van de gemeenteraadsleden akkoord 
met het voorstel om Scouting een nieuw onderkomen 
te geven aan Brandevoort 13a. De op de publieke tri-
bune aanwezige leiding en bestuur kon een vreugdekreet 
niet inhouden. “Het is niet toegestaan te juichen vanaf de 
tribune,” sprak burgemeester Jacobs, “maar ik begrijp de 
vreugde van de Scouting!”
Na de raad vloog de kurk van de fles en is er geproost 
op deze mooie plek. De scouts namen graag felicitaties in 
ontvangst van de burgemeester, wethouders en diverse 
raadsleden. Wethouder Boetzkes, die Scouting in Hel-
mond een warm hart toedraagt, hief een glas mee.

FIJNE PlEK IN GROENZONE
De nieuwe blokhut ligt midden in het recreatiegebied bij 
de voetbalvelden, Ecozone en naast de crossbaan. In en 
rondom de Scoutingboerderij aan de Doornweg is met 
veel plezier gespeeld, maar het pand uit 1865 verkeert in 
een zeer slechte staat. Het was voor de CDA-fractie dan 
ook heel duidelijk dat de huidige locatie niet langer ge-
schikt is. Wat PvdA-fractievoorzitter Peter van Stiphout 
betreft “verhuist de Scouting morgen al”. In werkelijk-
heid zal het woonhuis dit jaar worden verbouwd zodat 
het geschikt wordt om de bijna honderd leden de ruimte 
te geven. Ook wordt een deel van de voormalige blokhut 
van de opgeheven Scouting Albert Schweitzer verplaatst 
naar de nieuwe stek. Natuurlijk gaan de scouts ook zelf 
aan het klussen om het gebouw en het buitenterrein een 
eigen sfeer te geven. n

scouting brandevoort
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Zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief in novem-
ber 2009 houden wij uw raad op de hoogte van de ont-
wikkelingen rondom de hoogspanningslijnen in Brande-
voort. Mede naar aanleiding van schriftelijke vragen van 
de fracties Helmondse Belangen van 20 november 2009 
en D66 van 25 januari 2010 over dit onderwerp kunt u 
hier meer lezen over de laatste stand van zaken.

RIVM-OORDEEl OVER 380 KV FASESPlITSING EN 
150 KV ONDER DE GROND
Zoals aangegeven in de RIB van november 2009 is de 
gemeente bezig met het verder onderzoeken van een 
alternatieve oplossing voor de combinatielijn. Het gaat 
om een oplossing waarbij de huidige 380 kV-lijn een zo-
genoemde fasesplitsing krijgt in de bestaande masten en 
de 150 kV-lijn ondergronds wordt aangelegd. Deze op-
lossing zorgt voor een kleinere magneetveldzone. Voor 
een deel van het 380 kV-tracé zou het betekenen dat 
de masten niet verhoogd en verplaatst hoeven worden. 
Voor de 150 kV-masten zou het betekenen dat ze visueel 
verdwijnen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) heeft de berekeningen voor dit alterna-
tief inmiddels beoordeeld. Het oordeel van het RIVM - 
als erkend landelijk kennisinstituut - over de berekende 
magneetveldzones* is voor ons leidend. Het RIVM heeft 
de gemeente Helmond in een brief van 2 december 2009 
bevestigd dat berekening van de magneetveldzone van 
de alternatieve oplossing “heeft plaatsgevonden volgens 
de [laatste] handreikingen van juni 2009” en dat de mag-
neetveldzone op de goede manier is berekend. Dat be-
tekent dat er géén zogeheten gevoelige bestemmingen 
(woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen) in 
Brandevoort II binnen de magneetveldzone vallen, als de 
beschreven configuratie wordt gerealiseerd.
Deze bevestiging van RIVM is een belangrijke voor-
waarde om met de alternatieve oplossing door te gaan. 
Omdat de gemeente beloofd heeft dat er een verant-
woorde oplossing zou komen waarbij er geen scholen of 
woningen in Brandevoort II in de voorzorgszone zouden 
vallen, willen wij de oplossing van 380 kV fasesplitsing en 
150 kV onder de grond zo spoedig mogelijk gerealiseerd 
hebben.

REAlISATIE DOOR TENNET
Met TenneT is helaas nog geen overeenstemming bereikt 
over de exacte planning en kosten van dit alternatief. Er is 
op dit moment zelfs sprake van een gespannen werkrela-
tie. De gemeente heeft een dwingende brief aan TenneT 

gestuurd om te zorgen dat TenneT het werk gaat uit-
voeren binnen de gemaakte afspraken op het gebied van 
planning en kosten. Ook heeft de gemeente Helmond 
- samen met de andere grote Brabantse steden en de 
provincie Noord-Brabant - de minister van Economische 
Zaken met klem gevraagd om voor eind februari met de 
directie van TenneT in gesprek te gaan. Allemaal met als 
doel om voor Helmond en de andere B5-steden een ver-
antwoorde oplossing te krijgen die voldoet aan alle eisen.

ONDERWIJSHUISVESTING VOOR BRANDEVOORT 
GEGARANDEERD
Hoe de gesprekken en onderhandelingen met de minis-
ter en TenneT ook lopen; het college van B&W garan-
deert dat er adequate onderwijshuisvesting voor de wijk 
Brandevoort is en zal zijn. De gemeente en de school-
besturen zijn over de schoolhuisvesting voor het nieuwe 
schooljaar met elkaar in gesprek.

MEER INFORMATIE
Zodra er meer bekend is over de realisatie van hoog-
spanningslijnen, de exacte oplossing van de schoolhuis-
vesting in Brandevoort en de financiering zullen wij dat 
actief communiceren richting uw raad, de mensen in 
Helmond-Brandevoort en de rest van Helmond. Naar 
verwachting zal begin maart 2010 er meer duidelijkheid 
hierover zijn. Op www.helmond.nl/Hoogspanningslijnen, 
www.rivm.nl en www.vrom.nl kunt u terecht voor na-
dere informatie over hoogspanningslijnen, magneetveld-
zones, elektriciteit en het transport daarvan.

* Uitleg magneetveldzone, afkomstig van onder meer ministerie van VROM: 

de discussie gaat meestal over de magnetische velden van hoogspannings-

lijnen, uitgedrukt in microtesla (de eenheid van de magnetische veldsterkte). 

Sinds oktober 2005 adviseert de Nederlandse overheid beleid op basis van 

het voorzorgsbeginsel. Doel van dat advies is te voorkomen dat er nieuwe 

gevoelige bestemmingen terecht komen binnen een zone waar het magneti-

sche veld gemiddeld over een jaar sterker is dan 0,4 microtesla. Het advies 

geldt dus voor de zogeheten gevoelige bestemmingen (woningen, scholen, 

crèches en kinderopvangplaatsen) in nieuwe situaties, zoals in Brandevoort 

II. Nederland loopt hiermee wat de bescherming van de omwonenden betreft 

voorop in Europa. Voor bestaande situaties, bijvoorbeeld in andere wijken in 

Helmond, geldt dat het magnetische veld van hoogspanningslijnen niet groter 

mag zijn dan de Europese aanbeveling van 100 microtesla. Voor meer info 

kijk op www.vrom.nl n

hoogachtend,
burgemeester en wethouders van helmond,

de burgemeester, de secretaris

hoogspanning
         raadsinformatiebrief
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De winnaar van de januari puzzel is de heer of mevrouw Coer. De oplossing was: Brandeliers. Deze maand een woordzoeker. 
Sommige letters worden dubbel 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 maart. Succes!

de februari puzzel  

Advies • Button • Campagne • Eerlyk • Fair • Flyer • Folder • Fracties • Gemeenteraad • Helmond • Idee
Invloed • Kandidaat • Keuze • Kieskompas • Kiezer • Kloof • leus • links • lyst • lystduwers • Macht • Party

Plannen • Pluche • Poll • Poster • Potlood • Programma • Raadsleden • Rechts • Slogan • Stembiljet
Stembureau • Stemhokje • Stemmen • Stemwijzer • Ellen • Verkiezingsbelofte • Verliezer • Vlag • Winnaar

Zeepkist • Zetels

 S V E R K I E Z  I  N  G  S  B  E  L  O  F  T  E

 L  W  F  S  E  E  F  S  T  E  M  W  Y  Z  E  R  R  G  E  

 E  M  L  T  E  P  O  T  L  O  O  D  R  E  Z  E  I  K  D  

 T  R  Y  E  K  L  O  G  E  N  S  T  E  M  H  O  K  J  E 

 E  A  E  M  A  U  L  E  C  A  M  P  A  G  N  E  T  E  O

 Z  A  R  M  N  C  K  M  A  C  H  T  W  R  R  A  A  D  L

 I  D  E  E  D  H  S  E  V  E  P  R  K  I  E  G  A  L  V

 I  S  E  N  I  E  Z  E  P  L  A  N  N  E  N  C  I  N  N

 S  L  G  K  D  T  F  N  S  E  R  N  B  T  S  N  H  I  I

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

 E  D  R  E  A  Y  A  E  E  E  Y  I  T L E  T  E  A  S

 M  E  O  S  T  L  C  R  M  Z  B  A  T  L  W  S  H  U  R

 B  N  G  K  A  P  T  A  B  E E  F  O  E  U  I  E  N  S

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

 L  Z  A  M  V  S  E  D  R  L  R  L  P  R  T  P  M  G  N

 J  U  M  P  I  T  S  A  E  R  L  D  O  N  S  E  O  O  I

 E  E  M  A  E  E  D  E  A  E  Y  E  L  V  Y  E  N  L  L

 T  K  A  S  S  R  O  O  U  V  K  R  L  R  L  Z  D  S  T
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Gezocht: mijn zoontje is tijdens de kinderoptocht van 
12-02-2010 onze digitale camera kwijtgeraakt. 
Het betreft een Sony camera. Telefoon: 84 16 62.

Gezocht, voor de Kindervakantieweek (26 juli 2010) 
hebben we veel oude witte lakens of dekbed-
overtrekken nodig. Indien u deze heeft voor ons, 
kunt u mailen naar ramon.verspeek@tele2.nl en 
wij zullen dan met u contact op nemen. Alvast bedankt, 
Stephanie Verspeek.

Ni hao, ben jij ook ouder van een kindje uit china en 
vind je het leuk om ervaringen uit te wisselen, terwijl de 
kinderen samen spelen? Kom dan eens op de thee/koffie.
Voor info bel Sandra telefoon: 66 31 96. Wie weet tot 
ziens. Annemarie, Ilse en Sandra.

Gevraagd biljartclubleden voor de dinsdagavond 
van 19.00 uur tot 23.00 uur en de maandagmiddag van 
13.00 uur tot 17.00 uur. Dames zijn ook welkom. Het 

brandjes
bestuur biljartclub Brandevoort in Axtie. R. v. Zantvoort, 
secretaris. N. de Rooij, penningmeester. H. Claassen, 
voorzitter. Opgeven bij: H.Claassen, telefoon 66 37 08 
of 06 226 303 65

Voor al uw bouwkundig tekenwerk voor verbou-
wingen, dakkapellen, garages e.d. Tevens het volledig ver-
zorgen van uw bouwaanvraag. Voor meer informatie 
neem contact op met 66 36 02.

kleding maken op maat, ervaren lerares, kleine 
groepen voor zowel beginners als gevorderden. Telefoon: 
54 33 87.

kBo mierlo-hout BraNdevoort, iN-
looPmiddaG

Op initiatief van ́ t BrandPunt en KBO organiseren wij een 
inloopmiddag op 18 maart 2010, namiddags om 14.00 uur. 
Noteer dit alvast in uw agenda.
Iedereen is welkom, voor een gezellig samenzijn in de 
huiskamer van ´t BrandPunt. Een praatje maken of een 
kaartje leggen, dan wel andere gezelschapspelletjes. Nieu-
we initiatieven en ideeën zijn daarbij welkom.
U kunt contact opnemen met Barry in ´t BrandPunt, of 
mailen naar: lpcvrolings@live.nl n

louis vrolings

ouderen in brandevoort

tekeNeN eN schildereN  

In samenwerking met Brandevoort in Actie en KBO heeft 
het Bestuur van SSCC de Crearuimte beschikbaar gesteld 
voor de cursus tekenen en schilderen. De lessen worden 
gegeven op dinsdagavonden van 19.30 - 21.30 uur in wijk-
huis ´t BrandPunt. Begin november 2009 is gestart met 
de teken- en schildercursus onder leiding van Margreet 
Koelen.
Margreet Koelen is afgestudeerd aan de Academie voor 
Beeldende Kunst en heeft de docentenopleiding gevolgd. 
Op diverse plaatsen in de regio heeft zij cursussen gege-
ven, momenteel geeft zij ook nog les schilderen in een 
Atelier aan de Steenweg. Ook is zij actief als activiteiten-
begeleidster in zorgcentra. Een en ander kunt u nalezen 
op haar website www.margreetkoelen.nl. Voor meer in-
formatie: lpcvrolings@live.nl. n

louis vrolings
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even de wijk uit
leziNG coNNie PalmeN – oPGroeieN iN 
de lettereN 

Het motto van de Boekenweek 2010 van 10 tot en 
met 20 maart 2010 is: titaantjes - opgroeien in de letteren.
Het kind, de jeugd, de jongere staat centraal in de vijfen-
zeventigste Boekenweek.
lees & luister, het samenwerkingsverband van boekhan-
dels en bibliotheken in Asten en Someren, nodigt elk jaar 
rondom de Boekenweek een bekende schrijver uit om 
een lezing te verzorgen. Dit jaar is dat Connie Palmen. 
De lezing is op donderdag 18 maart 2010 om 20.00 uur 
in Bibliotheek Asten, Kerkstraat 12.
In 2010 beleeft de Boekenweek haar vijfenzeventigste 
editie. Ter gelegenheid hiervan verschijnt de jubileumuit-
gave Titaantjes waren we - Schrijvers schrijven zichzelf. Vijf-
enzeventig auteurs, onder wie Connie Palmen, schrijven 
een brief aan hun jonge ik. De deelnemende auteurs is 
gevraagd: “Wat had je als kind willen weten wat je inmid-
dels te weten bent gekomen?” Connie Palmen zal ons 
deelgenoot maken van haar eigen ‘opgroeien in de let-
teren’. Kaartjes E 7,50 (E 6,- op vertoon bibliotheek-
pas) te koop bij Henk Berkers Boek & Kantoor in Asten, 
Boekhandel van de Moosdijk in Someren en de biblio-
theken van Asten, Someren, Deurne en Helmond.

OPROEP: MET WElK BOEK BENT U ‘OPGEGROEID 
IN DE lETTEREN’?
Connie Palmen beschreef meerdere malen in essays en 
beschouwingen wat lezen voor haar eigen ontwikkeling 
betekende. In een daarvan schrijft ze over een beslissend 
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moment in haar leven: “Ik woon in een dorp en ik weet 
niet waar ik het moet zoeken. Het enige boek dat ik 
bezit is een boek over Dik Trom, waar ik niks aan vind, 
maar dat ik koester omdat ik het van mijn grootmoeder 
cadeau kreeg.[…] Met bijna alles wat ik lees heb ik dat 
gevoel, dat het ver van mij af staat. […] Ik ben veertien 
en de eerste meester ontfermt zich over mij. Hij neemt 
boeken voor me mee, uit zijn eigen boekenkast. Waar-
schijnlijk denkt hij dat ik romantisch ben en hij probeert 
het eerst met Van Schendel en Van der leeuw, maar ik 
ben niet romantisch en ik zoek iets anders. Dan geeft hij 
me De avonden en vanaf dat moment weet ik dat wat ik 
zoek ook echt bestaat.”
Ook al bent u geen schrijfster zoals Connie Palmen, wij 
zijn nieuwsgierig naar de leeservaringen uit uw jeugd. De 
bibliotheek wil u oproepen om een boek dat voor u be-
langrijk is geweest in uw jeugd of jonge jaren te expose-
ren in de bibliotheek. laat ons en anderen weten welk 
boek veel voor u betekend heeft. U levert er een (korte) 
tekst bij waarom nou juist dit boek. Als u het boek niet 
(meer) in uw bezit heeft, gaan wij proberen het boek 
erbij te zoeken. Het mogen kinderboeken zijn, maar dat 
hoeft niet. De bibliotheken in Helmond, Deurne, Asten 
en Someren zullen de ingeleverde boeken en teksten 
exposeren in hun vitrines tijdens de Boekenweek 2010.
Stuur uw tekst naar activiteiten@bibliotheekhelmond-
peel.nl. Of meld u aan bij de inlichtingenbalie in uw bibli-
otheeklocatie. 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 vaN schaik 

Februari 2010 op bezoek bij familie van Schaik aan De 
Plaetse 173: Maarten (43), Helen (33), Tobias (4) en Floor 
(2). Maarten is product- en developmentmanager bij een 
games publisher in Nuenen en is onlangs zijn eigen grafisch 
ontwerpburo B4 Print vanuit thuis gestart. Helen is werk-
zaam bij Spring Kinderopvang. Zij werkt daar als groeps-
leidster BSO bij KDV Dik Trom, pedagogisch coach en als 
praktijkopleider. Samen wonen zij sinds december 2002 in 
De Veste, eerst in een hoekwoning aan de Middellaan, waar 
beide kinderen geboren zijn. De komst van Floor was voor 
hen de aanleiding om naar een ander huis te gaan kijken. 
Aangezien zij met zo veel plezier in De Veste woonden, 
zochten zij daar naar hun nieuwe woning. De woning aan 
de Middellaan was zeer mooi, maar had geen tuin en geen 
achterom. En met twee kinderen vonden zij het erg prettig 
om een tuin te hebben. Al snel ging Blok 15 in de verkoop 
en gelukkig werden zij ingeloot. In januari 2009 betrokken 
zij hun nieuwe woning aan De Plaetse 173 met op de be-
gane grond een ruime hal en woonkeuken. Op de eerste 
verdieping de woonkamer met uitzicht over De Plaetse. 
De tweede verdieping heeft twee slaapkamers, de badka-
mer en een apart toilet. De derde verdieping bestaat uit 
een voorzolder met berg- en installatieruimte en de derde 
slaapkamer.
Blok 15 is een gezellig blok met leuke buren en veel jonge 
mensen met kinderen en dankzij de tuin en een achterom 
hebben zij nu veel meer contact met de medeblokbewo-
ners. Ook voor de kinderen is het ideaal, omdat ze op het 
afgesloten binnenterrein lekker kunnen spelen. De eer-
ste barbecue heeft reeds plaatsgevonden en dat was een 
enorm succes. Veel van de blokbewoners waren aanwezig. 
Dat was zeker voor herhaling vatbaar.

Het wonen in De Veste bevalt prima met veel van de ge-
wenste voorzieningen op loopafstand. Tobias zit sinds mei 
vorig jaar op de Openbare Basisschool Brandevoort aan 
het eind van de straat en ook hij heeft het daar prima naar 
zijn zin. Floor zal in de loop van dit jaar naar Peuterspeelzaal 

Jip en Janneke gaan. Op zaterdagochtend gaat Tobias altijd 
naar de judoles in het multifunctioneel centrum.
In de loop der jaren heeft de familie De Veste zien transfor-
meren van kale grasvlakte tot wat het nu is. Brandevoort 
is voor hen een unieke wijk om in te wonen en dankzij de 
Brandevoorter Courant zijn ze altijd op de hoogte van wat 
er in de wijk gaande is.
Maarten en Helen hopen dat de nu nog leegstaande win-
kelruimtes aan De Plaetse snel gevuld zullen zijn en dat de 
aangekondigde speelplaats aan De Plaetse snel gerealiseerd 
gaat worden, zodat de kale grasvlakte voor de deur plaats-
maakt voor groenvoorziening en speeltoestellen. Echte 
op- of aanmerkingen over de wijk hebben ze niet, er wordt 
immers van alles gedaan en georganiseerd. Om toch even 
een punt naar voren te schuiven merken zij op dat er helaas 
af en toe wel erg hard gereden wordt in de smalle en niet 
altijd even overzichtelijke straten van De Veste.
Maarten en Helen, bedankt dat we een kijkje mochten ne-
men in jullie woning! n

Pt
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Wat zagen ze er weer prachtig uit! De leerlingen van de 
Brandevoorter scholen hadden zich weer wild uitgedost 
om dit jaar met elkaar een van de vele carnavalsfeesten te 
vieren. Onder aanvoering van de praalwagen van De Bran-
deliers en met de Cabriobus als lantaarndrager, slingerde 

de bonte stoet zich door de straten van De Veste. Geluk-
kig werkten de weergoden een beetje mee en bleef de 
winterse kou, mede door het bleke zonnetje, draaglijk. n

Videobeelden op: www.hartvoorhelmond.nl/video/vid-3212160//

carnavalsoptocht scholen
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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

OEGANDESE VIERINGEN:
27 februari - 6 maart 19.00 uur luciakerk Vie-
ring met medewerking van de OEGANDEZEN 
(jongeren uit Oeganda die ook in 2008 en 2009 
in de parochie waren) met MUZIEK/DANS/GE-
TUIGENIS.

28 februari - 7 maart 10.15 uur luciakerk Vie-
ring met medewerking van de OEGANDEZEN 
(jongeren uit Oeganda die ook in 2008 en 2009 
in de parochie waren) met muziek, dans en ge-
tuignis.

GEZINNEN IN DE ZONDAGSMIS:
Gezinnen zijn met hun (kleine) kinderen van 
harte welkom in de parochie en tijdens de 
zondagsmis, ook als dat enige onrust met zich 
meebrengt.
Elke weekend is er kinderwoorddienst waar 
het Zondagsevangelie op kindniveau en -bele-
vingswereld wordt uitgelegd.

GElOOFSOPVOEDING
Ouders en kinderen worden goed voorbereid 
op het ontvangen van het H. Doopsel en de H. 
Communie. Daarbij wordt expliciet aandacht 
besteed aan het hebben van een persoonlijke 
relatie met Jezus Christus.
Het ontvangen van de sacramenten staat niet 
op zichzelf, maar zijn hoogtepunten op de weg 
met Christus in de Kerk/de parochie. Dit blijkt 
uit het feit er concrete activiteiten voor kinde-
ren zijn náást de sacramentencatechese, zoals 
een kinderwoorddienst.
Alle ouders worden actief betrokken en on-
derricht over de sacramenten die hun kinderen 
ontvangen.

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.

Op vrijdag 19 maart wordt er weer een filmavond gehouden in Het Trefpunt. Dit is het gebouw dat verbonden is met 
de Bethlehemkerk. Jongeren vanaf twaalf jaar zijn van harte welkom. Voor informatie over het juiste tijdstip kun je con-

tact zoeken met Corrie Meijer, e-mail: c.meijer19@kpnplanet.nl.
Jacqueline Noort
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Helaas… aan al het goede komt een eind. Carnaval is 
voorbij. Maar gelukkig kunnen we terugkijken op een 
zeer geslaagd carnaval 2010. Ook al hadden we ginne 
Prins, het carnaval is met onze geweldige Raad van Elf 
voort gegaan. Het feest ging van start met een fantas-
tische optocht met alledrie de basisscholen door De 
Veste. We waren blij zoveel enthousiaste toeschouwers 
te zien langs de route. 
Op zaterdag waren De Brandeliers ook weer present tij-
dens de optocht in Mierlo-Hout. De cabriobus was goed 
gevuld met feestende Brandeliers en een enthousiaste 
Raad van Elf stond te springen op de praalwagen. Uiter-
aard liepen de Brandeleros swingend voorop.
Onze Hoftempel in ’t BrandPunt werd tijdens de After 
Optocht Party en het Brandeliersbal druk bezocht, waar-
door een knallend feest met een hoop gezelligheid en 
sfeer werd neergezet. 
Ook de zondag werd weer een succes. Pastauwer Van de 
laar liet tijdens de carnavalsmis weten bijzonder blij te 
zijn met De Brandeliers en ziet deze kersverse carnavals-
club als een aanwinst. Zijn motto ge moet ur van houwe is 
zeker van toepassing. De Brandeliers lusten er wel pap 
van.
De Brandeleros wisten met hun tromgeroffel veel sfeer 
te brengen tijdens de optocht in Helmond-centrum. De 
cabriobus en de praalwagen met de Raad van Elf kwamen 
er uiteraard weer feestend achteraan. De kindermidda-
gen van SBiA waren helemaal uitverkocht en natuurlijk 
was onze Raad van Elf met gevolg ook hier aanwezig. 
Tijdens de kindermiddag op dinsdag werd onze Hoftem-
pel vereerd met een bezoek van een complete delegatie 
van De Kiezelkeikes. Grootvorst Marco en Vorst Dave 
werden onderscheiden in de orde van De Kiezelkeikes.
Dinsdagavond werd carnaval 2010 met een supergezel-
lig feest afgesloten. De Raad van Elf is ceremonieel ont-
slagen uit zijn functie, maar heeft unaniem aangegeven 

de brandeliers              ware dur bai
volgend seizoen weer graag het carnaval uit te dragen en 
onze eerste Prins voor te gaan.
Hierbij willen we nog even alle vrijwilligers bedanken 
voor hun grandioze inzet, want zonder deze vrijwilligers 
was dit allemaal niet mogelijk geweest.
Verder zijn we ook blij te kunnen melden dat er weer 
verschillende mensen De Brandeliers een warm hart 
toedragen en zich hebben ingeschreven als lid van onze 
gezellige club. We heten deze mensen dan ook van harte 
welkom bij CV De Brandeliers.

Mochten er meer mensen tijdens carnaval met het Bran-
deliersvirus zijn aangestoken, dan nodigen wij hen van 
harte uit zich aan te melden via www.brandeliers.nl. Op 
deze site kun je uiteraard ook terugblikken met veel leu-
ke foto’s van dit fantastische carnavalsseizoen.

Carnaval 2010 is voorbij, maar we kunnen met een ge-
rust hart zeggen: Fijn fisje nie, wai ware dur bai! n

cs de brandeliers groet u
aláááf!!! 
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is BraNdevoort Nu ook aaN de 
Beurt!?

Op klaarlichte dag, dinsdagmiddag 26-01 rond 14 .00 uur, 
wordt mijn drie jaar oude zilvergrijze Giant-herenfiets 
type Melbourne Xl bij ons wijkhuis ‘t BrandPunt voor de 
hoofdingang gestolen! In navolging van krantenberichten 
en nieuws dat de (kleine) criminaliteit in ons land gewel-
dig toeneemt en wij Brandevoorters maar denken het 
is steeds ergens anders, wil ik bij deze u allen waarschu-
wen. Zoals u in mijn ervaring hebt gelezen, zelfs overdag 
op een druk punt wordt er al gestolen! Mijn fiets stond 
op slot... echter niet met een losse kabel aan de ijzeren 
rekken die daar door de gemeente voor geplaatst zijn. 
Foutje van mij?
Het moet mijns inziens in Brandevoort toch kunnen om 
je fiets ergens neer te zetten... Op slot, zonder die te 
verankeren aan een ‘vast’ onderdeel. Het schijnt dus niet 
meer te kunnen! Op zoek naar de vandalen die mijn fiets 
eventueel ergens in Brandevoort hebben gedumpt, zie ik 
dat bijna niet één fiets op een dergelijke omschreven ma-
nier op slot is gezet! Bij deze... een gewaarschuwd mens 
telt voor twee! VERANKEREN DUS. Veel fietsplezier... n

arno peters, brugbeemden 1

ingezonden berichten

Via dit schrijven wil ik even het volgende kwijt. Ik heb 
door eigen schuld een stuurfout gemaakt, met als gevolg 
twee banden en een metalen velg stuk. Dit is gebeurd op 
de Brandevoortse Dreef onder de spoorbrug (Brande-
voort richting UPC).
Na dit voorval heb ik melding gemaakt bij de gemeente 
Helmond, of men iets aan deze onveilige situatie kon 
doen. Achter de doorgetrokken witte streep liggen er 
losliggende stoepbanden. Helaas liggen ze niet aaneenge-
sloten maar los tegen elkaar gelegd. Nu is het geval dat 
sommige van deze stoepbanden naar achter zijn gescho-
ven. Dit houdt in dat als een autoband op de kopse kant 
de stoepband raakt, de schade enorm kan zijn.

Ik heb via mail melding gemaakt bij de betreffende af-
deling van de gemeente. Helaas nooit een reactie terug 
ontvangen. Dus nogmaals verzoek ik de gemeente om 
iets aan deze situatie te doen. Want de stoepbanden zo 
laten liggen lijkt mij geen optie. n

bewoner brandevoort

      bridge in
‘t brandpunt

De bridgeclub is drie jaar geleden opgericht en is na een 
voortvarende start uitgegroeid tot ruim honderd leden. 
Ons ‘clubhuis’ is het gemeenschapshuis ’t BrandPunt. 
Daar bridgen we iedere maandagavond van 19.30 tot 
22.45 uur. Daarna is het vaak gezellig nakletsen aan de 
bar. Natuurlijk staat het je vrij om direct na het bridgen 
naar huis te gaan, maar het tekent de gezelligheid in de 
club dat velen nog blijven.
Nieuwe leden zijn nog steeds welkom, zowel mensen die 
al bridgen alsook beginners. We willen snel weer star-
ten met een cursus voor beginners. Deze beginnerscur-
sus wordt gehouden op woensdagavond van 19.30 tot 
21.30-22.00 uur. Het zijn dertien bijeenkomsten waarin 
je de beginselen van het bridgen bijgebracht worden. 

Al na drie maanden kun je aansluiten bij de bridgers op 
maandagavond. De bijdrage voor het lidmaatschap is 
E30,- per jaar. De cursus kost E30,-

Heb je interesse en wil je weten of bridgen iets voor jou 
is, kom dan op maandagavond een keer langs. Je kunt ook 
contact opnemen met: Wil Jaegers, 53 63 78 of
whjaegers@onsbrabantnet.nl n
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Gisela Dalessi werd geboren in Helmond op 19-11- 
1969 in een groot gezin met zes kinderen waarvan zij 
de vijfde plaats inneemt. Haar vader was ruim 40 jaar 
werkzaam  bij de toenmalige PTT (tegenwoordig KPN) 
en haar moeder had haar handen vol aan het drukke 
gezin, alhoewel ze toch ook nog tijd vond te werken op 
de administratie van de (toen nog) supermarktketen De 
Gruyter. Het gezin woonde in Helmond en daar ging Gi-
sela ook naar de basisschool en het VWO (Knippenberg 
College). Nog in een tijd waarin leerlingen zelf hun vak-
kenpakket konden samenstellen. Na 7 jaar behaalde ze 
het einddiploma en toen wilde ze naar de universiteit om 
Geofysica te gaan studeren. Ze koos deze richting omdat 
ze heel geïnteresseerd was in natuurverschijnselen. Ze 
reisde hiervoor per trein naar Utrecht en volgde deze 
studie in het begin met veel interesse. Echter, na eens 
een weekje logeren bij een tante, die fantastisch mooie 
kleding maakte voor zichzelf en voor anderen, inclusief 
een nieuw kledingstuk voor Gisela zelf, betekende dat 
een einde aan haar inspiratie om met de gekozen studie 
verder te gaan. Na rijp beraad kwam ze tot de conclusie 
dat dit toch niet echt was wat ze wilde.
Ze koos er voor om, eveneens in Utrecht, naar het vak-
technisch lyceum te gaan richting Mode en Kleding. Daar 
voelde ze zich als een vis in het water want dat was wat 
ze echt wilde doen. Uiteraard zat ze in haar privé leven 
ook niet stil en ze ging op dansles waar ze haar partner 
Joost lenders (afkomstig uit Geldrop) leerde kennen. 
Dat was in het 2de jaar van haar studie aan het vak-
technisch lyceum. Na 4 jaren ronde ze deze opleiding af 
met een diploma. Om dit te kunnen behalen kreeg ze de 
opdracht tot het maken van een collectie herenkleding 
gebaseerd op een, door de leraren bepaald thema.
Deze collectie werd uiteindelijk getoond in een mo-

deshow waarin o.a. Joost de door haar ontworpen en 
gemaakte kleding showde. Na een jaar gingen ze samen-
wonen in de Ameidestraat in Helmond. Joost werkte in 
de elektronische industrie. Gisela ging op zoek naar een 
baan, wat ook niet makkelijk was omdat banen in de con-
fectie industrie in ons land heel beperkt zijn. Uiteindelijk 
werkte ze in verschillende jobs in totaal andere rich-
tingen dan waarvoor ze was opgeleid, maar bleef privé 
steeds bezig met het ontwerpen, maken en herstellen 
van kleding voor dames, heren en kinderen,
Na drie jaren Ameidestraat verhuisden ze naar de Wil-
lem Prinzenstraat, waar ze door publicaties in aanraking 
kwamen met Brandevoort. Ze trouwden in 1997 en ze 
lieten zich inschrijven voor een huis in Brandevoort. Dat 
lukte en in 2002  kregen ze de sleutel voor het pand aan 
de Moerdonksvoort 5. In 2003 werden ze verblijd met 
de geboorte van zoon Marijn waarna in 2006 zoon Tho-
mas een kijkje in de wereld kwam nemen.
In haar laatste baan, hakte Gisela uiteindelijk de knoop 
door en liet zich in 2008 inschrijven bij de KvK onder 
Kledingatelier Brandevoort.
Haar klantenkring is meestal afkomstig uit Brandevoort 
maar ook uit andere delen van Helmond, sommige zelfs 
vanuit de rest van het land.
Gisela doet eigenlijk alles wat maar met kleding te maken 
heeft, voor zowel dames, heren als   kinderen. Ze accep-
teert allerlei opdrachten. Van kleinere werkzaamheden, 
zoals bijv. herstellen van scheuren, vermaken van kleding, 
(groter of kleiner) het opnieuw inzetten van ritssluitin-
gen. Maar ook het “grotere”werk zoals het ontwerpen 
en vervaardigen van kleding behoort tot de mogelijk-
heden. Dit laatste vindt ze vooral zelf heel aantrekkelijk 
omdat dit helemaal aangepast kan worden aan de speci-
fieke wensen van de klant. Bovendien werkt Gisela ook 
voor bedrijven door het maken van bedrijfskleding. Door 
de recessie heeft ze wel gemerkt dat klanten hun kleding 
wel vaker laten herstellen dan voordien.
Het leukste vindt ze precies dát te ontwerpen en te ma-
ken, dat haar klant voor ogen heeft. Het is fantastisch om 
haar creativiteit los te kunnen laten op nieuw te maken 
kledingstukken en deze dan ook nog perfect af te wer-
ken. Na de zomervakantie en tegen het voorjaar zijn de 
drukste perioden in het bedrijf. Haar bedrijf is te vinden 
op: www.kledingatelierbrandevoort.nl of via telelefoon 
06 - 44 98 86 98.
Zowel Joost als zijzelf vinden Brandevoort een prima 
wijk om te wonen. Vooral doordat de  bewonersopbouw 
heel gemêleerd is samengesteld. Alle faciliteiten liggen 
binnen handbereik en er wordt veel georganiseerd. In de 
toekomst zou Gisela graag haar bedrijf verplaatsen naar 
een aparte bedrijfsruimte zoals een verbouwde garage. 
Wij danken de gastvrouw en de aanwezige gastheer voor 
hun gastvrijheid en wensen hen veel geluk en voorspoed 
zowel privé als voor het bedrijf. n

md

kledingatelier brandevoort
                        heeft inspiratie genoeg
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BraNdevoort, vier jaar later

Vier jaar geleden hield de BC voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen een peiling onder de Hel-
mondse politieke partijen. Er werd toen door CDA, PvdA, VVD, Helmondse Senioren Partij, SP, Helmond 
Aktief en D66 op onze vragenlijst gereageerd. Omdat de HSP na 4 maart ophoudt te bestaan, hebben we hun antwoorden 
buiten beschouwing gelaten. We hebben er vier onderwerpen uitgelicht. Teruglezend valt op hoe weinig concreets er destijds 
werd gezegd. Maar wat is er onder het Helmondse CDA / PvdA / VVD-college en de huidige gemeenteraad van de plannen 
en ideeën terechtgekomen die wel expliciet werden benoemd?

gemeenteraadsverkiezingen

JEUGD
Alle partijen toonden zich voorstander van goede speel-
gelegenheid voor de jongsten in de nabijheid van de 
woning. Met betrekking tot de tieners pleitte Helmond 
Aktief voor overheidsmiddelen die door vrijwilligers 
zouden moeten worden benut. D66 zag in het MFC een 
goede plek voor een jeugdhonk, te draaien door vrij-
willigers die zouden moeten kunnen rekenen op pro-
fessionele ondersteuning. De PvdA zag ook wel iets in 
een jeugdhonk, zonder dit verder uit te werken. De VVD 
vond dat de verantwoordelijkheid voor de tieners bij de 
wijk lag en wees op het bestaan van activiteitensubsidies. 
De SP gaf geen specifieke reactie en het CDA wilde een 
definitief onderkomen voor scouting.
Wij kunnen kort zijn: afgezien van het plaatsen van wat nieu-
we speeltoestellen voor de jongsten, is er weinig gebeurd. Voor 
de tieners is er nauwelijks iets verbeterd.

HOOGSPANNING
Dit onderwerp leidde evenmin tot opzienbarende uit-
spraken. Helmond Aktief debiteerde wat gemeenplaat-
sen, D66 maakte de inschatting dat bundeling op dat mo-
ment het hoogst haalbare was, omdat er onvoldoende 
informatie beschikbaar was om verkabeling te rechtvaar-
digen. De PvdA wilde samen met de bewoners een op-
lossing zoeken om de stralingsbelasting terug te dringen, 
en de VVD toonde zich voorstander van een combinatie-
mast. SP noch CDA reageerden op dit onderwerp.
Alleen Helmondse Belangen - en in mindere mate D66 - 
heeft zich in het verleden (HB dus niet in onze stemwijzer 
2006) expliciet uitgelaten over en ingezet voor een oplossing 
van het probleem met de hoogspanningsleidingen, terwijl HB 
ons in 2006 niets beloofd had.

MOBIlITEIT
D66, VVD, CDA en PvdA spraken zich uit tegen goede-
renvervoer door de stad. De SP sprak zich niet expli-
ciet uit over de vervoersproblematiek. Helmond Aktief 
vond Brandevoort gebrekkig ontsloten en stelde dat het 
openbaar vervoer en de fietsverbindingen tekort scho-

ten. HA zag het zogenaamde Vlitsfietspad als optie. D66 
toonde zich voorstander van het Vlitsfietspad, de VVD 
gaf daar geen hoge prioriteit aan en vond dat er al rede-
lijk adequate fietsverbindingen met Eindhoven waren. De 
PvdA pleitte voor een busverbinding met het centrum 
en het verbeteren van fietspaden. Het CDA liet zich niet 
uit over vervoer per fiets.
Van dit onderwerp moeten we zeggen dat de toezegging door 
sommige partijen voor openbaar vervoer voor onze wijk is 
uitgekomen. Het Vlitsfietspad is echter nog ver weg.

BRANDEVOORT II
D66 zag Brandevoort I en II als één geheel en wilde een 
commissie Brandevoort II. Helmond Aktief pleitte voor 
openheid over de ontwikkeling en zag de gebrekkige in-
frastructuur als probleem. De PvdA zag wel iets in het 
peilen van toekomstige bewoners over hun mening over 
de wijk, en wilde meer nadruk op leven en zorgen in 
plaats van wonen alleen. De VVD wees op het aannemen 
van het masterplan Voltooiing Brandevoort door de raad. 
De SP constateerde dat in Brandevoort II meer soci-
ale woningbouw gepland stond, maar vond dat toch nog 
onder de maat. Het CDA, ten slotte, beloofde zich in te 
zetten voor duidelijkheid over de afbouw van Brande-
voort II.
Van al deze beloften is weinig uitgekomen.

De hele politieke stemwijzer van februari 2006 kunt u 
nalezen op onze website: www.brandevoortercourant.
nl. In het menu, aan de linkerkant, onder Dossiers kiezen 
voor Courant als PDF.
De nieuwe stemwijzer kunt u raadplegen op pagina 64-
65, waarin wij onder een twaalftal items de standpunten 
van de politieke partijen die aan de huidige lokale ver-
kiezingen deelnemen, hebben geordend. Op de volgende 
pagina’s  vindt u nog de uitgebreide antwoorden op een 
vijftal stellingen. Veel wijsheid met het bepalen van uw 
politieke keuze. n

cB/GP

         heeFt de
   Politiek
               de BeloFteN
      waarGemaakt?
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Pvda
Het aantal jeugdigen 12-plus en 16-plus gaat fors toenemen. Daarom is het nodig op tijd goede voorzieningen voor hen te 
hebben. Dat betekent dat er locaties moeten zijn waar de jeugd terecht kan, een jeugdhonk of een gecombineerd onderko-
men met eigen ruimte. Ook het sportcomplex biedt extra mogelijkheden. Hier is voldoende plaats voor in Brandevoort en 
moet op korte termijn opgepakt worden..
cda
Jongeren hebben zelf veel goede ideeën, die moeten we de ruimte geven. Dus niet ‘pamperen’ en achter de bureautafel be-
denken wat goed voor ze is, maar in gesprek samen vorm geven. Dat kunnen activiteiten zijn, maar ook een plek om droog 
te ‘hangen’ of juist actief te sporten. We zijn geen voorstander om hangjeugd ver van de bewoonde wereld een plek in een 
container te geven. Samen leven en dus ook samen opvoeden is ons uitgangspunt.
sd/oh
Mee eens; Helmond moet jeugd en jongeren meer bieden en dus binden. De jongeren moeten actiever betrokken worden 
bij zaken die op hun welzijn betrekking hebben (bijvoorbeeld een Jongerenplatform).
sP
Alle jeugd verdient de aandacht. Voor zowel 12+ als 16+ moeten er voorzieningen en activiteiten zijn in de wijk. De jeugd 
moet hier zoveel mogelijk zelf bij betrokken worden.
vvd
De jeugd heeft de toekomst! Er dient daarom ook in het gemeentelijke beleid voldoende aandacht voor het jeugdbeleid gereser-
veerd te worden. Deze aandacht houdt niet op bij 12plus, maar gaat veel verder. Een instrument om de jeugd meer te betrekken bij 
het gemeentelijke jeugdbeleid is het jongerennetwerk Helmond Jong 2 Gether. Dit netwerk bestaat uit jongeren in de leeftijdscate-
gorie dertien tot vierentwintig jaar die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geeft over het gemeentelijk beleid. De VVD zou 
graag zien dat dit succesvolle initiatief vervolgd wordt. De VVD pleit ervoor dat er in Helmond meer aanbod komt van hoogwaardige 
opleidingen. De VVD ondersteunt daarom de initiatieven zoals de automotive campus, groene campus en nieuw te ontwikkelen 
opleidingen met betrekking tot food. Een ander aandachtspunt is dat er genoeg vrijetijdsaanbod voor de jeugd dient te zijn. De VVD 
is er daarom voorstander van dat Poppodium Plato een nieuwe impuls krijgt. Ook het jongeren muziekevenement Impact kan op 
onze steun rekenen. Dit alles draagt er aan toe dat de jongeren meer binding met de stad hebben en houden.
helmoNdse BelaNGeN
Volledig mee eens! Zeker deze groep heeft ook die aandacht nodig. Een eigen honk waar men elkaar kan ontmoeten en waar 
jeugdinstanties de jeugd kan vermaken en aanhaken op de problematieke van deze jeugdigen. Alle wijken hun jeugdvoorziening!
helder helmoNd
JA, natuurlijk. Het houdt niet op bij 16 jaar
helmoNd aktieF
Ja aandacht, vooral gegeven door de ouders, ook voor 16 jaar en ouder en toezien op leerprestaties in welke richting ook.
GroeNliNks
Helmond is een leuke stad, en er is veel te doen. Voor de groep van zestien jaar en ouder zijn diverse stedelijke voorzienin-
gen, die ook voor de jongeren uit Brandevoort bedoeld zijn. Zoals in de meeste wijken, zijn er ook in Brandevoort jongeren 
die zich vervelen, in toenemende mate buiten het zicht van hun ouders. Door middel van jongerenwerk kan de gemeente 
bijdragen aan een oplossing hiervoor, variërend van hangplekken tot beter sport- en cultuuraanbod.
d66
Ja. Brandevoort is een wijk waar veel (opgroeiende) jeugd woont. D66 vindt het belangrijk dat er voldoende voorzieningen 
voor de jeugd in een wijk beschikbaar zijn, ook voor de oudere jeugd. Wij zien dan ook graag concrete plannen of voorstel-
len van de wijkraad tegemoet.
toN
Eens, de jeugd is de toekomst en verdient aandacht ook die van 16 jaar en ouder!

Woensdag 3 maart mogen we weer onze stem uitbrengen voor de Helmondse gemeenteraad. Om u te helpen bij het 
bepalen van uw politieke voorkeur, heeft de Brandevoorter Courant de lokale partijen twaalf stellingen voorgelegd die be-
trekking hebben op Brandevoorter kwesties. Heeft u hier nog niet voldoende aan, vul dan de gemeentelijke stemwijzer in: 
www.stemwijzer.nl/gr2010/helmond/index.html.

jeuGd

Niet alleen de 12-plus jeugd moet veel aandacht hebben 
en houden, maar ook de groepering van zestien jaar en 
ouder dient met veel concrete plannen op korte termijn 
onder de aandacht te komen van gemeente- en wijkbe-
stuur.

vijf standpunten van de politiek
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Pvda
Hier wordt aan gewerkt, basis en voortgezet is er of komt op zeer korte termijn. Beroepsonderwijs kan als er mogelijkheden 
zijn en als het past in het totale aanbod in de stad.

cda
Nee, dat vinden wij niet nodig. In Brandevoort wordt het basisonderwijs verzorgd door De Vendelier en de OBS Brande-
voort. Medio 2012 verhuizen de IVO-mavo en het Carolus Borromeus College naar Brandevoort. Daardoor ontstaat in 
Brandevoort de mogelijkheid om middelbaar en hoger onderwijs te volgen. Elders in de stad hebben we de Groene Campus 
op Suytkade, de ROC opleidingen en mogelijk de ontwikkeling van een Foodcampus.

sd/oh
Eens/oneens; Wat betreft basis- en voortgezet onderwijs mee eens. Het beroepsonderwijs indien mogelijk.

sP
Er moet sprake zijn van een behoefte. Als middelbare scholen en hoger onderwijs in de omgeving voldoende plek hebben, is 
het bouwen van een nieuwe school overbodig. Basisscholen dienen wel in de wijk zelf aanwezig te zijn.

vvd
In Brandevoort dienen adequate schoolvoorzieningen gerealiseerd te worden die passen bij de omvang van de wijk. Het 
gaat de VVD te ver om hoger onderwijs op wijkniveau te realiseren. Het aantal leerlingen uit de wijk is daarvoor te klein 
en de investeringen zijn te hoog. Voor schoolvoorzieningen die niet op wijkniveau realiseerbaar zijn, dienen er voldoende 
schoolvoorzieningen binnen de stad of in de regio aanwezig te zijn die makkelijk met het openbaar vervoer bereikbaar zijn.
Helmondse Belangen Basis- en voorgezet onderwijs (Carolus) zijn reeds vertegenwoordigd. Beroepsopleidingen, bijvoor-
beeld de Groene Campus (Food), ROC en Automotive, oké, maar de wens voor Hoger Beroeps Onderwijs blijft voor onze 
gemeente bestaan. Onderwijs (kennis) is de motor van onze lokale economie, plaatsbepaling voor HBO-opleidingen is niet 
van belang. Elke stadsdeel kan daarvoor worden ‘gebruikt’.

helder helmoNd
NEE. Maar wel uiteraard basisonderwijs. Het te verplaatsen Carolus voorziet wat ons betreft in een middelbare school-
behoefte voor héél BV. Beroepsonderwijs is een stadse aangelegenheid en géén wijk-aangelegenheid.

helmoNd aktieF
Ja.

GroeNliNks
Groenlinks Helmond vindt dat er voldoende basisonderwijs in de eigen wijk aanwezig moet zijn. Voortgezet onderwijs moet 
in de stad op de fiets te bereiken zijn, dus ten behoeve van Brandevoort moeten alle niveaus in het westen van Helmond 
aanwezig zijn. Middelbaar en hoger beroepsonderwijs zijn stedelijke en zelfs regionale voorzieningen, dus die moeten vooral 
per openbaar vervoer goed te bereiken zijn.
d66

In Brandevoort is natuurlijk plaats voor basisonderwijs en voortgezet (beroeps) onderwijs. D66 vindt niet dat ook in Bran-
devoort middelbaar en hoger beroepsonderwijs moet worden gerealiseerd. Studenten zitten nu eenmaal graag in de buurt 
van een stadscentrum en Helmond heeft daar met het ROC en De Groene Campus prima middelbare beroepsonderwijs-
voorzieningen.

toN
Eens, bij een wijk van het formaat en bevolkingssamenstelling van Brandevoort, hoort een groot aanbod van onderwijs, zowel 
op het gebied van basis, voorgezet en beroepsonderwijs.

oNderwijs
In Brandevoort (II) moeten alle soorten onderwijs een 
plaats krijgen: basis, voortgezet en beroepsonderwijs 
(middelbaar en hoger).
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Pvda
Er moet ruimte zijn voor deze zeer beperkte uitbreiding.

cda
Er is ruimte voor winkels voor de eerste levensbehoeften, zoals een warme bakker en een slager.

sd/oh
Mee eens; de winkels die in de primaire behoefte voorzien (zoals bakker, slager, supermarkt et cetera), behoren in een wijk-
winkelcentra. Grotere en specifiekere winkels behoren in het centrum.

sP
Voorzieningen als een bakker en een slager zijn belangrijk voor de wijk. Hierdoor kun je dicht bij huis een boodschap doen 
en zij verlevendigen de wijk. De winkelvoorzieningen in Brandevoort mogen wat de SP betreft uitbreiden.

vvd
In het bestemmingsplan Brandevoort is rekening gehouden met een aantal winkelvoorzieningen. De VVD vindt dat hieraan 
vast gehouden moet worden en dat er geen verdere uitbreiding mogelijk moet zijn. Dit zou te veel gevolgen hebben voor 
de aantrekkingskracht van het centrum van Helmond. De VVD begrijpt dat er behoefte is aan een warme bakker, slager, 
groenteboer, speelgoedwinkel. Het gaat de VVD echter te ver om hier als gemeente in te sturen. We hebben te maken met 
een vrije markteconomie en het is aan de ondernemers zelf om te bepalen of het rendabel is om een winkel in Brandevoort 
te openen. Ook gaat het VVD te ver om eventuele projectontwikkelaars te verplichten bepaalde winkelruimtes aan bepaalde 
branches te verhuren. Dit leidt alleen maar tot leegstand en dit komt de levendigheid van de wijk niet ten goede.

helmoNdse BelaNGeN
Winkelnering zoals als in de voorbeelden worden aangegeven behoren in een wijkwinkelcentrum! Wijkwinkelcentra waar 
de winkelnering gericht is op de meeste voorkomende dagelijkse boodschappen. Wanneer echter grotere winkelketens zich 
(massaal) gaan vestigen in woonwijken (mocht daar al ruimte voor kunnen worden vrijgemaakt) is dat onnodige concurren-
tie voor het centrumwinkelgebied waar het streven is om naast lokale inwoners ook de regiobewoners te bedienen.

helder helmoNd
NEE. In BV mag wat ons betreft een vergelijkbaar WC als bijvoorbeeld De Bus in Helmond-Noord.

helmoNd aktieF
Niet mee eens.

GroeNliNks
Sommige inwoners van Brandevoort zijn meer op Eindhoven gericht dan op Helmond. Dat is jammer, want Helmond heeft 
veel te bieden. Groenlinks Helmond heeft echter niet de illusie dat het beperken van de winkelvoorzieningen in de wijk 
zelf hier een oplossing voor is. In Brandevoort moeten dezelfde mogelijkheden zijn voor winkels als in andere wijken van 
Helmond.

d66
De winkelvoorzieningen in wijken moeten complementair zijn aan de centrumvoorzieningen en elkaar niet beconcurreren. 
Wijken dienen te kunnen beschikken over winkels die voorzien in de eerste en directe levensbehoeften van de wijkbewo-
ners. Een bakker en een slager passen daar dus prima bij.

toN
Oneens, de overheid en dus ook de gemeente Helmond moet ondernemers/ bedrijven niet belemmeren bij de keuze waar 
zij zich willen vestigen. Uiteraard binnen de grenzen van het bestemmingsplan. 

wiNkels BraNdevoort

Winkelvoorzieningen in Brandevoort mogen zich alleen 
beperkt uitbreiden anders bedreigen deze de midden-
stand in het centrum van de stad! (Bewoners in de wijk 
stellen de volgende winkels sterk op prijs: een warme 
bakker, een slager en een speelgoedwinkel.)
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Pvda
Onder de grond en zo snel als mogelijk. De gemeente moet hiertoe de middelen inzetten. Helaas lukt dit niet voor de 380 
KV masten! Dat is door de Nederlandse overheid verboden. De andere, de 150mkV lijn mag wel onder de grond. De PvdA 
vindt dat dit al teveel vertraagd is en zo snel mogelijk moet gebeuren. De straling vanaf de 380 kV moet ingeperkt worden. 
Dit kan en wordt ook al voorbereid.

cda
Dat is niet de enige oplossing, maar elke oplossing heeft verregaande consequenties. Belangrijk is dat de veiligheid voor de 
bewoners gegarandeerd is.

sd/oh
Mee oneens; op dit moment wordt er bekeken of een gedeelte van de leidingen onder de grond zouden kunnen. Wanneer 
men hierdoor onder de wettelijke toegestane stralingsnorm blijft is dit een oplossing.

sP
Er zijn een aantal alternatieven om het probleem met de hoogspanningsleidingen op te lossen. De kosten van deze oplos-
singen lopen zeer uiteen. Het belangrijkste is dat er gekozen wordt voor een oplossing die geen risico’s voor de gezondheid 
van omwonenden met zich meebrengt.

vvd
Feit is dat de veiligheid voorop staat bij de VVD.
Er lopen op dit moment nog verschillende onderzoeken door verschillende gerenommeerde onderzoeksbureaus. Waarvan 
de uitkomsten nog onbekend zijn. Wij willen als VVD eerst de resultaten van deze onderzoeken afwachten alvorens conclu-
sies te trekken wat de beste oplossing zou zijn voor de hoogspanningsmasten. Feit is en blijft dat de veiligheid voorop staat 
bij de VVD!

helmoNdse BelaNGeN
Voorop moet staan dat bewoners veilig in hun wijk kunnen wonen! Oplossingen moeten die veiligheid bieden en garanderen. 
Betekent dit bijvoorbeeld minder woningbouw, bestaande bestemmingen herzien, het ondergronds brengen of alternatieve 
tracés dan moeten die inzichtelijk worden gemaakt. Veiligheid moet het uitgangspunt zijn, middelen moeten daar onderge-
schikt aan worden gemaakt.

helder helmoNd
NEE. Samenvoegen is óók een veilige optie.

helmoNd aktieF
Zou mooi zijn, maar Helmond Aktief ziet geen direct gevaar, overigens is Brandevoort niet de enige wijk in het Helmondse 
met hoogspanningsmasten in of om de woonwijk.

GroeNliNks
De gemeente Helmond en TenneT moeten zich onverkort aan landelijke regels en richtlijnen houden met betrekking tot de 
hoogspanningsleidingen. De financiële consequenties daarvan zijn al enorm. Nog verder gaan dan dat is alleen mogelijk als de 
gemeente niet voor de kosten opdraait.

d66
Nee. Alle leidingen ondergronds of buiten de wijk om leggen is voor de gemeente onbetaalbaar en daarmee geen reële 
keuze. Dit kan overigens wel betekenen, zoals D66 eerder in een brief bepleitte, dat er dan dus wel alternatieve keuzes 
moeten worden gemaakt voor de huidige geplande schoollocatie om uit een impasse te komen.

toN
Eens, het is een schande dat de gemeente probeert haar burgers met een kluitje het riet in te sturen, temeer nu het over 
hun gezondheid gaat. Wij staan voor een echte oplossing, ook al zijn hier kosten aan verbonden.

HOOGSPANNING

De enige oplossing voor hoogspanningsleidingen is on-
der de grond of buiten de wijk om.
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Pvda
Een gezondheidscentrum is er al, goed geleide verkeersstromen zijn nodig en een tweede weg onder het spoor komt er 
ook. Er wordt ook gebouwd aan een goed fietspad. Vanuit Helmond en Eindhoven wordt gestart. Vlits hoeft misschien niet 
als je maar goed kunt doorfietsen.

cda
Het bestemmingsplan Brandevoort II is goedgekeurd. Nu komt het aan op de uitvoering. Daarbij is ook aandacht voor vol-
doende voorzieningen. Het fietspad tussen Helmond en Eindhoven komt er, maar het wordt geen zogenaamd flitsfietspad.

sd/oh
Gedeeltelijk mee eens; het Vlitsfietspad is geen must.

sP
Een wijk heeft goede voorzieningen nodig om aantrekkelijk te zijn voor toekomstige bewoners. In de planning moet zeker 
rekening worden gehouden met goede verkeersstromen en voldoende fietspaden, groen en gezondheidsvoorzieningen.

vvd
De VVD vindt dat Brandevoort een volwaardig gezondheidscentrum verdient. Met de realisatie hiervan moet niet gewacht 
worden totdat Brandevoort II is afgerond. Ook dient er meer ruimte gereserveerd te worden voor ondergrondse en boven-
grondse parkeerplaatsen. Alvorens met de ontwikkeling van Brandevoort II wordt begonnen, dient wijk een extra ontsluiting te 
krijgen. Door de groei van de wijk, neemt de druk op de Brandevoortse Dreef dermate toe dat dagelijks vele Brandevoorters in 
de file staan bij het uit- en inrijden van de wijk. De VVD pleit daarom voor het aanleggen van een extra ontsluiting van de wijk.

helmoNdse BelaNGeN
Planvorming van Brandevoort II ligt in het verlengde van het beeldkwaliteitplan. Wijkvoorzieningen vergelijkbaar met andere 
wijken zijn bepalend. Een gezondheidcentrum (ziekenhuis? huisartsenpost?) lijkt overbodig omdat de bestaande gemeente-
lijke voorzieningen voldoen. Snelle volwaardige fietsverbinding EHV-Helmond is binnen het programma {Samen Investeren} 
voorzien. Een bedrag van E4 miljoen is door provincie, regio en gemeente Helmond gereserveerd. De eerste voorstellen 
voor dit volwaardige fietspad zijn al voorbereid (Mierlo-Hout) Wat betreft groen is op plan niveau voldoende aandacht, meer 
lijkt me overbodig. Zeker met de wetenschap dat het gebied tussen Helmond en Eindhoven als een ‘groene long’ wordt 
aangemerkt. Een prima gebied waar Brandevoorters ook hun voordeel mee kunnen doen!

helder helmoNd
NEE. Er zijn in BV1 al veel voorzieningen die ook voor BV2 zouden kunnen worden gebruikt. En voorzover wij weten staat de 
fietsverbinding op stapel.

helmoNd aktieF
Mee eens.

GroeNliNks
Helemaal mee eens. De crisis biedt ook mogelijkheden tot aanpassing van eerdere plannen. Groenlinks is overigens de belangrijkste 
voorvechter van uitstekende fietsverbindingen en beter openbaar vervoer, zowel binnenstedelijk als tussen verschillende gemeenten.

d66
Ja, D66 pleit voor goede wijkvoorzieningen. Daar horen een gezondheidscentrum, groenvoorzieningen, een goede verkeers-
afwikkeling en volwaardige fietsvoorzieningen bij.

toN
Oneens, sommige zaken zijn essentieel zoals een goede én veilige verkeersstroom en voldoende aanbod van gezondheids-
diensten. Hier mag niet aan worden getornd. De overige genoemde zaken zijn naar onze mening de kersen op de slagroom. 
Maar dit geld investeren wij liever in het oplossen van het hoogspanningsprobleem.

BRANDEVOORT II

Brandevoort II kan alleen een goede afronding van de 
bestaande wijk zijn als aan alle volgende zaken is voldaan: 
een gezondheidscentrum, meer groenvoorzieningen dan 
gepland, goed geleide verkeersstromen en een volwaar-
dige fietsverbinding met Eindhoven/Nuenen (het zoge-
naamde Vlitsfietspad).
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De volledige tekst is terug te vinden op onze website.
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Zo. De festiviteiten zitten er weer op. Even rust voor-
dat met Koninginnedag het zomerse feestseizoen weer 
een aanvang neemt. Daarom een gemakkelijk en snel 
recept voor de lekkere trek. De vulling bestaat uit appel 
en mandarijntjes, maar hier kun je eindeloos mee vari-
eren. Het gaat ook met tutti frutti, gedroogde appeltjes 
of abrikozen (wel even laten wellen), of wat je verder 
maar lekker vindt.

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. 

kruimeltaart met
aPPel eN maNdarijN

INGREDIëNTEN:
150 gram boter
200 gram suiker
200 gram bloem
150 gram muesli (naturel)
klein blikje mandarijnen (uitlekgewicht 175 gram)
3 handappels
sap van ½ citroen
1 eetlepel kardemompoeder
1 eetlepel (schenk)stroop
snufje zout
slagroom (naar keuze)

BEREIDINGSWIJZE:
Smelt de boter. Meng suiker, bloem, muesli en zout. 
Roer de gesmolten boter erdoorheen. laat de man-
darijntjes uitlekken, schil de appels en snijd ze in kleine 
stukjes. Meng de appels met citroensap, kardemompoe-
der, stroop en de mandarijnen. Bekleed een springvorm 
(26 cm Ø) met bakpapier. Maak van ongeveer 2/3 van het 
deeg een bodem met een klein opstaand randje. Druk 
het deeg goed aan. Schep de vulling erop en verkruimel 
de rest van het deeg over de vulling. Bak de taart zo’n 
anderhalf uur in een oven van 175°C. lauw serveren 
met een flinke toef slagroom.
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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 maart 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. Ramon van den Wildenberg 8 jaar 
2. Daan Bogers 11 jaar
3. Naomi Wilbers 5 jaar
 

De prijzen worden naar jullie 
huisadres opgestuurd. Je hoeft dus 

niet de deur uit voor je prijs. 

de prijzen worden aangeboden door

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

1
2 3
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UITERSTE INlEVERDATUM KOPIJ BRANDEVOORTER COURANT MAART NUMMER
5 maart

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 

COMMISSIES, VERTEGENWOORDIGERS EN HUN MAIlADRESSEN

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 ivdhurk@xs4all.nl

Activiteitenkalender 2010 
 
Februari  

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
27 febr SBIA Jazz 19.30 uur ’t BrandPunt 432013 
28 febr SBIA Ontmoetingsmiddag 14.00 -18.00 uur ’t BrandPunt 432013 
28 febr Wijkraad Opening fietscross 14.00 uur F. vd Laar          0683223399 
 
Maart  

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
02 mrt SBIA Tekenen en schilderen 19.30 uur ’t BrandPunt 432013 
05 mrt Brand Courant Sluiting inlevering nr 3 18.00 uur C. Brouwer  663650 
08 mrt Wijkraad Wijkradenoverleg 20.00 uur F. vd Laar    0683223399 
10 mrt Wijkraad Klankbordgroep 19.30 uur F. vd Laar    0683223399 
12-14 mrt Fotoclub Br vrt Fototentoonstelling 20.00 uur A. Ticheler 565621 
18 mrt SBIA Inloopmiddag 14.00 uur ’t BrandPunt 432013 
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 
27 mrt SBIA Aram van de Rest 20.15 uur ’t BrandPunt 432013 
28 mrt Jgd gr Houtse T.cl De Drie Wensen  ’t BrandPunt 432013 
 
April  

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
04 april SBIA Paaseieren   ’t BrandPunt 432013 
09 april Brand Courant Sluiting inlevering nr 4 18.00 uur C. Brouwer  663650 
17 april SBIA Fietsbeurs  ’t BrandPunt 432013 
17 april SBIA Rock ’n Roll 13.00 uur ’t BrandPunt 432013 
18 april SBIA Wijnproeverij  ’t BrandPunt 432013 
29 april Brand Courant Distributie nr 4 18.00 uur P. Princen 665781 
 
Mei  

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
07 mei Brand Courant Sluiting inlevering nr 5 18.00 uur C. Brouwer  663650 
08 mei SBIA Cesar Zuiderwijk 20.15 uur ’t BrandPunt 432013 
28 mei Brand Courant Distributie nr 5 18.00 uur P. Princen 665781 

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

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

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

ziekenhuis elkerliek helmond 59 55 55

welzijN BraNdevoort
gezondheidscentrum brandevoort, de plaetse 98 - 5708 zj  helmond 
www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
huisartsen brandevoort
spoedlijn huisarsten 50 47 04
spoed avond / weekend 0900 - 8861
dr. kaiser en dr. veldhuizen 50 47 05
dr. keuning en dr. smeulders 50 47 06
fax 50 47 03
bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak 

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

tandarts - h. koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur 31 99 51
praktijk voor mondhygiëne - l. schouten 66 46 44
natuurgeneeskundig therapeute - hélène corbijn 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, windmolenstraat 1 088 - 208 82 08
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 05
hoevestein kinderdagverblijf, herenlaan 200 (onderdeel openbaar kindcentrum brandevoort) 66 62 11
hoevestein buitenschoolse opvang, vaartsestraat 3 (onderdeel openbaar kindcentrum brandevoort) 06 - 15 83 13 52b
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