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John van Zeist heeft een aantal jaren voor onze courant 
de voorpagina verzorgd en de rubriek Vestiaanse asso-
ciaties geschreven. In 2007 is hij verhuisd naar Nieuw-
Zeeland, maar hij heeft aangegeven onze wijkcourant te 
willen blijven volgen. Alle reden dus om hem te vragen te-
rug te kijken. Hij doet dat nu met een Vestiaanse disassoci-
atie. Veel leesplezier.

Nog voor de redacteur van de BC zijn fototoestel had kun-
nen uitpakken, was de baan al geopend. Het echte herfst-
weer eind februari in Brandevoort zorgt ervoor dat de 
kleine dertig mensen die naar de opening zijn gekomen, 
met een sneltreinvaart naar het wijkhuis worden gediri-
geerd om daar de opening nog een keer over te doen.

Voor de vierde keer wordt de fietsbeurs georganiseerd. 
Op zaterdag 17 april wordt het plein van de Openbare 
Basisschool/’t BrandPunt omgetoverd tot een waar fiets-
paradijs. Iedereen kan geheel vrijblijvend zijn/haar fietsen 
te koop aanbieden. Ook schaatsen, skeelers, driewielers, 
duwfietsen, steps, bolderkarren en andere vervoermidde-
len nemen wij aan. Wat wij niet zullen aannemen zijn: brom-
mers, motoren en kinderwagens.

Ook dit jaar hebben we (De Paascommissie) weer kunnen 
regelen dat de paashaas voor de negende keer voor de al-
lerkleinste kinderen op bezoek komt in Brandevoort. 
Dit gebeurt op Eerste Paasdag 4 april om 10.30 uur in het 
Antoniusbosje. Dus kom met de paashaas weer eieren zoe-
ken en wie weet vind je misschien wel een zilveren ei dat je 
dan in kunt leveren voor een leuke prijs.

Netwerken - het lijkt het nieuwe toverwoord te zijn voor 
het bedrijfsleven. Neemt het succes van netwerkbijeen-
komsten toe door de crisis, of is het juist ondanks de crisis?
Patricia van den Eertwegh blijft het antwoord schuldig: 
“Duidelijk is wel dat niet alleen ondernemers elkaar op-
zoeken, maar iedereen die zich betrokken voelt met het 
bedrijfsleven.
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tien jaar

Tien jaar de gedrukte omroep van de wijk. Een omroep, 
die voor en door de bewoners de informatie en leefbaar-
heid in woord en beeld brengt. Althans, zo heeft de redac-
tie van tien jaar geleden de courant in de wijk geïntrodu-
ceerd.
En dat is de courant gebleven: een omroep, die ideeën, 
gevoelens, activiteiten en ontwikkelingen uit de wijk, in de 
wijk heeft gebracht. Wij staan in dit nummer stil bij deze 
tien jaar. Een kijkje terug in een aantal opvallende punten 
uit ons Brandevoorter leven, de ondernemer die de wijk 
en de courant niet kan missen, en onze demografische 
ontwikkeling. Een ontwikkeling die opvalt omdat wij een 
normale nieuwe gemeenschap zijn, die in een bijzondere 
gebouwde omgeving leeft.
De huidige groep mensen van de courant heeft ervoor ge-
zorgd dat de courant zijn professionele uiterlijk en inner-
lijk heeft gekregen. Paul met zijn financiële en logistieke ba-
sis, Johan met zijn steeds verder ontwikkelde vormgeving, 
Giel die telkens een of andere ethische boodschap de wijk 
in probeert te brengen, Marga die al jarenlang met een 
minutieuze regelmaat de ondernemers in beeld brengt en 
de gezondheidszorg onder de aandacht brengt en Cora 
die gestreng de correcte presentatie van de teksten in de 
hand houdt. Kiki, die met een brede glimlach iedere maand 
de inhoud van de courant mede op taalkundige juistheid 
bewaakt. Ugur heeft de laatste jaren de voorpagina van 
de courant met professioneel verzorgde foto’s een stijl-
vol uiterlijk gegeven. Recenter hebben Patricia, Eloy, Ilse 
en Maarten de werkgroep aangevuld en zij zullen de ko-
mende tijd hun bijdrage aan de courant uitwerken. Nils is 

degene, die op de achtergrond zorgt voor de presentatie 
van de courant op onze website. Verder is het zo dat al-
lerlei medewerkers uit de wijk bijdragen aan de kopij; een 
aantal vaste medewerkers voor rubrieken en ook vanuit 
de commissies komen er bijdragen. Bewoners sturen ook 
regelmatig een eigen indruk van het leven in de wijk in. Wij 
zijn van plan om nog lang op deze manier de courant te 
verzorgen en gratis bij u op de deurmat te bezorgen.
Maar terugkijken is niet het enige om zinnig het tienja-
rig bestaan te vieren. Wij zijn al weer volop bezig om de 
berichten uit en over de wijk nog beter te brengen. Wij 
onderzoeken andere vormen van informeren en commu-
niceren. De wijk groeit verder uit, wel in langzamer tempo, 
maar toch… De courant speelt hierop in, en zal met meer 
mensen uit de hele wijk willen vertolken wat er speelt en 
hoe de leefbaarheid kan verbeteren en hoe de courant dit 
het beste kan verbeelden.
Daarom combineert de werkgroep in dit jubileumnum-
mer de historische en actuele informatie. Deze maand 
gaat de actuele informatie gewoon verder. Vanuit de klank-
bordgroep is het duidelijk dat de hoogspanning nog steeds 
niet is geregeld en de wijk in spanning houdt over wat er 
de komende tijd met de leidingen moet gaan gebeuren. 
Tegelijkertijd gaan bewoners uit de wijk aan de slag met de 
jeugd. Dat moet een grootse investering worden in men-
sen, gebouwen en creativiteit, allemaal om de jeugd uit de 
wijk uit te dagen en te inspireren om zich betrokken te 
voelen bij Brandevoort. n

GP

redactioneel
   maart 2010

vlnr.: Maarten van Schaik, Ilse Hommering, Paul Princen, Cora Brouwer, Eloy Hensen, Marga Dobma, Johan Janssen, Kiki Krabbendam, Giel Pollemans.
Niet op de foto Patricia Teuns, Nils Marsé en Ugur Ozdimir.
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wijkhuis ‘t brandpunt bruisend brandevoort

Het voorjaar in Brandevoort brengt weer allerlei acti-
viteiten met zich mee. Zo kunnen de kinderen in april 
weer paaseieren zoeken in het Antoniusbosje, kunnen 
we genieten van heerlijke wijnen tijdens de wijnproeverij 
en meedrummen met de onvolprezen Cesar Zuiderwijk. 
In dit artikel leest u meer over de activiteiten. 

28 maart toneelGroeP maan in
de startblokken

Alweer voor de tiende keer staat Toneelgroep Maan uit 
Son dit jaar op de planken. Zij trekken jaarlijks volle zalen 
in het Sonse Vestzaktheater en in de theaters in de om-
geving. En ook dit keer is het weer gelukt om een span-
nende en muzikale voorstelling te maken. Toneelgroep 
Maan presenteert Circus bij volle maan.
Het dreigt helemaal mis te gaan in circus Lunatico. Een 
van de artiesten, Tiranis, maakt iedereen het leven zuur. 
Tot overmaat van ramp wil hij ook nog de baas van het 
circus worden. Daarvoor daagt hij Finnegan, de oude cir-
cusdirecteur, uit voor een duel. 
Wie het beste ‘meester-optreden’ heeft, is de baas van 
het circus. Zo zijn de regels. Maar Finnegan is al oud en 
niet meer zo snel. Hij zou best eens kunnen verliezen. De 
artiesten maken zich grote zorgen. Er is maar één oplos-
sing: de Magische IJskristal. Maar waar vind je die? De ar-
tiesten gaan op reis om dit wonderlijke kristal te vinden. 
Als ze geweten hadden wat hun te wachten stond, wa-
ren ze waarschijnlijk liever thuisgebleven… Toneelgroep 

Maan maakt het wel erg spannend dit jaar en neemt je 
mee achter de schermen van een bijzonder circus, met 
zéér merkwaardige artiesten. Het belooft een spette-
rende voorstelling te worden vol actie, muziek, spanning, 
mysterieuze zaken en veel om te lachen natuurlijk. Een 
familievoorstelling voor kinderen van zes tot en met 
elke leeftijd. Toneelgroep Maan kreeg voor de voorstel-
ling van 28 februari het hoogste aantal sterren voor de 
Theatertrofee van het Eindhovens Dagblad. De aanvang 
van het toneelstuk is 14.00 uur en de entreeprijs is E 

7,50. Kaartverkoop via de bar. Voor verdere informatie 
zie www.toneelgroepmaan.nl.

4 aPril Paaseieren zoeken in bran-
devoort
Dit gezellige evenement vindt plaats in het Antoniusbos-
je en start om 10.30 uur. 

17 aPril benelux-kamPioenschaP-
Pen rock-‘n-roll en booGie wooGie
De oude tijden herleven in ‘t BrandPunt. Dansschool 
Burning Point organiseert in samenwerking met Stich-
ting Brandevoort in Actie deze kampioenschappen. We 
beginnen al vroeg en gaan door tot in de late uurtjes. 
Een leuke avond om bij te wonen. Bezoek onze website 
www.brandevoortinactie.nl voor de verdere details van 
deze dag. Aanvang 09.00 uur, einde 01.00 uur.

17 aPril Fietsbeurs
Zie verderop in dit blad.

18 aPril wijnProeverij
Zondag 18 april aanvang 14.00 uur tot 17.00 uur. Ook 
dit voorjaar zal Marcel Scheepers van De Bottelarij in sa-
menwerking met Stichting Brandevoort in Actie er weer 
zorg voor dragen dat er op deze tweede wijnproeverij 
een groot aantal lekkere frisse voorjaarswijnen voor u 
op de proeftafel staan. 
Bent u op zoek naar een lekkere wijn bij een bepaald 
gerecht of bijvoorbeeld een zomerse barbecue? Marcel 
helpt u graag om de juiste keuze te maken. Het is ook 
nu weer de moeite waard om een kijkje te komen ne-
men en op uw gemak de wijnen te proeven. De Bottelarij 
hanteert tijdens de proeverij extra interessante prijzen, 
waardoor u de wijnen voordelig in kunt kopen.
Heeft u vrienden die ook van een goed glas wijn houden, 
neem hen dan gerust gezellig mee. Deelname aan deze 
wijnproeverij is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten 
aan verbonden. 

20 aPril whiskyProeverij in
‘t brandPunt
Geen drank heeft de afgelopen jaren de nieuwsgierig-
heid en het ontwikkelen van kennis zo gestimuleerd en 
geïnspireerd als de familie der whisky’s. Deze explosie 
van belangstelling openbaarde zich toen de Schotse 

fauteuil Beats, in zwart bycasta

normaal E198 vanaf E98

ledikant Hollywood complete boxspring Orlando2 zits N-joy Amuse

E649 nu vanaf 

E449
E659 nu vanaf 

E398
E1.996 nu vanaf 

E998
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whisky haar oorsprong herontdekte in de verafgelegen 
valleien. Single malt is slechts het begin. De Bottelarij in 
Mierlo gaat in samenwerking met Brand Ambassador een 
aantal proeverijen verzorgen in ‘t BrandPunt in Brande-
voort. Tijdens deze bijeenkomsten wordt aan de hand 
van een echte kenner het productieproces stap voor 
stap doorgenomen. Tijdens de eerste avond gaan we een 
zestal whisky’s (waaronder Tullamore Dew, Grant’s, Glen 
Grant, Glenfiddich & The Balvenie) dan ook daadwerke-
lijk proberen. 
We gaan deze proeverij houden op dinsdagavond 20 
april in ‘t BrandPunt. Reserveren is gezien de grote be-
langstelling gewenst. U kunt dit doen bij De Bottelarij in 
Mierlo. Deze is gevestigd in winkelcentrum Den Binnen, 
Magrietstraat 51 te Mierlo. Telefoon 66 20 83. De kosten 
voor deze avond bedragen E 20,- per persoon.

te verwachten vanaF mei 2010
8 mei Cesar Zuiderwijk met de voorstelling Drumbonen 
en Kaneelstokken. Ondersteund door een groot video-
scherm slaat Cesar zich door de muziekgeschiedenis 
heen. Maak kennis met de onzichtbare drummer, de 
door voodoo bezeten slagwerker, Maître Cesar die op 
hol slaat met zijn pollepels. Het begon met Alle gekheid op 
een stokje met Percossa. Daarna de eerste solovoorstel-
ling van Cesar, Slagdroom. Drie seizoenen volle zalen. Dat 
smeekt om een voortzetting; er zijn nog zoveel verhalen 
te vertellen en clowneske types te spelen. Tinus met zijn 
rock-'n-rollator vertelt 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 Zuider-
wijk om 18.00 uur een gratis workshop. U kunt echter 
alleen deelnemen aan de workshop wanneer u ook be-
schikt over de toegangsbewijzen voor deze voorstelling. 
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. 
Kaarten kosten E15,-, dit is inclusief twee consumptie-
bonnen. De voorstelling start om 20.15 uur en de work-
shop om 17.30 uur.

contact met ’t brandPunt
U kunt contact opnemen met ’t BrandPunt via tele-
foonnummer 0492 43 20 13. Ook kunt u mailen naar: 
beheerder@brandpunt.info. ’t BrandPunt heeft ook een 
eigen Hyves: http://brandpunthelmond.hyves.nl/.
Natuurlijk bent u van harte welkom om ons centrum 
te bezoeken. Wanneer u meer wilt lezen over ’t Brand-
Punt en de activiteiten, kunt u ook kijken op de websites: 
www.brandpunt.info en www.brandevoortinactie.nl.
Ook wanneer u interesse heeft om vrijwilliger te wor-
den in ons mooie wijkcentrum, kunt u dit aangeven via 
de bovenstaande contactgegevens. n

ingrid tielemans
pr@brandpunt.info 

Een kleine dertig mensen vergadert die avond voor het 
eerst na de verkiezingen. Wethouder Stienen geeft aan 
dat het bijna gelukt is om een college te vormen. Hij 
vermoedt dat voor half april het nieuwe college zich kan 
presenteren. Wie de wijkwethouder zal worden is nog 
niet duidelijk. Daarom stelt wethouder Stienen voor een 
aantal zwaardere beleidspunten te laten liggen.

jeuGd
De gemeente kan nog niet goed aangeven wat zij met het 

beleid voor de jeugd in Brandevoort wil. De wethouder 
voor jeugdzaken zal hier snel een uitspraak over moeten 
doen. De ambtenaar die voor jeugdzaken is meegeko-
men, weet niet goed waar het over gaat, omdat zij het 
dossier over de jeugd nog niet heeft bestudeerd. Wijk-
raadslid Jeroen Smelt doet verslag van het jeugdonder-
zoek en geeft aanbevelingen door aan de wethouder. Zo 
gauw het gemeentelijk bestuur is gevormd, zal de wijk 
horen hoe het staat met de plannen voor de jeugd.
Vanuit de wijk zal er een andere jeugdgroep de plannen 

klankbordgroep van woensdag 10 maart 2010
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voor de jeugd ontwikkelen en begin april aan de nieuwe 
bestuurder voorleggen. In samenwerking met de ambte-
naar voor beleidszaken, Jacqueline Vriens, zal de nieuwe 
stuurgroep het plan uitwerken en ook in april een beves-
tiging van dit plan door de bestuurder afdwingen. 

hooGsPanninG
Op 10 maart is het niet helemaal duidelijk hoe het verder 
gaat met de hoogspanningsleidingen. De gemeente is nog 

verwikkeld in een juridische procedure over de oplossing 
van de zaak. Wethouder Stienen beperkt zich daarom tot 
het voorlezen van enkele brieven, waarin zaken zijn be-
schreven over de communicatie tussen het RIVM, het 
ministerie VROM en de gemeente. In de brieven gaat het 
onder meer over de interpretatie van het voorzorgsbe-
ginsel in relatie tot de verplaatsing en de vernieuwing van 
de hoogspanningsleidingen. In deze kwestie is het ook 
van belang dat de afstemming met TenneT, de beheerder 
van de leidingen, goed verloopt. Op dit moment weigert 
de gemeente op de extreem hoge financiële randvoor-

waarden van TenneT in te gaan en TenneT is niet bereid 
om de leidingen te vervangen zoals de gemeente dit wil. 
Nieuwe normen voor bestaande en nieuwe situaties bij 
het aanleggen en vernieuwen van leidingen, leiden tot 
bestuurlijke problemen. Ook de visie van de vijf grote 
steden van het samenwerkingsverband BrabantStad wil-
len voor nu en in de toekomst de nieuwe normen goed 
uitwerken, zeker in relatie tot TenneT. Er moet snel een 
oplossing komen, omdat de kosten erg sterk stijgen en 
dat mag niet op het conto van de bewoners van Brande-
voort komen. 

onderwijs
De gemeente heeft met de schoolbesturen overeen-
stemming over de prognoses van het aantal kinderen dat 

in de wijk in goede huisvesting moet worden onderge-
bracht. Hoe dat moet gebeuren is nog niet besloten. Er 
zijn drie scenario’s: 
1. Betrekken van de semi-permanente school, zo gauw  
 de kwestie met de hoogspanningsleidingen goed gere- 
 geld is.
2. Herschikken van bestaande ruimten.
3. Extra lokalen bouwen bij de huidige tijdelijke school. 
Deze laatste optie is de meest reële.

Uiterlijk half april neemt de gemeente een besluit. Dit is 
veel vroeger dan vorig jaar en dat betekent dus dat de 
gemeente van de vorige gang van zaken heeft geleerd. En-
kele leden van de wijkraad wijzen de wethouder wel op 
het feit dat problemen van vorig jaar zeker niet opnieuw 
moeten terugkomen. Dus de wijkraad zal de gemeente 
streng controleren op het besluit van 15 april.
Het middelbaar onderwijs komt, zoals bekend in Bran-
devoort II in 2011. Half maart zal bekend zijn waar de 
gemeente deze school gaat bouwen. In de wijk is er nog 
geen sportzaal die voldoet aan de officiële wedstrijdnor-

men. De gemeente probeert nu één grote sportzaal te 
realiseren, die afzonderlijke kleine zalen vervangt. Bij de 
grote sportzaal zal de ruimte voor buitensporten en be-
weging groter zijn dan normaal. Dit breidt de mogelijk-
heden voor buitensporten en beweging in Brandevoort 
aanzienlijk uit.

sPort in brandevoort
De vereniging multifunctionele sporten in Brandevoort 
is in goed gesprek met de gemeente over nieuwe in-
deling van het sportcomplex aan de Kaldersedijk, extra 
sportvelden zoals een of twee kunstgrasvelden en een 
nieuwe sportaccommodatie. Ook deze groep wacht op 
een besluit van de nieuwe bestuurder, die in april bekend 
moet zijn. 
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bouw en verkeer in de wijk 
Het fietscrossterrein is in goede orde en samenwerking 
opgeleverd en meteen goed door de jongeren in gebruik 
genomen. De verbinding tussen de Kaldersedijk en de 
Brandevoort is op 15 april rond. Aan de noordzijde van 
het station zal een fietspad worden doorgetrokken zo-
dat de doorgang gemakkelijk wordt. Pas eind 2011 vindt 
oplevering plaats. Dit duurt nog lang, omdat er een keer-
wand en een brug gebouwd moeten worden. 
De bouw van Blok 7 is gestart en de verkoop gaat zo 
goed dat laagbouw aan de achterzijde ook mogelijk is. 
Voor de winkels is het moeilijk kleine ondernemers te 
vinden. De prijs per vierkante meter is veel te hoog. Een 
groenteboer, een bakker en een visboer moeten er wel 
komen; de gemeente stimuleert dit achter de schermen, 
maar is afhankelijk van de economische wetmatigheden. 

ramPenPlan en ramPenbestrijdinGs- 
Plan brandevoort
Vooraf stelt Toon Iding heel nadrukkelijk vast dat Bran-
devoort een van de veiligste wijken is in de regio. Voor 
deze wijk zijn er daarom geen bijzondere plannen nodig.
In het rampenplan staat aangegeven hoe de gemeente de 
bevolking waarschuwt bij calamiteiten. Naast de sirene 
is er een informatieplan, dat de bewoners via de nor-
male media moet bereiken: radio, televisie en kranten. Er 
zijn in de wijk verschillende vluchtroutes: via de Brande-
voortse Dreef en de Voort naar Mierlo en Geldrop. Aan 
de andere kant kunnen bewoners naar de noordzijde 
wegkomen. Is de Dreef bijvoorbeeld helemaal afgesloten 
dan kunnen bewoners via de Stepekolk Oost, Antonius-
weg en De Brand naar Mierlo-Hout vluchten. De paaltjes 
bij deze ‘vluchtwegen’ zullen in noodgevallen als eerste 
verwijderd worden. Dit heeft bij de politie dan voorrang. 
Echter bij een mogelijke gifwolk van een treinongeluk 
zullen mensen in eerste instantie binnen moeten blijven, 

omdat dit de meest veilige optie is. Daarnaast is het zo 
dat het vervoer van gif via het spoor de laatste vijf jaar 
met 75% is afgenomen door de ingebruikname van de 
Betuweroute. Bovendien kunnen gifcontainers op trei-
nen bijna niet lekken in geval van een ongeluk. Deze con-
tainers zijn zodanig zwaar en solide gemaakt dat slechts 
in de meest extreme omstandigheden een lekkage zou 
kunnen ontstaan. 
In het rampenbestrijdingsplan staat aangegeven hoe de 
openbare diensten zo goed mogelijk bij calamiteiten of 
rampen kunnen optreden en dus de ramp kunnen be-
strijden. Zowel de brandweer, de politie als de ambu-
lance kunnen op iedere plek in de wijk komen die nodig 
is. Ook als de Dreef helemaal afgesloten zou zijn, dan 
nog kunnen deze diensten iedere plek bereiken. Zij heb-
ben immers van beide zijden van de Dreef toegang. Als 
bijvoorbeeld de brandweer niet vanuit de post Brande-
voort de wijk in zou kunnen komen, dan kan de brand-
weer, door goede coördinatie, vanuit Mierlo, Geldrop 
en desnoods vanuit Deurne de andere kant van de wijk 
bereiken. De aanrijtijd blijft in alle gevallen binnen de tijd 
die wettelijk is voorgeschreven.

in de rondvraaG
Hebben komende bezuinigingen op landelijk niveau ge-
volgen voor Brandevoort? Wethouder Stienen geeft aan 
dat gevolgen niet direct te merken zijn. De gemeente 
Helmond als geheel moet wel 15 à 20 miljoen bezuinigen.
De mogelijke schade door het verwijderen van de ban-
ners van de Dreef in het verleden, zal wethouder Stienen 
nog bespreken in eigen kring en daarop snel reageren. 
Tot slot zegt wethouder Stienen toe na te gaan hoe het 
staat met de toekenning van de subsidie van E1250,- 
voor de Brandevoorterdag en andere vrijwilligersactivi-
teiten. n

GP

beste voetbalvrienden!

Zondag 25 april vindt het jaarlijkse Brandevoorter wijk-
voetbaltoernooi weer plaats! Dit toernooi is voor alle 
jongens en meisjes van vijf tot vijfenzestig jaar die een 
band hebben met Brandevoort.
De kinderen worden door ons ingedeeld in teams be-
staande uit jongens en meisjes van ongeveer dezelfde 
leeftijd, de senioren worden ingedeeld met mensen uit 
dezelfde buurt (bijvoorbeeld Schutsboom, Brand, Ste-
pekolk en De Veste). 
Het enige wat je zelf hoeft te doen, is zoveel mogelijk 

vrienden of vriendinnen bij elkaar vinden om er samen 
een leuke sportieve dag van te maken.
De volgende gegevens hebben we van je nodig: 
naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, en 
in welke buurt je woont. Dit kun je opgeven via 
toernooien@svbrandevoort.nl. Meer informatie is te 
verkrijgen via onze website www.svbrandevoort.nl. In-
schrijven kan tot 12 april 2010, dus wees er snel bij! n

het bestuur van sv brandevoort 

wijkvoetbaltoernooi 2010



Giel, bc’er van het eerste uur
Met gepaste trots presenteren wij u de eerste uitgave 
van het wijkblad van de Bewonersvereniging Brandevoort. 
Met dit wijkblad willen wij de (toekomstige) bewoners van 
Brandevoort op de hoogte houden van de ontwikkelingen 
in de wijk. Daarnaast biedt het wijkblad ons als bestuur 
van de Bewonersvereniging de mogelijkheid om onze (toe-
komstige) leden op de hoogte te brengen van onze acti-
viteiten.

Zo stond het in de eerste editie van wat toen nog ‘het 
wijkblad’ was; de naam Brandevoorter Courant zou 
later worden verzonnen door Els en Armand D’Elfant.

En: Omdat de verhuizing van de eerste bewoners voor 
de deur staat of net al is geweest, is het tijd om de com-
municatie op gang te brengen en te houden. Daar staan 
we voor, vinden wij als redactieteam. Anke van Stiphout, 
Els de Bruyn, Fon van der Vleuten en Giel Pollemans willen 
het vuur brandend houden de komende woelige weken en 
maanden en misschien de komende jaren.

Dat was in maart 2000, maar er was al een voorganger 
geweest: de nieuwsbrief Brandevoort Nieuws.
Die ‘komende jaren’, tien zijn het er inmiddels. Vol-
doende reden voor een nadere kennismaking met 
hoofdredacteur Giel Pollemans die nog steeds zijn 
steentje (en vaak behoorlijke rotsblokken) bijdraagt 
aan het maken van de Brandevoorter Courant. Het 
begon allemaal in Zaal Adelaars op ’t Hout…
Hoofdredacteur van de Brandevoorter Courant, Giel 
Pollemans, werd in 1950 geboren in Berkel en Roden-
rijs. Hij volgde een onderwijstraject dat hem van de 
lagere school, via de MULO, HAVO, HBS (die bestond 
toen ook nog), uiteindelijk tot de afstudeerrichting 
godsdienstsociologie bracht. En, Giel beschikt over 
een typediploma! Het was logisch dat hij na zijn studie 
aan de theologische faculteit Tilburg ging werken en 
vervolgens naar een zelfde faculteit in Nijmegen ver-
kaste. Vervolgens volgde hij de opleiding tot docent 
maatschappijleer. Vanaf 1981 gaf hij les aan verschil-
lende scholen om uiteindelijk bij het ROC Eindhoven 
te belanden. Daar houdt hij zich nu naast het lesgeven 
onder andere bezig met projecten innovatief leren en 
praktijkgericht leren.
Giel en zijn partner Liesbeth huurden in Eindhoven en 
wilden een huis kopen. Bijna hadden ze in Nuenen een 
huis gekocht, maar ze waren toch niet helemaal zeker 
van hun zaak. Daarom bezochten ze in 1999 een wo-
ningmarkt en kwamen zo in contact met de plannen 
voor Brandevoort. Samen met zijn toen nog piepjonge 
dochter zocht Giel drie huizen uit die er op papier 
pico bello uitzagen. Ze schreven zich in en de fami-
lie Pollemans werd ingeloot op de Tyssenvoort. In mei 
2000 konden daar de verhuisdozen worden uitgepakt.
Giel heeft het in de wijk uitstekend naar zijn zin. Zoals 
zo velen heeft hij niet veel tijd om te lezen, maar als het 
ervan komt, leest hij veel over de Derde Wereld en de 

culturen daar. Actiefilms hoeven van hem niet zo; hij heeft 
liever een fijne rolprent van bijvoorbeeld Bertolucci 
en hij heeft een brede muzieksmaak. Verder voetbalt 
hij graag, hij wandelt om de zinnen te verzetten en hij 
is enorm geïnteresseerd in multimediale ontwikkelin-
gen. Daar leest hij dan ook veel over.
In zijn tweeverdienersgezin houdt Giel zich thuis van-
zelfsprekend ook bezig met het dagelijkse huishouden 
en de opvoeding en scharrelt hij wat in de tuin. Hij zet 
hoogstpersoonlijk de vuilnisbakken buiten!
Buiten de Courant heeft Giel nog bemoeienis met de 
Computerclub, en bezoekt hij de Wijkraad altijd. Giel 
had voor hij aan de Brandevoorter Courant begon 
eigenlijk geen krantenervaring; hij had tot dan toe al-
leen meegewerkt aan de knipselkrant van de Achtste 
Barrier.
De reden dat Giel zich met ziel en zaligheid inzet voor 
de Courant is, omdat hij het belangrijk vindt om een 
positieve bijdrage te leveren aan zijn leefomgeving. 
Zijn nieuwsgierigheid wordt dan meteen bevredigd, 
want hij kan overal met zijn neus bovenop staan en 
alle vragen stellen die hij wil. Zeker in een nieuw-
bouwwijk is het belangrijk voor de bewoners te weten 
wat er speelt. Door middel van een krant kunnen de 
mensen worden bereikt en enthousiast worden ge-
maakt. Eigenlijk net als vroeger: je neemt deel aan de 
gemeenschap.
Hij werkt er per week wel acht uur aan, en in de week 
dat de Courant daadwerkelijk vorm begint te krijgen 
(met de laatste stukjes kopij en de definitieve opmaak), 
worden dat er nog wel meer. 

Ten slotte vragen we onze hoofdredacteur naar zijn 
persoonlijke visie op de toekomst van de Brandevoor-
ter Courant.
“De landelijke kranten boeten aan belang in en plaat-
selijke, wijkgebonden media groeien juist. De BC 
als kleinschalig medium met herkenbare berichten 
spreekt mensen aan. De kurk waarop de krant drijft, 
is het in beeld brengen van de wijk en het tonen van 
betrokkenheid bij de wijk. Maar de kracht van het blad 
staat of valt met het vrijwilligerskader dat zich meer 
en meer moet gaan professionaliseren. Want juist 
door het bestaan van een wijkblad schep je verwach-
tingen en heb je verplichtingen, bijvoorbeeld jegens de 
adverteerders. En kun je een belangrijke bijdrage leve-
ren aan de leefbaarheid van de wijk. 
De krant zal blijven hameren op kwesties als bijvoor-
beeld de jeugd en ouderen. Maar ook de lezer heeft 
een taak door melding te maken van belangrijke za-
ken.”
Wat Giel betreft blijft de BC groeien, evenals de web-
site, en kan het nieuws met nog meer beelden de wijk 
in gezonden worden. n

cb/kk
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herinnert u zich deze nog?
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Bran-
devoorter Courant hebben wij al onze nummers weer 
eens doorgespit naar opmerkelijke gebeurtenissen van 
de voorbije jaren. 

herinnert u zich noG het volGende:

2000 
In februari zocht Brandevoort naar huisartsen en als eer-
ste meldde zich dokter Pieper. In november kwam de 
heer Remkes, toen nog minister van Binnenlandse Zaken, 
een kijkje nemen in onze bijzondere wijk.

2001
In april, de aankondiging van de toekomstige vestiging van 
een tandarts later dat jaar. In september, het bezoek van 
de toenmalige minister president Wim Kok.
In oktober vond de allereerste viering van Halloween 
plaats, sindsdien een jaarlijks terugkerend evenement. In 
december kregen we uitbreiding van het aantal huisart-
sen met de heren Kaiser en Veldhuizen. Bovendien werd 
in december de Brandevoortse Dreef officieel geopend. 
Thyssenvoort en Baudevoort waren de eerste bewoon-
de straten in de wijk.

2002
In februari werd er een discussie gestart met als onder-
werp: buurtpreventie. In oktober werd de Openbare Ba-
sisschool Brandevoort aan de Schutsboom 69 geopend 
en ook de katholieke basisschool De Vendelier aan de 
Schutsboom 67. Zij startten met een kleine groep kinde-
ren. Inmiddels zijn de scholen flink gegroeid. Er vestigden 
zich ook de eerste verloskundigen in de wijk; het aantal 
baby’s in de wijk groeide gestaag.

2003
Er kwam een noodgebouw voor de vestiging van het 
Multifunctionele Centrum en er werd dat jaar ook een 
12Plus-club opgericht. Later werd er een wedstrijd uit-
geschreven om een leuke naam te vinden voor het wijk-
centrum met als resultaat: ’t BrandPunt.
In september volgde de feestelijke opening van een 
winkelcentrum, weliswaar nog in noodgebouwen. Deze 
maand was de eerste digitale Startpagina Brandevoort in 
de lucht en kwam de eerste discussie op gang over de 
hoogspanningsmasten in onze wijk. In oktober maakte 
burgemeester Jacobs een toertje met de huifkar door 
onze wijk, werd de SAL Apotheek in een noodgebouw 
gevestigd en ging de jeugdclub van start met een disco-
avond. In december werd de eerste Dickensnight geor-
ganiseerd, een evenement dat inmiddels tot ver over de 
Brandevoorter grenzen bekend is.

2004
In april verscheen de eerste kookrubriek van Francesca. 
Iedere maand gaf ze ons heerlijke recepten. Inmiddels 
doet zij het niet meer, maar er komen toch iedere keer 

lekkere suggesties in de BC. En we zijn nog steeds op 
zoek naar heerlijke recepten. In mei vonden de eerste 
helikoptervluchten boven de in aanbouw zijnde wijk 
plaats. 

2005
De wijk was inmiddels al zo bekend dat Achmea een re-
clamefilm opnam in de Markthal aan De Plaetse. In maart 
nam de wijkraad het besluit tot aanleg van glasvezel.
Er werd gestart met de bouw van een eigen brandweer-
post, die in december van dat jaar al geopend werd, en 
ook de FotoClub wordt opgericht, die al snel twintig le-
den telde. De BC kreeg een nieuwe lay-out en de huis-
artsen startten samen met de SAL Apotheek de moge-
lijkheid tot het digitaal bestellen van medicijnen.
De wijk groeide hard en in juni werd de ontwikkeling 
van de tweede fase van Brandevoort aangekondigd. Vanaf 
oktober konden we nu ook in de eigen wijk een alcoho-
lisch drankje aanschaffen: Gall & Gall werd geopend in 
het noodwinkelcentrum en deze winkel introduceerde 
het Brandevoorter Genot.

2006
In januari kregen we ons eerste restaurant: bistro Ter 
Plaetse werd geopend.
Tijdens de herfstvakantie verhuisde de Openbare Basis-
school van de Schutsboom naar De Veste en in mei werd 
kinderdagverblijf Villa Vrolijk geopend. De eerste artike-
len over de hoogspanningsmasten verschenen in de BC.
In oktober werd de huur- en samenwerkingsovereen-
komst ondertekend voor het gebruik van het MFC door 
gemeente en wijkcentrum.
In december werd tijdens het Dickensfeest het station 
Brandevoort onofficieel in gebruik genomen door voor 
het eerst de trein Eindhoven-Deurne hier te laten stop-
pen. Het nieuwe station was kennelijk moeilijk te vinden 
voor de machinisten, want in het begin werd de stop 
nog wel eens overgeslagen! Ook vond in december de 
oprichting van de bridgeclub Brandevoort plaats.

2007
In januari vond de feestelijke opening plaats van het 
nieuwe BrandPunt en later die maand werd Brandevoort 
geteisterd door een stevige storm die flinke schade aan 
de huizen veroorzaakte. In april werd de eerste fiets-
beurs gehouden en op 25 april viel ons de eer te beurt 
om prins Willem Alexander te ontvangen. Het stations-
gebouw was inmiddels helemaal klaar en werd genomi-
neerd voor de architectuurprijs 2007. In juli werden de 
eerste glasvezelkabels gelegd.

2008
Op 22 februari werd de Primera-winkel officieel ge-
opend in hun nieuwe onderkomen, in mei gevolgd door 
de HEMA en later de andere winkels. In oktober opende 
de Stichting Gezondheidscentrum haar deuren.
Vanaf december konden we met de bus van Brandevoort 
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          reacties van de
             ondernemers
      die de aFGeloPen jaren
           door marGa dobma
zijn Geïnterviewd

De Zorgboog feliciteert de Brandevoorter Courant 
met haar tienjarig jubileum. De Brandevoorter Cou-
rant is een voorziening die in Brandevoort evenals het 
Gezondheidscentrum van belang is voor de bewoners 
van deze wijk. Als een van de participanten binnen het 
Gezondheidscentrum Brandevoort is het voor de Zorg-
boog prettig om hier deel van te zijn. Proficiat met dit 
jubileum! Namens de Zorgboog,

josé sleegers 
afdelingshoofd team kruiswerk de veste

Als één van de eersten ben ik geïnterviewd als onderne-
mer in Brandevoort door de Brandevoorter Courant. Ik 
heb dit als zeer prettig en vakkundig ervaren en het in-
terview is een leuk interessant verhaal geworden. Uiter-
aard heb ik verschillende leuke reacties ontvangen vanuit 
de wijk, wat meegeholpen heeft aan een stukje naamsbe-
kendheid. Uiteraard wil ik tevens de Brandevoortercou-
rant feliciteren met haar tienjarig bestaan.

herbert von reth
threvon internetservices

Het is natuurlijk alweer enkele jaren geleden dat ik erin 
stond. Wat ik me van dat interview herinner, is dat we 
tranen gelachen hebben tijdens het interview. Volgens mij 
was ik een van de eerste ondernemers die in de wijk-
krant stond. Het is uiteindelijk wel een leuk stukje ge-

worden. Heel veel klanten van mij hebben er positief op 
gereageerd. De meeste klanten die uit Brandevoort kwa-
men hadden het gezien. Of het veel nieuwe klanten heeft 
opgeleverd weet ik niet meer. Voor je naamsbekendheid 
is het altijd goed. De Brandevoorter Courant wordt heel 
goed gelezen. Ik hoor van klanten dat ze het een leuk en 
mooi blad vinden. En mensen die niet uit Brandevoort 
komen, kijken echt verbaasd als ze de Courant zien. Is 
dat jullie wijkkrant, vragen ze dan. Persoonlijk lees ik hem 
ook altijd. Ik vind het een leuk en mooi blad dat eigenlijk 
steeds beter is geworden. 

toine smekens
kapzones

Ik heb helaas geen enkel profijt gehad van mijn artikel en 
advertenties in de BC. Ik heb ontdekt dat mijn doelgroep 
de BC niet leest op de manier die voor mij noodzake-
lijk is. Ik heb de contacten met de wijkkrant echter wel 
erg gewaardeerd, maar dat is omdat Marga, die mij inter-
viewde, gewoon een erg leuk en gezellig mens is.

ralf fleuren
ralf fleuren internet marketing
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naar Helmond met lijn 52 die ook een halte heeft bij het 
Elkerliek ziekenhuis.

2009
Door de jaren heen heeft er een flinke polemische 
strijd gewoed in de BC over de overlast van honden-
poep op straat. De brieven worden al een tijd niet meer 
geplaatst, maar dat heeft helaas niet betekend dat er 
ook een einde is gekomen aan het flinke aantal hopen 
waar eenieder steeds weer in kan trappen. Je hoeft echt 

geen hondenhater te zijn om dit als zeer onprettig te 
ervaren. Hierbij dus weer een dringende oproep aan 
hondenbezitters hun hond zijn behoefte te laten doen 
in de daarvoor bestemde uitlaatstroken en zo de wijk 
schoon te houden.
Ook de rotzooi op straat en in de gracht in De Veste 
is velen een doorn in het oog. Er zijn voldoende afval-
bakken geplaatst om het vuilnis in achter te laten. De 
kwestie van de hoogspanningsmasten zal, naar het zich 
laat aanzien, nog vele jaren duren. n



nummer 3 • maar t  2010   19

Op de eerste plaats wil ik graag iedereen die meewerkt aan 
de totstandkoming van de Brandevoorter Courant van har-
te feliciteren met het tienjarige jubileum. Nog steeds lees ik 
met heel veel plezier jullie wijkblad. Inmiddels is het alweer 
een paar jaartjes geleden dat ik op deze pagina heb mogen 
staan. De reacties die ik daarop heb gekregen, waren erg 
leuk en voor velen ook wel verrassend dat ik de persoon 
achter Claudette Interieuradvies was. Tja, je komt in de wijk 
erg veel bekende gezichten tegen, maar van een enkeling 
weet je uiteindelijk maar wat hem of haar echt bezighoudt. 
Veel meer aanvragen heb ik door het interview niet gehad, 
maar uiteraard wel meer naamsbekendheid.
Inmiddels ben ik alweer even gestopt met het geven van in-
terieuradvies. Wat begon als een uit de hand gelopen hobby 
en wat ik graag wilde combineren met het fulltime moe-
deren, werd een drukke baan, waardoor het te druk was 
om dit te combineren. Daardoor heb ik er destijds voor 
gekozen om hiermee te stoppen. Na een periode van rust 
ben ik uiteindelijk toch weer iets voor mezelf gaan doen en 
ben nu de eigenaresse van een leuke, hippe kinderlifestyle 
webshop www.fiedelientje.nl. Waar ik nu hard aan het werk 
ben om mijn eigen nieuwe merk Fiedelientje op de markt 
te brengen. 

claudette scheelings
claudette interieuradvies

Wat vliegt de tijd toch. Ik meende toch echt dat ik vijf 
jaar geleden een van de eerste ondernemers was die ad-
verteerde in de Brandevoorter Courant. Ik weet me ook 
nog te herinneren dat ik toen veel moeite heb moeten 
doen om überhaupt een redactioneel stuk te krijgen, 
want ik zat en zit met mijn winkel buiten Brandevoort. 
En dat was toen een struikelblok. En ik was toch jaren 
vaste adverteerder. Maar uiteindelijk kreeg ik mijn stukje 
en had een heel leuk interview en het werd me toch 
een mooi verhaal, helemaal top. Mijn complimenten aan 
u. Ik heb enorm veel reacties gehad, dus het blijkt toch 
maar wel dat het erg goed gelezen wordt. Ik zeg niet 
dat je door de BC meer verkoopt, maar mensen zien 
en lezen het wel. En iedereen reageerde enthousiast. Ze 
lezen een stukje achtergrond en wie er verder achter zit. 
Een leuk idee is misschien om al die mensen nog eens te 
benaderen/interviewen hoe het jaren later met die men-
sen gaat en of ze in deze tijd nog steeds ondernemer/
ondernemend zijn.
Nou heel veel succes met jullie jubileum en tot ziens,  

cynthia kerkhof
vin & gil kinderboetiek

Het is alweer even geleden dat we in de Brandevoorter 
Courant stonden. Ik nog hoog zwanger van onze jongste 
telg, Mathijs. Hij wordt volgende maand alweer twee jaar. 
Wat gaat de tijd toch snel!
We hebben vele leuke reacties gehad op ons stukje in de 
Brandevoorter Courant. Er was zelfs vorige week nog een 
klant op mijn naam aan het googlen en had het stukje onli-
ne gevonden. Ze was erg enthousiast en daardoor in onze 
online winkel terecht gekomen. Maus & Co. bestaat alweer 
dik drie jaar. We werken door heel Nederland, maar ook 
in België en Duitsland zijn wij erg actief. Natuurlijk is het 
allemaal hier in Brandevoort begonnen en vooral op de 
Dickensmarkt van 2006. Dat was de eerste keer dat we 
‘naar buiten’ kwamen met onze collectie en slingers.
Sindsdien is er veel veranderd. Niet alleen de collectie, 
maar we zijn vooral vele malen groter geworden. We heb-
ben nu ondertussen naast Maus & Co. nog twee online 
shops. Daar zijn we natuurlijk lekker druk mee. 
We zijn dus veranderd en gegroeid, maar ik had die eerste 
keer op de Dickensmarkt en in de Brandevoorter Cou-
rant voor geen goud willen missen. Wij wonen en werken 
nog met heel veel plezier in deze gezellige en prachtige 
wijk.

marloes maasakkers
maus & co

We vonden het heel leuk om ons verhaal te doen in 
de BC. We hebben dan ook enkele leuke reacties hierop 
mogen ontvangen. Zakelijk hebben we hier geen voor-
deel van gehad. Dit was voor ons ook niet het doel. Wel 
willen we laten weten dat de BC een nuttig medium is 
voor Brandevoort en zeker een doeltreffend middel 
voor ondernemers om potentiële klanten te bereiken 
middels advertenties en zeker door middel van een der-
gelijk interview.

hans & ingrid
villa vrolijk

Ik vond het erg leuk om in de Brandevoorter Courant 
te staan. Leuke reacties kreeg ik van bekende mensen uit 
Brandevoort. Mijn werkgebied richt zich vooral op door-
verwijzingen in de medische sector, dus ik heb geen echt 
profijt gehad qua toename van mijn werkzaamheden.
Verder is het ook voor de toekomst wel prettig als er 
nieuwe ondernemers in Brandevoort zich voorstellen. 
De wijk wordt steeds groter en er komen steeds meer 
mensen bij, dus zeker doorgaan met jullie interviews.

greetje swinkels
new grace

Ik heb er vele leuke reacties op gehad op ons inter-
view. Of ik er daadwerkelijk veel afspraken aan heb 
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overgehouden, weet ik niet. De mensen zeggen dat 
er vaak niet bij met het plaatsen van een afspraak. 
Wel is het zo dat ik steeds meer mensen uit de wijk 
krijg voor de foto’s en dat is natuurlijk heel leuk.

ingrid thoonen
fotostudio joy

Ik heb enorm veel reacties gehad op het interview in de 
BC. En niet alleen de eerste weken na plaatsing van het 
artikel, maar nu, bijna twee maanden later, nog steeds. Via 
het artikel in de BC is zelfs een jeugdvriendje weer op 
mijn pad  gekomen, oud collega’s die me weer gevonden 
hebben, en de klanten in de winkel  reageerden en rea-
geren erg positief op het verhaal. Waarom, heb ik me een 
poos lang  afgevraagd. Ik denk omdat de menselijke ver-
halen van de ondernemer achter de onderneming een 
drempel beslechten. Iets van herkenning bieden, in welke 
vorm dan ook.   De BC biedt niet alleen een podium 
voor de ondernemer, het biedt de Brandevoorter be-
woners een kijkje achter de schermen. Een kijkje in het 
leven van een mede-Brandevoorter die dan ook nog 
ondernemer is. Mede daardoor worden contacten mak-
kelijker gelegd. De BC speelt hierin een grote rol, zoveel 
is mij wel gebleken. Niet alleen hartelijk dank daarvoor, 
maar ik hoop van harte dat dit ook in de toekomst kan 
worden voortgezet.   

jet uijen 
boutique 4more

Voor het meinummer van 2009 heb ik aan de werktafel 
in mijn atelier een gezellig en ongedwongen interview 
gehad over het ontstaan van mijn atelier en alle activi-
teiten er omheen. Ik was zelf heel blij met dit interview, 
omdat ik in die tijd de naam van mijn bedrijf veranderd 
had van De Knutselkamer naar Ellen Deelen natuurlijke 
Bloem-creaties. De reden hiervoor was uitbreiding van 
mijn activiteiten. Na plaatsing van het interview, met bij-
behorende foto’s, heb ik veel leuke reacties gehad, met 
name door het persoonlijke karakter van dit interview. 
Een minpuntje, jammer dat het geen commercieel tintje 
kan krijgen, want uiteindelijk is dat toch de opzet van 
ieder bedrijf, dus ook mijn bedrijf. Verder wil ik jullie feli-
citeren met jullie tienjarig bestaan.
Ik heb het blad, en nu nog steeds, vanaf nummer één met 
veel plezier gelezen en hoop dan ook dat een blad van 
voor en door de Brandevoorters nog lang zal bestaan.

ellen deelen
ellen deelen natuurlijke bloem-creaties

De Stichting Gezondheidscentra Brandevoort wil de 
Brandevoorter Courant van harte feliciteren met het 

tweede lustrum. De Brandevoorter Courant is een be-
langrijk medium voor de communicatie met de wijkbe-
woner of het nu gaat om sportactiviteiten, hoogspanning 
of berichten vanuit de wijkraad. Zo is ook het gezond-
heidscentrum regelmatig in de gelegenheid geweest om 
zich te etaleren en de wijkbewoner te informeren over 
nieuwe disciplines dan wel activiteiten. Voor het Cen-
trum is deze vorm van communicatie van groot belang, 
daarvoor wil ik de Brandevoorter Courant dan ook har-
telijk danken en hoop ik dat de samenwerking de aan-
komende tien jaar eveneens op zo’n prettige manier zal 
blijven verlopen.

robert hazenberg, centrummanager
stichting gezondheidscentra brandevoort 

De reacties toen waren heel leuk. Mijn klanten hebben 
het toen allemaal gelezen. Ik heb er geen nieuwe klanten 
door gekregen, maar je weet natuurlijk nooit of iemand 
later toch nog voor je kiest. Teruggrijpend op het stuk in 
de Brandevoorter Courant: wat ik zelf heel leuk vind is 
dat je het artikel nog altijd kunt lezen via internet. 
Ik vind dat de keuze van ondernemers heel divers is en 
dat moet ook. In Brandevoort wonen en werken ook 
veel mensen met verschillende beroepen.

ankie puts
de blauwe reiger

Het is voor mij en voor Albert Heijn erg nuttig geweest 
om op deze manier dichter bij de Brandevoorter ge-
meenschap te staan. De Brandevoorter Courant is een 
prima communicatiemiddel dat wij als ondernemers 
kunnen gebruiken om bijvoorbeeld onszelf voor te stel-
len, of om te laten weten wat voor leuke activiteiten 
eraan komen. Dit komt mede doordat de BC een graag 
en goed gelezen blad is.
Ook was het (na mijn interview) heel leuk om verschil-
lende mensen opnieuw te ontmoeten met wie ik vroe-
ger op school heb gezeten en mee gesport heb. Leuk om 
na al die jaren te horen wat er van een ieder geworden is.

marcel gijsberts
albert heijn brandevoort

Ik heb afgelopen jaar in de Brandevoorter Courant ge-
staan met een ondernemerinterview, omdat ik al ze-
ventien jaar ‘het gezicht’ ben van 10 TENEN KINDER-
SCHOENEN in Helmond en Eindhoven. Het is een erg 
leuk artikel geworden, waarop wij veel heel leuke reac-
ties van bewoners uit de wijk hebben gehad! Er zijn zelfs 
door dit artikel extra mensen naar onze winkels geko-
men. Zeker naar onze nieuwe Tien Tenen Sport in Eind-
hoven die in die periode net was geopend. Zelfs kinderen 
die op straat zeiden ‘de Tien Tenen meneer’!

rutger raymakers
10 tenen kinderschoenen

MORE
BRANDEVOORT
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Ik heb op het ondernemersinterview veel reacties gehad 
van mensen die het hadden gelezen. Het zakelijk profijt 
is moeilijk te meten. Het interview heeft vooral meer 
naamsbekendheid opgeleverd. Omdat het interview 
vooral op de persoon achter de ondernemer gericht is 
en niet op de onderneming denk ik dat het artikel als 
‘bedrijfspresentatie’ minder geschikt is. Daar heb je ad-
vertorials voor, zoals wij het tijdens het interview al met 
elkaar eens waren. Ik vond het persoonlijk jammer dat 
mijn website niet vermeld werd in het artikel.

marloes halmans 
halmans loopbaanadvies

Helaas is de Brandevoorter Courant steeds commercië-
ler geworden, en bevat steeds meer reclame, waardoor 
je er lekker snel doorheen bladert (niet eens ‘leest’) en 
er ook steeds minder boeiende info in staat. De BC be-
vat voor mijn gevoel veel te veel commerciële ruimte en 
te weinig ruimte voor de inbreng van mensen die echt 
(constructief) kritisch durven zijn.

ben eekels
erkend hypotheek- en assurantieadviseur

steengoed hypotheekhuis

Ons ondernemersinterview stond in de Brandevoorter 
Courant van maart 2009. Wat gaat de tijd toch snel, al-
weer een jaar geleden! Wij waren erg enthousiast over 
het interview en de publicatie. Er waren vooral veel en-
thousiaste reacties van leerlingen van Land van Oz die de 
foto in de BC hebben zien staan. 
Het is een goede manier om nieuwe ondernemers in 
Brandevoort onder de aandacht te brengen. 

sander notenboom,
sales improvement group helmond en 

susanne notenboom/kuijken, land van oz

Ik heb vaak respons gehad op het plaatsen van de stukjes 
in de BC! Aangezien ik, volgens mij, drie keer in jullie blad 
mocht staan, heb ik ook vaak leuke reacties ontvangen 
van cliënten. Het blad wordt zeer goed gelezen en dat 
blijkt wel uit het feit dat zelfs na een half jaar mensen met 
het verhaal komen dat ze het stukje hebben gelezen. Het 
heeft mijn naamsbekendheid enorm vergroot en dat is 
natuurlijk wat je als onderneemster graag wil.

susanne van soest
op den voet

Ik heb enige reacties gehad, in de trend van “Wist ik niet” 
en “Wat leuk, en creatief werk wat je doet”, en meer kan 
ik me niet wensen. Mijn primaire doelgroep is namelijk 
niet in de wijk Brandevoort, maar mocht er werk of iets 
dergelijks uitkomen dan vind ik dat vanzelfsprekend erg 
fijn. Persoonlijk ervaar ik (nog steeds) het ondernemers-
interview als meer dan fijn om te lezen, en is een van die 
rubrieken die ik altijd lees. Enerzijds uit belangstelling (en 
nieuwsgierigheid) en anderzijds toch om mogelijke raak- 
en snijvlakken te vinden.

twann van schijndel
the house

Proficiat met jullie tienjarig bestaan. Ik heb destijds toen 
ik in de courant heb gestaan geen enkele zakelijke reactie 
gehad (helaas). Wel dat mensen het artikel gezien heb-
ben. In Brandevoort vind ik het sowieso moeilijk om iets 
van de grond te krijgen.
Misschien zijn mensen bang dat ze verplicht zijn om een 
demonstratie te boeken om zo aan mijn milieuvriende-
lijke Ha-Ra producten te komen. Ik verkoop ook gewoon 
aan de deur en wanneer ik iets niet op voorraad heb, 
bestel ik het voor mijn cliënten en bel ze op wanneer 
het binnen is.

rianne peters
ha-ra

Het is alweer een paar jaar geleden dat we een interview 
hadden met de BC. Toen stond Lot&Binc nog redelijk in 
de kinderschoenen en waren we blij met de extra aan-
dacht in de BC.
Wij wensen de gehele werkgroep van vrijwilligers die 
maandelijks zorgen voor dit ‘top’ blad veel succes in het 
komend decennium. De wijk mag trots zijn op zo’n blad!
Ga zo door!

hilde janssen en babette marsé
lot & binc “Op den Voet”
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de leeFtijden in de wijk 

Tien jaar geleden was de wijk uiteraard heel uniek samengesteld. Vooral jonge mensen met jonge kinderen en enkele autoch-
tone Brandevoortbewoners, die er al decennia lang wonen.

Er kan echter veel gebeuren. De groep dertigjarigen is flink gegroeid: meer dan 500%. En deze groep heeft veel kinderen 
voortgebracht, die nu al weer in de fase van de bewustwording zijn gekomen. Het aantal ouderen boven de 65 is nog niet 
noemenswaardig gegroeid. Van 37 in 2000 naar 139 in 2005 en 405 bewoners in 2010. Pas over een kleine 20 jaar (2030) zal 
deze groep groter zijn: meer dan 5000 op de ongeveer 20.000 bewoners, die dan in de afgebouwde wijk zullen wonen.

etniciteit in de wijk

Hoe is de wijk wat betreft afkomst samengesteld? De cijfers laten zien dat er een geleidelijke groei is naar een gemengde 
samenstelling van de wijk. In 2000 woonde 0% mensen met een niet-Nederlandse achtergrond in de wijk. In 2005 is dit opge-
lopen naar 13% van de bevolking en voor 2010 is dit nu bijna 15%.

huishoudens

De bewoners van Brandevoort blijken op dezelfde manier samen te leven als de rest van Nederland. In de afgelopen 10 jaar 
is dit niet altijd zo geweest. Vooral in de laatste jaren is de samenstelling van de huishoudens sterk veranderd.
Van 2000 zijn geen cijfers beschikbaar, dus die ontbreken in dit overzicht.

De andere cijfers over de wijk spreken voor zich. Wij geven ze voor u weer in grafiekvorm.

bouwwijze

de wijk brandevoort in cijfers tien jaar later
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de wijk brandevoort in cijfers tien jaar later

andere gegevens van de wijk
de sociaal - economische cijfers
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Op 1 januari 2010 
OZB waarde  € 372.407,- 
Arbeidsplaatsen in de wijk per 1 april 2008 1.075 
Werkloosheid in % 15 - 64 jarigen per 1 januari 2009 1,9 %  
Uitkeringen WWB in % 15 - 64 jarigen 0,5%  
Gestandaardiseerd huishoudeninkomen   € 24.900,- 
Rapportcijfer veiligheid (in eigen buurt) inwonersenquete 2009 7,5 
Rapportcijfer eigen woonomgeving uit inwonersenquete 2009  7,8 

 
Op 1 januari 2005 
OZB waarde € 220.000,- 
Arbeidsplaatsen in de wijk 452 
Werkloosheid In % 15 - 64 jarigen 3,3 % 
Uitkeringen ABW In % 15 - 64 jarigen 0,2 % 
% dat zich onveilig voelt (in eigen buurt) 6,0 % 

 
Voor het jaar 2000 ontbreken de gegevens. 
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john van zeist heeft een aantal jaren voor 
onze courant de voorpagina verzorgd en 
de rubriek Vestiaanse associaties geschre-
ven. in 2007 is hij verhuisd naar nieuw-
zeeland, maar hij heeft aangegeven onze 
wijkcourant te willen blijven volgen. alle re-
den dus om hem te vragen terug te kijken. 
hij doet dat nu met een Vestiaanse disassoci-
atie. veel leesplezier.

Het is nog zomer, maar het najaar komt eraan. Je merkt het 
niet zozeer aan de dagtemperatuur, maar ‘s morgens, dat 
het een frisse nacht is geweest. Het is weer een heldere 
blauwe dag en in de loop van de dag gaan de terrasdeuren 
open. Straks moet ik naar de weg lopen om de krant op te 
halen, want die krijgt hier een ‘vliegende bezorging’. Maar ik 
kan ook wachten tot Wouter uit school komt, of beter, tot 
ik Wouter uit school ophaal. Met de auto, want de school 
is met 2,7 km, waarvan het grootste deel over de State 
Highway, te ver om te lopen.

Hoe anderS WaS dat in Brandevoort? 
ik loop nu meestal op blote voeten, op straat met jandals 
en groet m’n buren in het voorbijgaan als ze naar hun huis 
rijden, zo’n 500 meter verderop. Het zijn drukke mensen, 
met hun racepaarden voor wie ‘het seizoen’ weer is aange-
broken. Maar toch komen ze elke week even een praatje 
maken; over de rozen, over de paarden, over de landelijke 
politiek, over de voortgang met ons nieuwe huis, over de 
elektriciteitsvoorziening en over de regen. en dat laatste 
is belangrijk, want we hebben tankwater. de regen wordt 
opgeslagen in twee grote 30.000-liter tanks en wordt gefil-
terd, infrarood bestraald, en in huis afgeleverd. Het schone 
water is sowieso een groot issue voor me; aan de ene kant 
een heerlijk heldere oceaan met zwarte stranden op een 
half uur rijden naar het westen en een andere oceaan op 
ruim een uur rijden naar het oosten, met witte stranden. 
Maar binnenlands is er veel gaande met de boeren, die 
gebruiken nog te veel chemicaliën die uiteindelijk in de 
rivieren terecht komen.

auto’s. Ja, mannen, de auto’s zijn hier veeeeeeeeeeeel 
goedkoper dan in nederland. de nieuwprijs van met name 
de betere Japanse en amerikaanse auto’s is ongeveer 50% 
van die in nederland. en dan nog klagen sommige mensen 
dat diezelfde amerikaanse auto’s in amerika nog weer de 
helft kosten van wat er hier voor wordt betaald. ach, ik 
vind ‘t wel amusant.

Hoe gaat ‘t met wonen? We wonen nu gehuurd op het 
platteland, voor de tijd dat ons huis ‘in de bergen’ nog niet 
klaar is. in plaats van ons grondstuk in Brandevoort van 
114 m2 hebben we nu een grondstuk van ruim
40.000 m2, compleet met bush, een riviertje, aan de rand 
van een dorpje, op zo’n twintig minuten van Hamilton. Pre-
cies wat we zochten. Maar het bouwen van een huis, naar 
nederlandse maatstaven, met moderne architectonische 
vormgeving (zelfs voor nederlandse maatstaven...) is een 
hoofdstuk apart geworden. om alle betrokken bouwdes-
kundigen vanuit een andere hoek te laten kijken naar hoe 
je verantwoord vormgeeft en in een landschap integreert, 
heeft bijzonder veel voeten in de aarde gehad. Maar goed, 
we zijn nu bijna door de bureaucratische papiermolen 
heen, met rapporten voor alles wat we anders doen dan de 
nieuw-Zeelandse norm, en dan gaan we eindelijk bouwen.

ik heb momenten gehad dat die bureaucratie voor mij al-
les leek stop te zetten, maar er staat gelukkig zo veel tegen-
over. We leven gezonder, eten gezonder, staan in de spits 
wel eens in een file van tien auto’s, maken lange tochten 
over lege tot bijna lege stranden, Wouter leest in de klas 
voor uit eigen werk (na z’n nederlandstalige boek, schrijft 
hij nu een engelstalig boek) en al met al zijn we vooral ge-
lukkiger. toen Wouter in nederland zei dat ik minder vaak 
lachte, was dat natuurlijk een teken aan de wand.

en met een steeds groter groeiende verzameling kleurige 
schelpen, weet ik dat elke schelp voor minstens een glim-
lach staat. Geluk zit soms in een klein schelpje.

john van zeist

de vestiaanse disassociatie
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brandweer post brandevoort

een rustiGe maand…

De maand februari is rustig geweest voor ons. Iets wat 
wel vaker gebeurt in februari; niemand weet waar het 
aan ligt.
We hebben negen meldingen gehad de afgelopen maand; 
een buitenbrand aan de Burgemeester Krollaan, een aan-
tal automatische brandalarmen, bijstand voor een wo-
ningbrand in Nuenen (wat overigens een valse melding 
was) en een woningbrand aan de Heithoeve.
Op dit laatste adres was de isolatie aan de binnenkant 
van de ketel gaan smeulen. De bewoners roken een rare 
brandgeur en hebben direct de brandweer gebeld. We 
hebben de woning geventileerd en de brandresten zover 
nodig was gedoofd. Er is in dit geval geen rookmelder 
afgegaan. Was dit midden in de nacht gebeurd, dan had de 
kans er ingezeten dat de brand zich verder had ontwik-
keld met alle gevolgen van dien.
In een eerder nummer van de BC heb ik verteld dat er 
in alle nieuwbouwwoningen rookmelders hangen, deze 
hangen alleen in de verkeersruimtes in het huis (over-
loop, gang), en vaak niet bij de ketel. Het is niet onver-
standig om hier zelf een rookmelder bij te hangen, want 
er brandt immers een vlammetje in de ketel.

Om te kijken of u zelf brandveilig woont, kunt u de web-

site: www.woonikbrandveilig.nl eens bezoeken. Er staan 
handige tips over hoe u uw huis brandveiliger kunt ma-
ken en wat eventuele risico’s in uw woning zijn.
Verder zijn de opleidingen voor AED&Zuurstof toedie-
nen ingepland in ons drukke oefenschema. Zodra ieder-
een opgeleid is en alle benodigde spullen hiervoor op 
de auto zijn gelegd, kunnen we ook daadwerkelijk de 
ambulance in deze taken gaan bijstaan. We houden jullie 
op de hoogte.
Op de laatste dag van de maand zijn we nog vier keer in 
actie geweest tijdens de eerste voorjaarsstorm van 2010.
Rond de klok van 17.00 uur is er besloten om de 
stormnachtprocedure in werking te stellen, dit houdt in 
dat alle brandweerkazernes in de regio Brabant Zuid-
Oost worden bemenst, zodat er sneller en effectiever 
hulp geboden kan worden aan de burgers als er zich in-
cidenten voordoen. Rond de klok van 21.00 uur is deze 
procedure in Helmond opgeheven, in totaal hebben we 
in Helmond twaalf incidenten gehad tijdens de storm. n

namens post brandevoort
anton van de goor

voor actuele informatie over brandweer helmond kijk 
eens op www.brandweerhelmond.nl
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20 aPril netwerken bij oPencoFFee 
brandevoort

Netwerken - het lijkt het nieuwe toverwoord te zijn 
voor het bedrijfsleven. Neemt het succes van netwerk-
bijeenkomsten toe door de crisis, of is het juist ondanks 
de crisis?
Patricia van den Eertwegh blijft het antwoord schuldig: 
“Duidelijk is wel dat niet alleen ondernemers elkaar op-
zoeken, maar iedereen die zich betrokken voelt met het 
bedrijfsleven. Mensen, die elkaar digitaal ontmoetten op 
LinkedIn willen na de eerste virtuele contacten ook ‘in 
real life’ hun verkenningen voortzetten. Het is inspire-
rend te zien hoe netwerkers elkaar vooruit helpen, of 
gewoon een aangename avond met elkaar doorbrengen.”

al maar Groeiende belanGstellinG
Na de eerste vier geslaagde bijeenkomsten hebben zich 
al meer dan 140 mensen aangemeld op de site van Open-
Coffee Brandevoort. De avonden worden gehouden in 
’t BrandPunt en worden tot nog toe bezocht door tus-
sen de twintig en vijftig netwerkers. Die belangstelling 
lijkt alleen maar toe te nemen. 
Frank van Lieshout vertelt net zo enthousiast over de 
ontwikkelingen en de mogelijkheden als Patricia, met wie 
hij samen deze avonden organiseert: “Opmerkelijk is ook 
de diversiteit van de bezoekers. Niet alleen de branches 
waarin men werkzaam is, maar ook de hoedanigheid van 
de mensen zelf. Die varieert van actieve werknemers tot 
nieuwsgierige directeurs. Maar net zo goed mensen die 
op zoek zijn naar een baan, naar meer omzet of zzp’ers 
die hier hun netwerk komen vergroten. En dat lukt zon-
der meer!”

brandevoort uniek
Bindende factor is Brandevoort. Wie deze OpenCoffee-

avond bezoekt, woont hier, werkt hier of heeft hier een 
zakenrelatie of collega.”
Niet onvermeld mag blijven dat de OpenCoffee Brande-
voort tot nog toe uniek is in Nederland. Vanuit LinkedIn 
ontstonden inmiddels in ruim twintig steden OpenCof-
fees, maar een wijkgebonden trefpunt op netwerkgebied 
is er buiten Brandevoort nog niet.

oPencoFFee in de avond
Hoewel de naam anders doet vermoeden, vinden de ont-
moetingen niet plaats rond koffietijd, maar in de avond. 
Het bijwonen ervan is dus beter te doen voor mensen 
die tijdens werkuren te druk bezet zijn.

oPencookinG in aantocht
OpenCoffee Brandevoort en OpenCoffee Helmond be-
horen tot de netwerkgroep OpenNetwerk.net. Vanuit 
deze groep worden ontmoetingsmogelijkheden bevor-
derd voor iedereen die ideeën met elkaar bespreekt, 
kennis wil delen, brainstormen, samenwerken en con-
tacten leggen. Op afzienbare termijn zullen ze samen 
met bedenker Michiel Pas ook een OpenCooking-avond 
voor Brandevoorter netwerkers organiseren. Wie nu al 
zijn netwerk wil uitbreiden of gewoon informeel en on-
gedwongen andere betrokken mensen wil ontmoeten, 
kan terecht bij OpenCoffee Brandevoort vanaf 20.00 
uur in wijkcentrum ’t BrandPunt. ’t BrandPunt is centraal 
gelegen, goed bereikbaar en biedt een warm welkom aan 
alle virtuele netwerkers die ook wel eens willen zien en 
horen wie ze anders online ontmoeten.
Wie op de hoogte wil blijven van de OpenCoffee bij-
eenkomsten, kan terecht op www.OpenNetwerk.net en 
www.opencoffeehelmond.nl n

peter ronkes agerbeek 
peter tekst & beeld & denkt

open coffee
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De winnaar van de februaripuzzel is Ivo Senssen. De oplossing was: Weer gemeenteraadsverkiezingen in Brandevoort. Deze 
maand een codekraker. Kunt u de zin ontcijferen? Gelijke cijfers zijn gelijke letters. De letters q en x zijn niet gebruikt.

De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een interessante prijs. 
De oplossing van de puzzel kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl, onderdeel formulieren. Daar 
vindt u het formulier puzzel. De uiterste inleverdatum is 9 april. Succes!

de maart puzzel  

a = 

b = 4

c =

d =

e =

f = 

g = 

h =

i = 6

j =

k =

l =

m =

n =

o =

p =

de oplossing:

16     13     4     6      14     9     13     3

r =

s =

t =

u =

v =

w =

y =

z =

11	   6	   9	   7	   	   11	   6	   9	   7	   	   11	   18	   9	   5	   20	   !	   	   	   	   	   	   	  

24	   9	   	   4	   5	   20	   21	   24	   9	   2	   18	   18	   5	   15	   9	   5	   	   	   	   	   	   	  

12	   18	   13	   5	   20	   21	   15	   	   4	   9	   22	   15	   20	   20	   15	   	   15	   6	   9	   21	   	   	  

16	   20	   20	   5	   .	   	   10	   8	   	   11	   9	   23	   23	   9	   21	   	   11	   9	   15	   	   	   	  

17	   14	   20	   22	   	   18	   7	   	   18	   21	   19	   9	   	   5	   9	   12	   9	   7	   15	   6	   9	   ,	  

9	   21	   	   10	   8	   	   3	   20	   1	   9	   21	   	   18	   21	   22	   	   18	   7	   	   	   	   	  

2	   18	   18	   5	   	   11	   9	   15	   	   2	   18	   14	   17	   9	   21	   24	   9	   	   	   	   	   	  

14	   13	   22	   15	   5	   13	   3	   .	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

Binnenkort, na de uitbreiding, zien we de zon zo niet meer ondergaan in Brandevoort,thea van den heuvel-van aken
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Het Coördinatiepunt Vrijwillige Thuiszorg zoekt en-
thousiaste vrijwilligers. Informatie: telefoon 55 45 
86. Alleenstaande moeder zoekt een oppas voor 1 
dinsdag- en 1 woensdagavond per maand. Ze heeft 3 kin-
deren van 6, 7 en 10 jaar. De middelste heeft een vorm 
van autisme waardoor hij iemand nodig heeft die duide-
lijk is!

hulp in de huishouding voor 1 dagdeel per week (2 
of 3 uur). Reactie graag op 06 537 962 74.

brandjes
Linedancegroep the black cherry dancers orga-
niseert op zaterdag 27 maart een country-linedance 
avond in de Vliegert, Heer van Rodestraat 109a, Mierlo. 
Gezellig dansen voor iedereen. Aanvang 20.00 tot 24.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur, entree E2,-. Wij hopen 
velen van u te mogen begroeten om er een mooie en 
gezellige dansavond van te maken.

helmondse badmintonclub bc`85 be-
staat vijFentwintiG jaar

Dit jaar is het vijfentwintig jaar geleden dat badmintonver-
eniging BC’85 werd opgericht.
Vele jaren heeft BC’85 haar onderkomen gehad in de oude 
sporthal van de voormalige M.T.S. in de Helmondselaan. 
Sinds een aantal jaren is de nieuwe thuishaven de sporthal 
in Brandevoort aan de Biezenlaan 37 te Helmond.
Daar heeft BC’85 een enorme groei doorgemaakt en 
heeft het inmiddels een vijftigtal leden die elke maandag 
gezellig met elkaar een shuttle komen slaan. Dit is mede 
te danken aan een enthousiast bestuur en onze geweldige 
sponsor Cooymans-auto’s uit Helmond. 
BC’85 is een recreatieve badmintonvereniging maar heeft 
ook vier teams die competitie spelen. BC’85 is dus van 
alle markten thuis, zowel recreatief als competitief. Ook 
doet BC’85 regelmatig met toernooien mee. Kortom een 
actieve badmintonvereniging.
Mocht u geïnteresseerd zijn en nader kennis willen maken, 
kom dan gerust eens een kijkje nemen op een van onze 
trainingsavonden. Wij trainen op maandagavond van 19.15 
tot 22.15 uur in de sporthal in Brandevoort, Biezenlaan 37 
te Helmond. Dit uiteraard met een geweldige trainer die 
mede zorg draagt voor onze conditie en techniek.
Voor degenen die graag willen badmintonnen komen er 
op korte termijn enkele plaatsen vrij.
Dus dames! Durven jullie het aan om ons te komen ver-
sterken? Uiteraard zijn ook heren en jongeren (die in een 
lopend seizoen zestien jaar worden en al redelijk kunnen 
badmintonnen) van harte welkom.
Meer informatie kunnen jullie vinden op onze website 
www. bc85helmond.nl.
Hopelijk tot gauw op een van onze trainingsavonden. n

bestuur bc’85

badminton



Wat een verschil.

Plus Hans van Aerle
Mierlo
Dorpsstraat 168
T: 0492-662115

Goed bereikbaar, ook voor inwoners van Brandevoort, PLUS Hans van Aerle!

Openingstijden: 
Ma. t/m do.  8.30 u. - 20.00 u.
Vrijdag  8.00 u. - 21.00 u.
Zaterdag  8.00 u. - 20.00 u.
Zondag 16.00 u. - 20.00 u.

Wij bezorgen uw 
boodschappen boven de 
35 euro GRATIS* aan huis!
(*)Vraag naar de voorwaarden.

BEZORGSERVICE

Wij hebben een ruim assortiment smakelijke barbecue producten tegen smakelijke prijzen. 
Vlees - vis - salades - vegetarisch producten - diverse soorten rauwkost - diverse soorten stokbrood 
houtskool en briketten - gekoelde dranken - gratis gasbarbecue vanaf 10 personen - volle fl essen 
frisdrank of wijn of volle kratten bier mogen retour - binnen 36 uur gebracht en gehaald - etc.
 
Wat dacht u van een compleet verzorgde barbecue voor slechts 9.99 per persoon. (Vanaf 10 personen)

Inclusief; vijf soorten vlees - drie soorten salades - stokbrood - kruiden boter - huzarensalade - drie soor-
ten sauzen - zeer fraai bestek en bord en inclusief de huur van een gebruiksvriendelijke gasbarbecue. 
De barbecue hoeft u niet schoon te maken! Neemt u toch de moeite dan ontvangt u een boodschappen-
cheque t.w.v. 8 euro! Neem de gratis bewaarfolder mee uit de winkel.
 
Wij helpen u graag met het maken van de goede barbecue keuze. Smakelijk eten!! 

De meeste actie, de beste pakkers.

Ook voor de inwoners van de wijk Brandevoort is PLUS Hans van Aerle heel gemakkelijk 
bereikbaar. Even de Geldropseweg over en u bent er al. Met ruime parkeergelegenheid, 
prima service en altijd acties, is het goed boodschappen doen bij PLUS!

7 dagen per week geopend

Hoera het is weer voorjaar!
PLUS is de barbecue specialist van Mierlo en omstreken!!

compleet 
verzorgde barbecue  

  9.99
 p.p. 

(v.a. 10 personen)

Nog nooit bij PLUS Hans van Aerle geweest?

PLUS Hans van Aerle staat de komende weken bol van activiteiten. 
Dit is het moment om eens een kijkje te nemen bij de mooiste supermarkt 
van Mierlo en omgeving.

 Groot assortiment vers ambachtelijk vlees
 Groot assortiment biologisch en vegetarisch
 Groot assortiment unieke streekproducten.
 Vers is ook echt vers
 Groot assortiment levensmiddelen
 Leuke en intressante spaarakties.
 Vriendelijke en behulpzame medewerkers

Ruime parkeergelegenheid! Elke dag geopend. Ook op zondag.

Plus Hans van Aerle
Mierlo Dorpsstraat 168
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zaterdaG 17 aPril 2010

inleveren 12.00-13.00 uur 

start verkooP 14.00-15.30 uur

Voor de vierde keer wordt de fietsbeurs georganiseerd. 
Op zaterdag 17 april wordt het plein van de Openbare 
Basisschool/’t BrandPunt omgetoverd tot een waar fiets-
paradijs.
Iedereen kan geheel vrijblijvend zijn/haar fietsen te koop 
aanbieden. Ook schaatsen, skeelers, driewielers, duw-
fietsen, steps, bolderkarren en andere vervoermiddelen 
nemen wij aan. Wat wij niet zullen aannemen zijn: brom-
mers, motoren en kinderwagens.
Iedereen kan zaterdag 17 april tussen 12.00 en 13.00 uur 
op het schoolplein bij ons de spullen voor de verkoop 
aanbieden. U geeft aan voor welk bedrag uw fiets et ce-
tera verkocht mag worden en wij doen de rest voor u.
Wat is de tegenprestatie voor ons? Wij vragen slechts 
tien procent van de verkoopprijs (met een minimumbe-
drag van E1,- per artikel). Hiermee steunt u tevens alle 
activiteiten die de Stichting Brandevoort in Actie orga-
niseert.
Om 14.00 uur gaat het terrein open voor de verkoop 
en om 15.30 uur zullen de poorten weer sluiten. Graag 
zien wij de (oud)eigenaren van de spullen tussen 16.00 
en 16.30 uur terug voor het innen van het bedrag of, 

fietsbeurs

indien deze niet verkocht zijn, voor het weer meenemen 
van de spullen.
Dus nu is de tijd aangebroken om de schuur en garages 
op te ruimen voor de aankomende zomer en de fietsen 
van uzelf of de kinderen aan ons aan te bieden. Wij ho-
pen van harte u in groten getale te mogen verwelkom. 
Zie: www.fietsbeurs.brandevoort.nu.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met: 
Natascha van Osch, telefoon 06 105 789 55, of Henny 
Martens, telefoon 54 41 38. n

stichting brandevoort in actie
commissie fietsbeurs



een kijkje thuis in
   brandevoort

Vraagt u het zich ook weleens af? Wie is toch dat gezin in dat 
mooie huis? Of die vrouw in dat huis met die mooie tuin? Wat 
voor mensen wonen er allemaal in Brandevoort? En waarom 
zijn ze hier in deze mooie wijk komen wonen? Allemaal 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: van lieshout / van den 
eertweGh 

Deze maand is de BC op bezoek bij Frank van Lieshout 
(31) en Patricia van den Eertwegh (29). Voor verschil-
lende wijkbewoners zijn dit inmiddels bekende namen; 
zij zijn immers de oprichters van OpenCoffee Brande-
voort. Frank en Patricia wonen aan de Kelbeemden 6, 
samen met hun kat Tarzan. Ze werken allebei, hij fulltime 
bij Fluke Service als Material Handler in Eindhoven en 
zij na een studie MTS Bouwkunde, HTS en Universiteit 
architectuur, bij een architectenbureau in Moergestel.
Kelbeemden is een kleine, gezellige straat met zo’n ne-
gen huurhuizen. Voordat ze in deze wijk kwamen wonen, 
hebben ze nog een aantal jaren in de Rijpelberg gewoond. 
Met mooi weer fietsten ze geregeld door deze wijk en 
fantaseerden waar hun droomhuis zou komen te staan. 
Na vier jaar wachten kregen zij dan toch, in augustus 
2006, de sleutel van deze woning. 
De benedenverdieping heeft een ruime gang, een woon-
kamer en een open keuken. Het geheel doet lekker ruim 
aan, doordat ze in de keuken een erker hebben, waar de 
keukentafel geplaatst is. Een gezellig zitplekje om te eten 
en de krant te lezen. Via openslaande deuren kom je in 
de tuin, gelegen op het zuiden, en zo’n twaalf meter diep. 
Boven hebben ze twee grote slaapkamers en een badka-
mer. De zolder heeft naast een wasruimte ook nog één 
kamer, waar ze de ruimte slim hebben benut door zelf 
een vliering te plaatsen.
Frank en Patricia vinden het hier heerlijk wonen in de 
wijk en in deze straat. En ondernemend als ze zijn, heb-
ben ze vorig jaar de eerste straatbarbecue georgani-
seerd. Een succes, want dit jaar is er wederom een bar-
becue. Over de winkels in de wijk zijn ze ook tevreden. 
Ze missen alleen nog een bakker, slager et cetera, maar 
de huren zijn vrij hoog dus het is in deze wijk moeilijk 
om zo’n winkel van de grond te krijgen. De wijk mag van 
hen ook best levendiger. Waarom geen terrasjes en wat 
meer winkelend publiek uit de omgeving. We hebben een 
hele mooie wijk, jammer dat de gemeente op dit punt zo 
gericht is op het centrum. 
Beiden zijn fanatieke sporters: fitnessen, mountainbiken, 
squashen en sinds kort is Patricia aangesloten bij een 

groepje hardlopers uit de wijk, na een oproep in de BC 
om samen te gaan hardlopen. De vele initiatieven in de 
wijk maakt het hier levendig. En inmiddels hebben zijzelf 
hier ook een bijdrage aan geleverd door OpenCoffee 
Brandevoort. De afgelopen maanden zijn zij intensief be-
zig geweest met de voorbereidingen en het ledenaantal 
groeit snel. De reden om dit netwerk op te zetten, was 
om meer contacten te krijgen met wijkbewoners. Hierbij 
richten zij zich niet alleen op face-to-face contacten, ook 
social media zijn hun ding: Frank is een fanatieke twit-
teraar en je vindt ze allebei op onder andere LinkedIn 
en Hyves. 
Er mag wat hen betreft nog wel wat meer aandacht/pu-
bliciteit komen voor de activiteiten in de wijk. Ze hebben 
wel eens een leuke activiteit gemist, omdat ze het niet 
wisten. De BC vinden ze een mooi glossy blad. Als ze 
‘s ochtends de ‘plof’ van het blad horen in de gang, dan 
lopen ze snel naar de brievenbus. “Met dit blad blijf je op 
de hoogte van wat er in onze wijk speelt,” aldus Patricia. 
Frank en Patricia, bedankt voor jullie gastvrijheid en bij-
drage aan dit blad. n

Pt
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De Raad van State heeft uitspraak gedaan in het hoger 
beroep dat het college van B&W Helmond had aan-
gespannen tegen de uitspraak van de rechtbank met 
betrekking tot het gebruik van de semi-permanente 
schoollocatie. Op alle drie de gronden die het college in 
hoger beroep heeft aangevoerd wordt het college in het 
ongelijk gesteld. Met andere woorden: we hebben het bij 
het rechte eind gehad!
Hieronder een korte samenvatting van de beroepsgron-
den en de uitspraak. De volledige uitspraak is te vinden 
op http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_
uitspraken/zoekresultaat/?verdict_id=42975.

Grond 1 
College B&W Helmond: De ouders van schoolgaande kin-
deren zijn geen belanghebbende en het staat ouders vrij 
hun kinderen naar een andere school te brengen. 

Raad van State: De ligging van het schoolgebouw op on-
geveer negenenzeventig meter van het hart van de hoog-
spanningsleidingen kan van invloed zijn op een gezond 
leefklimaat voor de kinderen. De ouders zijn daarom 
rechtstreeks betrokken. 

hoogspanning

Grond 2
College B&W Helmond: De rechtbank heeft een onjuiste 
uitleg gegeven van de Wet ruimtelijke ordening en ten 
onrechte bepaald dat de gemeente niet de verkeerde 
procedure heeft gevolgd. 

Raad van State: Het college was niet bevoegd om krach-
tens artikel 3.22 WRO ontheffing van het bestemmings-
plan te verlenen. Een schoolgebouw voor twintig jaar is 
gelijk te stellen met een voorziening in een permanente 
behoefte. Art 3.22 WRO is er om te voorzien in een 
tijdelijke behoefte en niet voor tijdelijke noodzakelijke 
besluitvorming! 

Grond 3
College B&W Helmond: De rechtbank een onjuiste con-
clusie trekt met betrekking tot de hoogspanning. 

Raad van State: Hierop wordt niet verder ingegaan aan-
gezien het college van B&W ter zitting heeft verklaard: 
”dat het schoolgebouw niet zal worden afgebouwd en 
in gebruik genomen indien blijkt dat het binnen de mag-
neetveldzone van 0,4 microtesla ligt”. n

actiegroep “530kv onder de grond”
en actiegroep “bezorgde ouders” 

Het dilemma in een notendop: het (paarse) 380 kV traject, het (blauwe) 150 kV traject en het nieuwe combitracé (gestippeld) in Brandevoort



nummer 3 • maar t  2010   45

brandevoorterdaG 20 juni 2010

In 2002 is de Brandevoorterdag geboren. In eerste in-
stantie bedoeld om alle bewoners van Brandevoort op 
een feestelijke manier bij elkaar te brengen en om naar 
de rest van de regio uit te dragen dat Brandevoort meer 
is dan het zoveelste vinexproject.
De Brandevoorterdag wordt elke twee jaar georgani-
seerd. Sinds de eerste editie is het evenement flink ge-
groeid, zowel in omvang van het terrein als in het aantal 
bezoekers. Kwamen er in 2002 enkele honderden be-
zoekers, in 2004 was dit aantal al gegroeid naar 5000. 
Tijdens de editie van 2008 werden de voorgaande jaren 
ruimschoots overtroffen door de geschatte opkomst van 
twintigduizend mensen. De Brandevoorterdag laat op 
deze manier aan bewoners en de regio zien dat Brande-
voort een bijzondere wijk is. Na vier succesvolle Brande-
voorterdagen kan een vervolg niet uitblijven. Zondag 20 
juni 2010 is het daarom tussen 11.00 en 18.30 uur weer 
feest in Brandevoort. Het feestterrein bevindt zich in De 
Veste en wordt gevormd door het nieuwe wandelgebied 
tussen het NS-station en wijkhuis ’t BrandPunt, inclusief 
het plein achter de cafetaria. Ook in ’t BrandPunt vinden 
verschillende activiteiten plaats. 

straattheater
Ook dit jaar worden de straten van Brandevoort op-
geluisterd door artiesten die acts opvoeren en stunts 
uithalen. Voor dit straattheater zijn wij nog op zoek naar 
een aantal amateurartiesten die het leuk vinden om zich 
deze dag te presenteren. U kunt zich aanmelden via de 
website en u ontvangt dan een uitnodiging. 

aGrarisch brandevoort
Op het plein voor de Openbare Basisschool presenteert 
agrarisch Brandevoort zich met veel informatie, leuke 
beesten en lekkere producten. De kinderen kunnen hier 
een ritje maken op een van de zes shetlandpony’s van 
een van de ondernemers.

deelnemers Gezocht voor braderie
Op elk evenement komt u ze tegen, kraampjes met hun 
uitgestalde waren. Om de braderie tijdens de Bran-
devoorterdag iets extra’s te geven, demonstreren de 
standhouders hoe hun product tot stand komt. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn: tuinarchitect met tekenta-
fel, siersmid, bloemist die bloemschikt, schilderende en 
beeldhouwende kunstenaars, een wafels bakkende bak-
ker, enzovoort. Wij zijn nog op zoek naar mensen die hun 
waren of diensten op een actieve wijze presenteren en 
hierdoor meerwaarde geven aan onze braderie. U kunt 
zich opgeven via braderie@brandevoorterdag.nl, onder 
vermelding van naam, adres, en telefoongegevens. Ook 
dient u hierbij te vermelden hoe u de kraam gaat invullen.

sPektakel en demonstraties
De helikoptervluchten zijn natuurlijk spectaculair 
te noemen, maar er is meer. Brandweer, politie en de 
ambulance pakken groots uit. Demonstraties van de 
(sport)verenigingen uit Brandevoort en de presenta-
ties van alle commissies zijn dit jaar geconcentreerd in 
het wijkhuis ’t BrandPunt en de aangrenzende sport-
hal. Kaarten voor de helikoptervluchten zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar in ’t BrandPunt voor E25,-
(www.brandpunt.info). Wees er snel bij, want het aantal 
kaarten is beperkt.

GezelliGheid en dans
Om de sfeer op de dag extra luister bij te zetten, lopen 
de gehele dag enkele orkesten rond op het terrein. Maar 
onder de Markthal komen ze niet; daar zijn de hele dag 
optredens en workshops van diverse dansscholen uit 
de regio te zien en te beleven. Ook de inwendige mens 
wordt niet vergeten. Geniet op een van de vele terrassen 
van het grote aanbod aan eten en drinken. n

www.brandevoorterdag.nl/info@brandevoorterdag.nl

brandevoorterdag

Op donderdag 18 maart vergat de vuilnisman z’n kraan 
in te trekken bij het verlaten van Blok 15, met als gevolg 
het instorten van een deel van de poort.
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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

PROGRAMMA GOEDE WEEK EN PASEN 2010:
St. Luciakerk, Hoofdstraat 159: *voor kinderen

Zaterdag 27 maart 19.00 uur Palmpaasviering
Zondag 28 maart 10.15 uur Palmpaasviering* 
Witte Donderdag 1 april 19.00 uur Eucharistieviering*

Goede Vrijdag 2 april 15.00 uur Gezinsviering*
Paaszaterdag 3 april 19.00 uur Paaswake*
Paaszondag 4 april 10.15 uur Hoogmis van Pasen*
Paasmaandag 5 april 10.15 uur Hoogmis

KINDERPROGRAMMA GOEDE WEEK EN 
PASEN 2010.
Doe je mee? Zondag 28 maart. Met de palm-
paasoptocht.
Zorg dat je uiterlijk om 10 uur in de morgen 
in de tuin van de pastorie bent! Breng je palm-
paasstok mee.
Doe je mee? Witte donderdag 1 april.
Om 7 uur in de avond is er dan een nieuwe 
vorm van vieren in de kinderkerk. We doen dan 
net zoals Jezus op die avond.
Kom je kijken? In de kerk! Goede vrijdag 2 april. 
Om 3 uur in de middag spelen kinderen van 
de Odulfusschool de Kruisweg van Jezus. Best 
spannend hoor! Je bant van harte welkom!
Kom je kijken? Paaszaterdag 3 april.
De viering begint om 7 uur in de avond in de 
kerk. Het is een wake met veel kaarsjes, ook 
voor jou! Ook is er een speciale kinderwoord-
dienst bij het paasvuur, verzorgd door Scouting 
Mierlo-Hout, in de tuin. Kom kijken, doe mee! 
Samen maken we er een mooie week van.

ZALIG PASEN!

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.

na het afscheid van ds. P.  verschoor is met ingang van 1 februari een vacature ontstaan.
in de periode totdat een nieuwe predikant is ingetreden zal mevr. ds. C. oosterom-Flier in Brandevoort waarnemend 

predikant zijn. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 51 30 76.
Jacqueline noort
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VERF | SIGMA | SIKKENS | WIJZONOL | FARROW&BALL | FLAMANT | BRANDER | HISTOR

FLEXA | GORDIJNSTOFFEN | PUYLAERT | DESIGNERS GUILD | CHIVASSO | ROMO 

EIJFFINGER | WIND | KOBE | WANDBEKLEDING | ARTE | EIJFFINGER | ELITIS | DESIGNERS 

GUILD | RALPH LAUREN | FLAMANT | ZOFFANY | SANDERSON | FARROW & BALL 

RAAMBEKLEDING | SUNWAY | VELUX | MULTISOL | LUXAFLEX | B & C | JASNO SHUTTERS 

WOOD & WASHI | MEUBELEN | DIÉZ | SUR & PLUS | DANCA | FRIGERIO

VLOERBEDEKKING | CARPETTEN | DESSO | BONAPARTE | PARADE | CUNERA

Z.O.Z.
Mierloseweg 86    5707 AP  Helmond    Tel. (0492) 53 50 66    www.driessenhelmond.nl

Voor kleur- en 

interieuradvies aan 

huis, bezoek onze site: 

driessenhelmond.nl

oP weG naar de achtste van 
dickens: orGanisatoren Gezocht!

De lange winter ligt nog maar kort achter ons en ie-
dereen verlangt naar de eerste lentezonnestralen. De 
achtste editie van Dickensnight is nog heel ver weg, maar 
toch vinden de eerste voorbereidingen al weer plaats…

Even een korte introductie voor nieuwe bewoners van 
Brandevoort. Stichting Dickensnight Brandevoort orga-
niseert al vele jaren een kerstsfeermarkt in de wijk. Op 
die markt worden hoogwaardige, kerstgerelateerde pro-
ducten verkocht. Juist daarom komen er ondernemers 
uit de wijde omgeving op dit evenement af en mag de or-
ganisatie zich verheugen op de toeloop van zo’n 20.000 
bezoekers. Veel optredens van koren, toneelgroepen, mu-
zikanten en vertellers maken het festijn compleet.
Met gepaste trots heeft Stichting Dickensnight begin ja-
nuari van onze wijkwethouder gehoord dat Dickensnight 
Brandevoort naar alle waarschijnlijkheid wordt uitgeroe-
pen tot stadsevenement. Een status met allerlei bijko-
mende voordelen, maar ook een status die wat van de 
organisatie vraagt: noblesse oblige!
Zo’n festijn organiseren kost tijd. Stichting Dickensnight 
Brandevoort is dan ook al vanaf maart bezig om alles tot 
in de puntjes te regelen.
Eind vorig jaar hebben twee oude en trouwe commis-
sieleden in verband met zeer drukke werk- en privé-

omstandigheden helaas moeten besluiten om te stoppen 
(Ellen en Anne: superbedankt voor jullie inzet!). Stichting 
Dickensnight is dan ook op zoek naar organisatietalent: 
enthousiastelingen die de organisatie van de achtste van 
Dickensnight mee vorm willen geven. Binnen de commis-
sie worden diverse taken verdeeld: naast bekende taken 
als voorzitter, secretaris en penningmeester, hebben we 
taakgebieden als decoratie, stroomvoorziening, markt-
deelnemers, veiligheid en verkeer, entertainment, horeca, 
vrijwilligers, pr, sponsoring, et cetera, et cetera. Kortom 
veel diversiteit waarin menigeen zijn ei kwijt kan. 
Wij hopen vooral nieuwe mensen te verwelkomen die 
op het gebied van decoratie hun steentje willen bijdra-
gen. Wat wij je te bieden hebben: een groep enthousi-
aste mede-organisatoren met een groot Dickenshart 
EN het onbeschrijfelijke gevoel dat je hebt als je tijdens 
Dickensnight op 12 december 2010 rondloopt en weet 
dat je hebt mogen meewerken aan zo’n evenement!
Heb je interesse of wil je wat meer informatie? Neem 
contact op met Rob Robben (54 91 39) of Astrid 
Geers (06 418 038 46). Mailen kan natuurlijk ook: 
br.voorzitter@dickensnight.nl.

WIJ GAAN OP WEG NAAR DE ACHTSTE VAN 
DICKENS, LOOP JIJ MEE? n
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met knikkende knietjes?

Zal ik gaan, of toch maar niet… Ik ben toch niet zo wanho-
pig? En ik heb genoeg vrienden! Mijn dagen zijn best goed 
gevuld. Zou het druk worden, zo meteen is er helemaal nie-
mand. Sta ik mooi voor aap. Of het zijn allemaal van die 
figuren waarvan je al meteen snapt dat ze vrijgezel zijn. Nee, 
dit is niets voor mij. Maar toch… misschien zijn er wèl leuke 
mensen, al is het maar om een keer wat mee af te spreken. 
Toen ik met Dickensnight alleen langs de kraampjes liep, had 
ik het best leuk gevonden om dat met een groepje te doen. 
Ach, ik zet het in mijn agenda en ik zie wel of ik zin heb. 
Maar mijn kinderen neem ik niet mee hoor, stel je voor! Zit er 
een leuke bij, hangt er steeds eentje aan m’n benen.

Op zondag 28 februari was het eerste Single Café in 
Brandevoort. Als organisatoren hadden we veel gespro-
ken over hoe we al die vrijgezellen over de drempel zou-
den kunnen krijgen. Maar iedereen is anders, dus dat blijft 
lastig. Bij de voorbereidingen hadden we al veel lol. We 
zaten te mijmeren over hordes mensen voor de deur 
(of een heel leeg BrandPunt, de andere optie). En be-
spraken of we iets moesten gaan doen met de gasten of 
juist niet. Met of zonder kinderen? Vooral de gehuwden 
in onze omgeving vonden het hilarisch en tot de ver-
beelding spreken. Kortom, er is heel wat over gesproken 
voor we uiteindelijk kozen voor de opzet van een Single 
Café. Posters gemaakt en opgehangen (vóór de carna-
val natuurlijk), de uitnodiging op de website en op de 
Brandevoort-hyves gezet… op goed geluk!
En toen was het zondag. We waren er op tijd, om alles 
klaar te zetten en de gasten persoonlijk te ontvangen. Er 
kwamen veel mensen binnen - er vond tegelijkertijd een 
andere activiteit plaats - en wij stapten op iedereen af. 
Stipt om 2.00 uur kwam de eerste binnen en het duurde 

niet lang voor de groep wat groter werd. Er ontstonden 
leuke gesprekken, de sfeer was goed, echt gezellig. En be-
hoorlijk druk voor de eerste keer. De Stichting Brande-
voort in Actie had gezorgd voor consumpties en hapjes. 
Helaas hadden de collega’s van de Chill House (voor-
heen 12Plus) niet veel te doen, de meesten vonden het 
idee om de kinderen mee te nemen niet zo geweldig. Nu 
zeiden ze dat ze dat de volgende keer wèl zouden doen, 
zeker als er wat georganiseerd wordt. We hebben met 
iedereen gesproken over hun verwachtingen en ideeën, 
dit was erg nuttig. Blijkt toch dat iedereen vooraf zijn 
twijfels had, en dat de drempel hoog is als je alleen moet 
komen. Helaas blijven de oudere mannen helemaal weg, 
durven ze niet? Eén ding staat vast: er is veel animo voor 
singles events in Brandevoort en omgeving. Mensen rea-
geren enthousiast en vinden het een heel goed initiatief. 
Dit blijkt ook uit reacties via Hyves.
We hebben een mailing list aangemaakt, zodat we 
nog meer dingen kunnen ondernemen, bijvoorbeeld 
een keer op stap, of een fietstocht. Wil jij je hier-
voor ook aanmelden, stuur dan een mailtje naar
singlecafe-request@lettersenzo.com met in de tekst het 
woord subscribe. Je ontvangt dan in ieder geval ook een 
uitnodiging voor het volgende Single Café op zondag 6 
juni. Noteer deze  datum vast in je agenda en houd de 
BC en de website of Hyves van ’t BrandPunt in de ga-
ten voor meer informatie. Uiteraard mag je ook iemand 
meenemen van buiten de wijk. Doe eens gek en kom 
gewoon, ook al vind je het misschien een beetje eng. Wij 
zijn best oké. n

len fraser, rebekka kuijten 
voor meer informatie of ideeën:

rebekka@lettersenzo.com

singles

chill househallo allemaal,

We hebben samen met een aantal van jullie weer een 
hoop leuke activiteiten bedacht. Super dat jullie zo vol 
goede ideeën zitten! Een paar van deze activiteiten heb-
ben we al uitgewerkt en zullen we op korte termijn gaan 
organiseren.
Voor de jeugd van het voortgezet onderwijs: airbrushen 
(nu ook voor de meiden) aan de hand van kant-en-klare 
sjablonen, een modellenfotoshoot in samenwerking met 
Fotoclub Brandevoort en het bekende Ik hou van Holland 
spel. Voor de kids van groep 8: discoavond, gsm-hangers 
maken (die avond kan er ook gechilled worden) en ook 
een Ik hou van Holland avond.
Kijk op onze website: www.chill-house.nl voor de pre-
cieze data. Hier staan ook de inschrijfformulieren voor 
bepaalde activiteiten. n

cusoon@chill-house
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Hélène Boetzkes wordt op 11 april 1960 in Helmond 
geboren in een groot gezin met vader, moeder en zeven 
kinderen van wie Hélène de op één na jongste is. Haar 
vader overlijdt al op vijfenvijftigjarige leeftijd. Hélène was 
toen nog maar zeventien jaar. Moeder blijft achter met 
de zorg voor zeven kinderen en heeft daaraan haar han-
den vol.
Hélène doorloopt de basisschool en Mavo in Helmond 
en daarna gaat ze, als leerlingtekenaar, werken bij de ge-
meente Helmond. Ze heeft wel de ambitie iets te gaan 
doen in de medische richting, maar daarvan kan geen 
sprake zijn, want ze moet haar (financiële) steentje bij-
dragen in de zorg voor haar familie. Al met al blijft ze 
in totaal veertien jaar werkzaam bij de gemeente, welis-
waar op verschillende afdelingen. 
In 1987 komt ze, tijdens stappen in Eindhoven haar la-
tere echtgenoot, Siem Corbijn tegen. Hélène woont in 
die tijd nog thuis in Helmond en Siem in Eindhoven. Ze 
besluiten samen te gaan wonen tussen beide steden in en 
dit wordt Mierlo. Eenmaal in Mierlo is Hélène al snel in 
verwachting van hun eerste kindje dat wordt geboren in 
1989, het is een jongen (Jordy). Als hun zoontje een half 
jaar oud is, besluiten Siem en Hélène dat de tijd rijp is 
om in het huwelijksbootje te stappen. Hélène, nog steeds 
werkzaam bij de gemeente Helmond, is tien maanden na 
de geboorte van Jordy weer zwanger. Ditmaal van een 
meisje Laura, dat eind 1990 ter wereld komt.
Hierna besluiten ze dat Hélène eerst een paar jaartjes 
thuis blijft om voor het gezinnetje te zorgen, want kin-
deropvang stond in die jaren nog in de kinderschoenen.
Alleen de huishouding bevalt haar in eerste instantie 
goed, zeker als in januari 1993 dochtertje Britt word ge-
boren. Echter al vrij snel daarna gaat dit alleen thuis zijn 
haar toch wel wat benauwen en Hélène besluit weer een 
baan te gaan zoeken. Nu is ze in de gelegenheid iets meer 
haar eigen inspiratie te volgen en ze zoekt dan ook een 
baan waarin ze wat meer sociale contacten kan onder-
houden. Ze komt terecht in de makelaardij in Eindhoven. 
Dat bevalt haar en ze blijft daar dan ook, in totaal, zo’n 
tien jaar hangen. Doordat ze in de makelaardij zit, komt 
ze uiteraard al vroeg in contact met de nieuw te bouwen 

wijk Brandevoort. En dat lijkt Siem en Hélène hen wel 
een uitdaging. In ieder geval aantrekkelijk genoeg daar 
eens wat rond te kijken. Hierna besluiten ze mee te loten 
voor een woning. Dat lukt en in 2001 gaan ze wonen aan 
de Stepekolk-Oost.
Omdat Hélène nu toch wel weer toe is aan een andere 
beroepsmatige uitdaging verandert ze in 2005 van baan 
en ze komt, ook weer bij de gemeente namelijk St. Oe-
denrode terecht. Daar werkt ze tot op de dag van van-
daag. 
Toch blijft de gedachte knagen dat dit niet iets is dat ze 
heel haar werkzame leven wil blijven doen. Ze gaat zich 
oriënteren en komt steeds opnieuw terecht bij massages, 
dat wil zeggen, verschillende massagetherapieën. Ze be-
zoekt een informatiedag met als onderwerp: therapeut 
integrale lichaamsmassage. Dit is een parttime opleiding 
van drie jaar. In 2006 besluit ze deze opleiding in Eind-
hoven te gaan volgen. Dit spreekt haar enorm aan en 
na afronding hiervan in 2009 is de wens om een eigen 
praktijk te starten dan eigenlijk ook een logisch gevolg. 
Ze schrijft zich in bij de KvK met de naam: Permanus 
(door/met de handen).
Hun huis biedt geen ruimte voor het starten van een 
praktijk. Bijna als vanzelf komt er een gelegenheid tot 
het kopen van een kavel. Siem en Hélène vinden dat ze 
deze kans niet kunnen laten lopen. Nog net voordat ze 
helemaal klaar is met de opleiding, is dit nieuwe huis 
klaar en kan ze meteen beginnen. Om een zogenaamde 
BIG registratie te verkrijgen (hierdoor vergoeden ziek-
tekostenverzekeringen de behandelingen), haalt Hélène 
het diploma medische basiskennis en ze sluit zich aan 
bij een beroepsvereniging. Haar behandelingen bestaan 
uit verschillende massagetechnieken gecombineerd met 
en door overdracht van energie. Hierdoor kan ze hulp 
bieden bij allerlei geestelijke en lichamelijke klachten die 
vaak hun oorsprong vinden in dieper gelegen klachten 
zoals bijvoorbeeld: hoofdpijn, slapeloosheid, burn-out. 
Ook voor mensen die kanker hebben (gehad), kan mas-
sagetherapie een welkome aanvulling zijn op de reguliere 
behandeling. Voor een behandeling bij Permanus moet 
men ongeveer een uur uittrekken. Haar cliënten komen 
bij haar terecht door mond-tot-mondreclame of worden 
doorverwezen door een haptonoom of huisarts. April 
aanstaande begint Hélène aan een cursus Aromatherapie, 
zodat ze in de toekomst ook verschillende oliën hoopt 
te kunnen inzetten om tot een nóg beter resultaat te 
komen. Eind 2010 gaat ze bovendien aan de opleiding 
Carnio sacraaltherapie (afgeleid van de osteopathie) be-
ginnen. Permanus is te bereiken via www.permanus.nl, te-
lefoon 06 476 641 94. In de toekomst hoopt Hélène aan 
haar praktijk een volledige dagtaak te krijgen.
Ze vinden Brandevoort geweldig, zeker na tijdelijke be-
woning van een huurwoning (Mierlo-Hout) tijdens de 
bouw van hun nieuwe huis. Ze missen nog wel wat meer 
variatie in winkels en ook nog wel wat sportfaciliteiten.
Namens de BC wensen wij de familie veel geluk en ge-
zondheid zowel privé als zakelijk. n

md

bij permanus bent u in goede handen
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SBiA (De Paascommissie) organiseert ook dit jaar weer 
op Eerste Paasdag 4 april speciaal voor alle kinderen van 
Brandevoort tot en met groep 2 paaseieren zoeken. 

WAAR EN HOE LAAT?
De Paashaas verwacht jullie om 10.30 uur bij het Antoni-
usbosje tegenover basisschool De Vendelier. Jullie krijgen 
dan iets te drinken en om 10.45 uur gaan we samen met 
de paashaas de eieren zoeken. Wie het zilveren ei vindt, 
krijgt een extra verrassing van de paashaas.

VERDER VERLOOP:
• Na het zoeken van de eieren worden deze verzameld  
 in manden.
• Daarna worden de eieren (snoepzakken) uitgedeeld aan  
 alle kinderen met een extra presentje van de paashaas.
• Ook kunnen jullie je laten schminken.
• Einde om ongeveer 11.45 uur.

KOSTEN:
E1,50 per kind, te voldoen bij inschrijving middels on-

derstaand formulier. U kunt dit formulier op woensdag 
31 maart tussen 19.00 en 20.00 uur op onderstaande 
adressen tegen betaling van E1,50 laten voorzien van 
een stempel. Dit gestempelde formulier is tevens uw in-
schrijfbewijs, dus neem dit mee op Eerste Paasdag.
 

troymanshoeve 15
wedelsvoort 6

en ook nog op vrijdag 2 april op
wedelsvoort 6, tussen 19.00 en 20.00 uur.

Bij slecht weer kunnen alle kinderen op Eerste Paasdag 
4 april, op vertoon van het gestempelde formulier, de 
paaseieren en verrassing ophalen van 10.30 tot 11.45 uur 
in ’t BrandPunt. Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt 
door onze sponsoren. 

Ook zijn wij op zoek naar iemand die de commissie wil 
versterken. martens@brandevoort.nu n

inschrijFFormulier Paaseieren zoeken, eerste PaasdaG, 4 aPril 2010

Achternaam:..........................................................................................................................................................................................................

Aantal kinderen:....................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:..................................................................................................................................................................................................

!

pasen



nummer 3 • maar t  2010   57

start blok 7, ondanks en dankzij de 
economische crisis

In weer en wind hebben Paul Hoen en wethouder Frans 
Stienen het startsein gegeven voor Blok 7. Na jarenlang 
overleg is eindelijk het blok met winkels en een woon-
blok met een ingang in de vorm van drie portieken in aan-
bouw. Frans Stienen zegt dat ondanks de economische 
crisis deze start meer dan verantwoord is. Het is weer 
een stap verder in de realisering van Brandevoort als 
kwalitatief hoogwaardig gebouwde wijk. Nog een redelijk 
groot aantal bestaande woningen in Brandevoort en in 
het bijzonder in De Veste zijn nog niet bewoond, maar de 
verkoop en verhuur van de nieuw te bouwen woningen 
van Blok 7 verlopen voorspoedig. Het gaat echter niet 
alleen om woningen, maar ook om een aantal winkels, die 
de bestaande winkelreeks van Blok 16 goed kan aanvul-
len. Een warme bakker en een grote andere supermarkt 
bijvoorbeeld, zijn goede trekkers voor de toekomstige en 
uiteraard huidige bewoners van de wijk. n

De video is te bekijken op ons YouTube kanaal:
www.youtube.com/user/BrandevoorterCourant#p/a/
u/1/36SXKsD3rk4

GP

start blok 7
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De uitslagen zijn binnen en als we de uitslagen van de stembureaus in ‘t BrandPunt en De Vendelier afzetten tegen de uitslag 
voor Helmond als geheel, zien we het volgende beeld:*

brandevoort  helmond totaal  % brandevoorter stemmen
1. VVD 708 1. CDA 5144 1. VVD 17%
2. CDA 599 2. PvdA 4554 2. CDA 11%
3.  PvdA 282 3. VVD 4039 3. D66 11%
4.  D66 218 4. SD/OH 3061 4. GL 8%
5.  SD/OH 171 5. SP 2765 5. HB 8%
6.  Helder Helmond 168 6. Helder Helmond 2423 6. PvdA 6%
7.  GroenLinks 166 7. GroenLinks 2069 7. HH 6%
8.  SP 128 8. D66 1889 8. TON 6%
9. Helmondse Bel. 117 9. TON 1559 9. SD/OH 5%
10. TON 106 10. Helmondse Bel. 1329 10. HA 5%
11. Helmond Aktief  66 11. Helmond Aktief 1159 11. SP 4%

*Omdat bij elk stembureau in de stad en in het mobiele stemlokaal gestemd kon worden, is deze weergave niet volledig.

de politiek aan zet

De zetelverdeling is als volgt: PvdA 6 (-3), CDA 7 (-1), 
SD/OH 4 (0), SP 3 (-1), VVD 5 (+1), HB 2 (0), HH 3 (+1), 
HA 1 (0), GL 2 (+1), D66 2 (+1), TON 2 (+2). Het nieuwe 
college wordt gevormd door: CDA, VVD, SD/OH, D66 
en Helmondse Belangen. Deze partijen hebben samen 
twintig zetels in de raad. Het CDA levert twee wethou-
ders, de VVD een, en de combinatie SD/OH, HB en D66 
twee.
Van de Brandevoorter kandidaten werden er slechts 
twee gekozen: Jan Roefs, nummer zes van het CDA en 
Serge van de Brug, de nummer vier van de VVD. PvdA-
kandidaten Peter van Stiphout (nummer drie) en Roy 

Bouwmeester (nummer zes), werden door anderen met 
meer voorkeursstemmen voorbijgestreefd.
Voor de wijk is het de vraag wie de wijkwethouder 
wordt; dit bepaalt in belangrijke mate hoe het bestuur 
vanuit de gemeente met de wijk wil omgaan. Uit de 
stemwijzer voor de wijk kunnen we afleiden waar de 
partijen in de raad het accent op zullen leggen. Pas begin 
april zal het college van de stad zich presenteren. De 
taakverdeling, accenten op bepaalde punten van leefbaar-
heid en de grote lijnen van de komende jaren komen dan 
naar buiten. Wij houden de politiek voor u in de gaten en 
berichten in het aprilnummer hierover. n

GP

kindervakantieweek
Het is weer tijd voor een maandelijkse update over de 
Kindervakantieweek. Na de inschrijving zijn we aan de 
slag gegaan met het invoeren van alle gegevens van zowel 
de kids als de vrijwilligers. Daarna is het samenstellen van 
alle groepen aan de beurt. Dit is een hele klus die nog 
wel enkele weken in beslag neemt. We proberen zoveel 
mogelijk rekening te houden met de voorkeur van alle 
kinderen. 
Tegelijkertijd proberen we de groepen en de vrijwilligers 
te matchen. Net als vorig jaar vinden we het belangrijk 
om alle groepen te voorzien van voldoende leiding. Ge-
lukkig hebben we al heel wat vrijwilligers bij elkaar! He-
laas is het niet genoeg om alles rond te kunnen krijgen. 
Dus heb je je nog niet opgegeven? Meld je dan nu aan, of 
kom een dag extra helpen als je je al wel hebt opgegeven. 
Op onze site www.kvwbrandevoort.nl vind je het in-
schrijfformulier voor vrijwilligers! 

Intussen zijn we ook druk aan het sleutelen aan ons 
programma zodat het voor iedereen weer een te gekke 
week wordt! Tot de volgende BC. n

namens k.v.w. brandevoort
yvon cremers

info@kvwbrandevoort.nl
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Fietscrossbaan, een staaltje Per-
Fecte samenwerkinG tussen Ge-
meente en wijk

Nog voor de redacteur van de BC zijn fototoestel had 
kunnen uitpakken, was de baan al geopend. Het echte 
herfstweer eind februari in Brandevoort zorgt ervoor 
dat de kleine dertig mensen die naar de opening zijn ge-
komen, met een sneltreinvaart naar het wijkhuis worden 
gedirigeerd om daar de opening nog een keer over te 
doen.
Wethouder Houthooft-Stockx benadrukt nogmaals dat 
dit project wederom een voorbeeld is van goede samen-
werking tussen een wijk en de gemeente en de zelfwerk-
zaamheid van de bewoners. En in dit geval zijn ook het 
nog jonge bewoners: een groep enthousiaste jongeren is 
vanaf het begin consequent en fanatiek aan de slag ge-
gaan. De belofte van de wethouder in november vorig 
jaar, is zo binnen een half jaar uitgekomen. Dit is een heel 
mooi resultaat. De wethouder doet er als blijk van waar-
dering een figuurlijke schep bovenop door de jongeren 
een aantal fietscrossbaanlichten cadeau te doen. Op deze 
manier blijft de baan in het middelpunt van de belangstel-
ling staan en kunnen de jongeren hun eigen werk perma-
nent goed bijlichten.
Al met al een prima gang van zaken, die in dit geval de 
jongeren op een bijzonder positieve manier in de belang-
stelling plaatst. n

GP

opening fietscrossbaan
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Sinds 22 januari 2006 zwaaien Frank en Monique Rijnen de 
scepter in de ons welbekende Bistro Ter Plaetse. In de afge-
lopen jaren is het hen gelukt een gezellige plek te creëren 
voor de bewoners van Brandevoort en daarbuiten met een 
goede keuken en daardoor hebben ze een behoorlijke klan-
tenkring weten op te bouwen. 
Na de geboorte van hun dochtertje Bindy, op 9 oktober 
2009, willen ze beiden zoveel mogelijk tijd met elkaar door-
brengen. Omdat Frank en Monique in Oirschot wonen en 
de reisduur daarheen toch minimaal een half uurtje be-
draagt, kwamen zij enige tijd geleden tot de conclusie dat 
hen dat maar bar weinig lukt. Daar komt nog bij dat de door 
hen aangevraagde vergunning voor een serre-aanbouw aan 
het restaurant nu na anderhalf jaar nog steeds niet rond 
is. De aanvraag hiervoor is door hen ingediend omdat ze 
steeds maar weer nee moesten verkopen aan klanten voor 
koffie, thee, lunches en diners. Daardoor is het aannemen 
van extra personeel niet lonend met als gevolg dat ze zelf 
altijd aanwezig moeten zijn. Door de steeds maar weer uit-
gestelde goedkeuring van de bouwvergunning, kunnen ze 
voorlopig niet uitbreiden en gezien bovenstaande hebben 
ze daarom moeten besluiten hun zaak te verkopen.
Langs deze weg willen Monique en Frank Rijnen de bewo-
ners van Brandevoort heel hartelijk bedanken voor hun 
trouwe klandizie. Ook het warme onthaal tijdens hun be-
ginfase en de vele gezellige momenten die ze in onze wijk 
samen met hun klanten hebben doorgebracht zullen ze niet 
licht vergeten. Zij bedanken hun personeel voor hun inzet 
en voor de fijne samenwerking gedurende de afgelopen ja-
ren. Vooral hen zullen ze zeker gaan missen de komende tijd. 
Monique en Frank zijn nu naarstig op zoek naar een ho-
recagelegenheid in Oirschot. Als er Brandevoorters in die 

bistro ter plaetse verandert per 1 april van eigenaren

fotoclublustrumtentoonstellinG van Foto-
club brandevoort zeer GeslaaGd.

Vrijdag 12 maart opende na een welkomstwoord van 
voorzitter Tiny de Krom, wethouder Frans Stienen de 
vijfde tentoonstelling van FotoClub Brandevoort. In zijn 
openingstoespraak zei de wethouder, dat hij door zijn 
functie vaak het ‘slachtoffer’ was van fotografen en dat hij 
zich realiseerde dat het er voor de fotograaf op aankomt, 
dat die het juiste moment en positie kiest om een goed 
resultaat te bereiken.
Verder stelde hij, dat hij nu voor de vierde keer de ten-
toonstelling van FotoClub Brandevoort mocht openen, 
waarbij hij opmerkte, dat FotoClub Brandevoort inmid-
dels een begrip geworden was in Helmond.
Daarop bezocht hij met de voorzitter en Wim Jennis-
kens de tentoonstelling. Wim Jenniskens is een landelijk 
bekende amateurfotograaf en fotocriticus. Voor hem was 
het een nieuwe ervaring om voor de vuist weg zijn me-
ning over de tentoongestelde foto’s te geven. Jenniskens 
vond het een zeer afwisselende tentoonstelling met veel 
goede foto’s. Deze mening werd later ook door veel be-
zoekers spontaan gegeven.
De tentoonstelling trok meer dan 450 bezoekers, van 

buurt komen zijn ze van harte welkom in hun nieuwe ho-
recabedrijf.
Bistro Ter Plaetse is overgenomen door Eelco van der Tuin 
en Els Pasman. Frank en Monique wensen de nieuwe eige-
naars heel veel succes. Vanaf 1 april werkt Eelco als chef-kok 
en Els neemt de rol van gastvrouw op zich. Ze willen zorgen 
dat Bistro Ter Plaetse een compleet bedrijf blijft waar met 
seizoensgebonden en dagverse producten gewerkt wordt. 
Mensen die in het bezit zijn van cadeaubonnen van Bistro 
Ter Plaetse laten ze hierbij weten dat deze gewoon inwis-
selbaar blijven, ook bij de nieuwe eigenaars.
Wij bedanken namens de BC voor het interview en wensen 
het gezin Rijnen veel gezondheid, geluk en een succesvol 
nieuw bedrijf toe. n

md

wie een groot deel gebruik maakte van de mogelijkheid 
om hun voorkeur voor een foto uit te spreken.
Na het tellen van de stembriefjes bleek de foto Gastvrij-
heid van Nicole Loeve met zevenentwintig stemmen de 
uitverkoren opname was.
De tweede plaats bezette Petrie Smulders met haar foto 
Sanne, terwijl de gedeelde derde plaats was voor Avond-
licht van Helma Martens en Trein van Willem van Hoof.
Het succes van de tentoonstelling was mede mogelijk 
gemaakt door inzet van enthousiaste leden, die panelen 
sjouwden en aan elkaar schroefden, naamkaartjes maak-
ten, passe-partout-snijavonden organiseerden, enzo-
voort. De voorzitter maakte van de gelegenheid gebruik 
om de hulp van wethouder Stienen in te roepen om een 
goede opslagmogelijkheid voor de tentoonstellingspane-
len mogelijk te maken. Immers, in ’t BrandPunt is hier-
voor geen ruimte meer. De wethouder beloofde hiertoe 
stappen te ondernemen. n

albert ticheler 
fotoclub.publiciteit@brandevoort.org
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carnaval
          de vendelier

hallo carnavalvierders

Het gezelligste feest van het jaar ligt al weer enkele we-
ken achter ons, maar toch willen wij nog even stil staan 
bij de optocht van ’t Hout. Al weer voor het zesde jaar 
liepen wij, De Vendelier, mee in deze bonte stoet van 
wagens en groepen mensen. Maar voor het zover was, 
gingen daar heel wat maanden werk aan vooraf.
In oktober kwamen wij voor de eerste keer bij elkaar 
om de belangrijke zaken door te spreken en materialen 
te gaan verzamelen. Dan volgde in november, nadat de 
Prins is gekozen, de scholenvergadering bij De Kluppels 
en kregen we het motto van de optocht te horen.
Dit jaar was het motto van Prins Tonnie d’n urste: wai 
bouwe… Een mooi thema voor een wijk als Brandevoort, 
er wordt tenslotte genoeg gebouwd hier. Nog diezelfde 
week zaten wij al weer om de tafel om iets te bedenken 
bij dit thema en al snel was het idee geboren: wai bouwe 
onder hoogspanning. Hoe toepasselijk voor deze wijk en 
voor de gemeente Helmond.
De eerste schetsen voor de wagen werden gemaakt en 
het klussen kon beginnen. Op maandag- en donderdag-
avond werden de handen flink uit de mouwen gestoken 
door een groepje enthousiaste klusvaders, want aan hulp 
geen gebrek. Maar onze bouwgroep wilde niet zomaar 
een wagen bouwen, de lat wordt ieder jaar weer een 
stukje hoger gelegd en zo ook dit jaar. Onze wens was 
om met papier-maché te gaan werken en een bewegend 
element aan de wagen toe te voegen… tja, heel ambiti-
eus, maar of dat haalbaar was? Vol goede moed zijn we 
begonnen aan een papier-machékop van de burgemees-
ter die boven op de wagen moest komen en zou draaien, 
maar dit was makkelijker gezegd dan gedaan. Terwijl de 
mannen volop aan klussen waren in de loods bij de Bran-
devoorter voetbalvelden, waren de klusmoeders hard 
aan het werk op school. Iedere woensdag- en vrijdagoch-
tend zijn zij aan het werk geweest met het schilderen van 

gereedschapjes, het knippen van lapjes, plakken, schrijven 
en het afmaken van de papier-machékop. Al met al een 
heel karwei, en velen van jullie zullen denken: en dat voor 
een uurtje optocht. 
Maar voor ons maakt dat niet uit, wij doen dit vol over-
gave en met heel veel plezier. Het werk vooraf is zeker 
net zo gezellig als de optocht op zaterdag, waar we het 
toch allemaal voor doen.
We kunnen terugkijken op een geslaagde dag met een 
prachtige wagen en een mooie grote groep deelnemers 
(zestig kinderen en veertig ouders/leerkrachten). Het 
weer viel achteraf nog wel mee, het was koud, maar door 
flink te dansen en te springen was het goed vol te hou-
den. Een eerste plaats zat er dit jaar niet in (die was voor 
Het Baken), maar we zijn verdienstelijk tweede gewor-
den en daar mogen we trots op zijn als school.
Volgend jaar zijn we er weer bij en dan met het motto 
Goet Foud. De voorpret kan weer beginnen, wij hebben 
er nu al zin in!
Graag willen wij iedereen bedanken voor hun deelname 
en hulp, want zonder jullie geen optocht. Ook willen wij 
onze sponsoren bedanken die op verschillende wijze een 
bijdrage hebben geleverd om als school zo goed voor de 
dag te komen. 

Wij bedanken: de Brandevoorter Courant, De Greef stoffen, 
Cafetaria Brandevoort, Van Rijsingen diepvries, Constructie en 
Systeembouw Vereijken en de Brandevoortse Hoeve.

Rest ons alleen nog te zeggen: alaaf en tot volgend jaar: 
maart 2011! n

de werkgroep carnavalsoptocht
bs de vendelier
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Onderstaand recept is afkomstig van een Italiaanse 
vriendin van een onzer redacteuren. Het is vrij bewer-
kelijk, maar bijzonder smakelijk. Je kunt het eten met 
stokbrood of met wat pasta en vlees.

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. 

auberGine met
tomaten/Peterselie

INGREDIëNTEN:
2 aubergines
bloem
eieren
1 blik tomatenblokjes
1 ui
1 teen knoflook
platte peterselie
1 of 2 gedroogde pepertjes (zonder zaadjes)
bechamelsaus
parmezaanse kaas

BEREIDINGSWIJZE:
Snij de aubergines in 1cm brede plakken en bestrooi ze 
met zout om het vocht eruit te halen (beide kanten) 
en dep ze droog. Haal iedere schijf door de bloem en 
daarna door het geklutste eimengsel. Bak de schijven in 
olijfolie in de koekenpan totdat ze enigszins zacht zijn.
De tomatensaus:
Fruit de gesnipperde ui tot hij glazig is, voeg de kleinge-
sneden knoflook toe en het blik tomatenblokjes. Doe 
er de pepertjes en wat zout bij. Laat de saus even garen 
en snij ondertussen de peterselie klein en voeg deze 
toe aan de saus. Maak er met de staafmixer een gladde 
saus van. Schep in een schaal wat saus om de bodem 
te bedekken, daarop een beetje bechamelsaus en leg 
daarop de aubergineschijven. Vervolgens weer de toma-
ten saus en weer de bechamel. 
Bestrooi het gerecht ten slotte met parmezaanse kaas 
en zet in de voorverwarmde oven op 200 graden tot 
het geheel bruin is. 
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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 12 april 2010. 

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

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

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

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

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

ook te downloaden via  www.brandevoortercourant.nl
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a van brandevoort
dit zijn de uitslagen van de kleur-

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

naars van de prijzen zijn:
 

1. Colijn Hensen 8 jaar 
2. renske Lanen 8 jaar
3. Fee Janssen 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

9 april

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 
 
Maart  

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
27 mrt SBIA Show Moeders 

geannuleerd 
 ’t BrandPunt 432013 

28 mrt Houtse Toneelcl De Drie Wensen  ’t BrandPunt 432013 
28 mrt Toneelgr. Maan Circus bij volle Maan 14.00 uur ’t BrandPunt 432013 
 
April  

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
04 april SBIA Paaseieren  10.30 uur ’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/Boogie w 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 
 
Juni 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
17 juni Brand Courant Distributie 

Brandevoorter dag 
18.00 uur P. Princen 665781 

16 juni Brand Courant Sluiting inlevering nr 6  C. Brouwer 663650 
 
Juli 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
02 juli Brand Courant Distributie  nr 6 18.00 uur P. Princen 665781 

 Bron : Brandevoorter kalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden. 
 
 

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 - renate jacobs 50 47 00
verloskundigenpraktijk brandevoort 50 47 12 
podotherapie van iersel / de greef 50 47 20 
haptotherapiepraktijk brandevoort  50 47 25 
fysiotherapie 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 
maatschappelijke werk levgroep  53 91 04
  anne-marie van der velden, nikki van den oetelaar 59 89 89

logopedie - callista lichtendahl 06 - 54 35 57 69 
verloskundigen
  “helmond” l. daamen, m. daamen - de jong, w. van  melis-van hout, l. backx 53 28 00
   margo van de bunt - le loux 66 38 99
fysiotherapie
  d. en c. van beuzekom  - van der vorst (ook manuele therapie) 66 71 65
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
remedial teacher - hannie verhofstad 52 79 77

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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