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inhoud
Ugur Ozdemir, geboren in Turkije en vanaf 
zijn achtste jaar woonachtig in Helmond. 
Hier bezoekt hij de basisschool, daarna de 
mavo en de mts. Na afronding van deze 
laatstgenoemde school, start hij zijn eigen 
bedrijf voor software-ontwikkeling. Dit doet 
hij een aantal jaren met plezier, daarna gaat 
hij werken bij Achmea IT.

Een speciale uitgave van Het Eindhovens Dagblad voor de wijk, dat 
is heel bijzonder en valt zeer te waarderen. Wel is het dan jammer 
dat de architectuurrecensent niet alles van onze bouwstijl snapt. 
Het is niet zo dat Brandevoorters geen goed historisch bewustzijn 
hebben. De bewoners en bedenkers van de wijk willen gewoon 
een mensvriendelijke maat in het wonen. Dat deze zoektocht toe-
vallig leidt naar voorbeelden uit voorgaande eeuwen is mooi. Maar 
het is niet zo dat wij ons willen verliezen in het verleden en willen... 

Na de enorme aandacht voor de Mexicaanse 
(H1N1) griep van vorig jaar is het opmerke-
lijk dat er dit jaar nauwelijks aandacht voor 
de jaarlijkse griepprik in de media is. De grote 
pandemie is uitgebleven en de nieuwswaarde 
daalt dan weer snel. Toch vinden we als huis-
artsen het belangrijk om de patiënten die 
daarvoor in aanmerking komen uit te leggen... 

Boudewijn Sterk is geboren en getogen in La-
ren, maar hij woont sinds enige jaren in Bra-
bant. Onlangs is hij gestart met een nieuwe 
uitdaging als directeur van De Vendelier.
Hij heeft jarenlange ervaring als directeur op 
openbare en christelijke basisscholen, eerst in 
het Gooi en sinds enige jaren ook in Brabant. 
Hij leerde in Brabant zijn vriendin kennen. 

Zondag 10 oktober vierden we de tiende 
verjaardag van Brandevoort. En van die 
tien jaar woon ik zelf al ruim acht jaar in 
De Veste. De bouwstijl van Brandevoort 
is veelbesproken en zelfs gekopieerd op 
meerdere plaatsen in binnen- en buitenland. 
Die veelbesproken bouwstijl van Brande-
voort en vooral de bouwstijl van De Veste... 
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UW STEM VOOR DE HELMONDER VAN HET JAAR.
DAT IS HET IDEE.
Kent u een Helmonds persoon of instelling die zich op cultureel, sociaal of maatschappelijk 
gebied verdienstelijk heeft gemaakt voor onze stad? En vindt u deze dé kandidaat voor de 
Helmonder van het Jaar 2010? Stuur uw brief met motivatie naar: 
Rabobank Helmond, afdeling communicatie, Kerkstraat 33, 5701 PL Helmond of per mail 
naar communicatie@helmond.rabobank.nl

Lees meer op www.rabobank.nl/helmond

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/helmond

Kent u de
Helmonder van
het jaar 2010?

Helmonder
van het jaar
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HALLOWEEN
De herfst is een maand geleden begonnen en 
heeft de wijk Brandevoort ook bereikt: het 
is herfsttij. De dagen worden korter en het 
is vroeger donker en als je wakker wordt 
dan denk je nog dat het nacht is en zou je je 
het liefst nog een keer willen omdraaien. De 
openbare ruimte is wat meer verlaten dan de 
maanden ervoor en het is voor velen minder 
vanzelfsprekend om naar buiten te gaan en  
andere bewoners te ontmoeten. Alle reden 
om hier wat tegenwicht aan te geven en een 
andere sfeer neer te zetten. Het is bijvoor-
beeld tijd om naar Halloween uit te kijken. 
Halloween is hét feestelijk en tegelijk grieze-
lig herfstgebeuren van de wijk. Volgende week, 
op de laatste zondagavond van de maand ok-
tober, trekt er weer een indrukwekkende 
stoet verklede en vervaarlijk uitgedoste be-
woners door de donkere straten langs de on-
heilspellend versierde huizen in de wijk.

TIENjArIG fEEST
Gelukkig zijn er bij Halloween genoeg mensen 
aanwezig om overtuigend de boze geesten de 
wijk uit te drijven en nog even de sfeer van  

het tienjarig feest te laten terugkeren. Het was 
immers een indrukwekkende en memorabele 
feestdag voor vele Brandevoorters op 10  
oktober: het nieuwe feest van de wijk, om 
even stil te staan bij het gegeven dat de wijk 
meer is dan een gemeenschap van mooi  
gebouwde vinex-woningen.

BrANDEVOOrT II
Wellicht zal de uitgebreide publiciteit weer 
een hele horde mensen aantrekken die de 
wijk dicht gaan bevolken. De speciale bijlage 
van de regionale courant, Het Eindhovens 
Dagblad, was een schot midden in de roos. 
Het heeft de wijk voor veel bewoners weer 
wat meer doen leven. Het kan de aantrek-
kingskracht om naar Brandevoort te trekken 
vergroten, zodat de bouwprogramma’s voor 
Brandevoort II weer nieuw leven in kan wor-
den geblazen. De aarzeling die nu bij een aan-
tal aannemers bestaat om te investeren in de 
wijk kan dan omslaan in een overtuigde keuze 
om Brandevoort te voltooien zoals het tien 
jaar geleden is gepland. Ook de hypotheek-
renteaftrek blijft voorlopig bestaan. 

Wellicht kunnen de huidige huizenbezitters 
die hun huis te koop hebben staan op korte 
termijn de sleutel van hun huis aan nieuwe  
eigenaren geven. 

CArOLUS BOrrOMEUS
De nieuwe school is in het gebied aan de  
andere kant van de spoorlijn van Brande-
voort gepland en kan dan met recht als een 
goede trekker fungeren voor een sociaal en 
maatschappelijk verantwoord ingerichte wijk.  
Gesprekken van de Wijkraad met het  
gemeentebestuur zullen hierin in de nabije 
toekomst duidelijkheid moeten brengen.

NIEUWE COMMUNICATIESTrUCTUUr
Wij wensen de Wijkraad met het nieuwe  
kader veel wijsheid en ondernemingsgeest 
toe om een constructieve band met het ge-
meentebestuur te onderhouden en uit te 
bouwen.

Tot slot: al met al weer voldoende feiten en 
activiteiten om de wijk licht en luchtig tege-
moet te kunnen treden. n

van de redactie
foto: ugur ozdemir

redactioneel
          oktober
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wijkgericht werken… in een 
nieuwe jas

Op 23 september heeft in wijkhuis ‘t Brand-
Punt de aftrapbijeenkomst plaatsgevonden 
van ‘wijkgericht werken in een nieuwe jas’. 
Wijkgericht werken in een nieuwe jas houdt 
in dat de overlegvormen tussen de wijk  
Brandevoort (en voor de andere wijken in 
Helmond) en de gemeente Helmond worden 
aangepast en vernieuwd.
Tijdens deze aftrapbijeenkomst waren naast 
de bestuursleden van de Wijkraad, diverse 
afgevaardigden aanwezig vanuit de com-
missies uit de wijk (Spelen en Groen, jeugd,  
Senioren, Brandevoort in Actie, ‘t BrandPunt 
en Webmasters) en afgevaardigden vanuit 
SWH, politie en de woningcorporaties. Van-
uit de gemeente Helmond waren roel van  
rijswijk, wijkadviseur, en jacqueline Klomp, 
projectmanager Brandevoort, aanwezig.

WAT IS WIjKGErICHT WErKEN IN EEN 
NIEUWE jAS?
De overlegvormen tussen de wijken in Hel-
mond en de gemeente Helmond worden 
aangepast. Er worden onder andere afspraken 
gemaakt in het zogenoemde wijkactieplan 
waaraan beide partijen zich committeren. 
Ook is er voldoende aandacht voor laagdrem-
pelige ontmoetingen tussen de wijk en haar 
bewoners.

EEN WIjK IN ONTWIKKELING
Voorafgaande aan de aftrapbijeenkomst heeft 

de Wijkraad vastgesteld dat de wijk Brande- 
voort een bijzonder karakter heeft. Dit van-
wege de verdubbeling van het aantal inwoners 
in de toekomst en daarbij de grote verande-
ringen in leeftijdsopbouw van de wijkbewo-
ners. Daarom wil de wijkraad samen met de 
gemeente structureel en periodiek aan tafel 
om te praten over de verdere ontwikkeling 
en concretisering van de voorzieningen die 
nodig zijn voor deze groei. De Wijkraad heeft 
dan ook met de gemeente kunnen afspreken 
dat zij periodiek met elkaar rond de tafel gaan 
over de ontwikkeling van Brandevoort in de 
toekomst, naast het nieuwe wijkgericht wer-
ken.

ONTWIKKELING BANDEVOOrT I EN II
De aanwezigen zijn vooraf door jacqueline 
Klomp, projectmanager Brandevoort bij de 
gemeente, op de hoogte gesteld over de  
ontwikkelingen binnen Brandevoort I en het 
toekomstige Brandevoort II. Wilt u op de 
hoogte blijven van deze plannen? Op onze 
website (www.wijkraad.brandevoort.org) 
plaatsen wij in de toekomst meer informatie 
over de ontwikkelingen van Brandevoort II.

AfTrAPBIjEENKOMST WIjKGErICHT 
WErKEN
In deze aftrapbijeenkomst is een start ge-
maakt met de te bespreken onderwerpen 
voor Brandevoort op de lange en korte ter- 

mijn. De Wijkraad werd hierbij constructief 
gevoed door input vanuit de diverse com-
missies die in Brandevoort actief zijn. De  
Wijkraad Brandevoort wil hierbij ook de dia-
loog aangaan met de wijkbewoners, bijvoor-
beeld online via e-mail en de vernieuwde 
website, maar ook fysiek door bijvoorbeeld 
de ingestelde inloopspreekuren. Op 15 no-
vember vindt de tweede bijeenkomst plaats in 
het kader van wijkgericht werken. In diverse 
vervolgbijeenkomsten worden de onderwer-
pen en items verder uitgediept die in het wijk-
actieplan - maar uiteraard ook in de andere 
overlegvormen - terug moeten komen. Door 
de vernieuwde overlegstructuur wordt de sa-
menwerking tussen de gemeente en de wijk 
bevorderd.

UW MENING TELT!
Heeft u een idee of een mening over  
verbetering of ontwikkeling van de wijk  
Brandevoort? Op 25 november organiseert 
de Wijkraad een avond waarin de wijkbewo-
ners mee kunnen denken over de toekomst 
van Brandevoort. Aan de hand van thema’s 
kunt u uw bijdrage leveren aan de verdere 
ontwikkeling van onze wijk. Deze avond vindt 
plaats in ’t BrandPunt en start om 20.00 uur. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda. Na-
tuurlijk kunt u uw mening ook kwijt via e-mail: 
wijkraad@brandevoort.org. Graag ontmoe-
ten wij u op 25 november aanstaande! n

van de wijkraad

rian van eersel-rutten

De maand september is weer voorbij gevlo-
gen. Een rustige maand, maar ja… je kunt 
ook niet blijven hollen, zoals we de afgelo-
pen maanden gedaan hebben. Vier meldingen 
zijn er deze maand op de teller bijgekomen. 
Een bosbrandje aan het Molenven bleek een 
kampvuurtje dat nog wat lag na te smeu-
len van de avond/nacht ervoor. Iets wat niet 
mag, maar toch regelmatig gebeurt; kijk naar 
de brand een aantal maanden geleden op de 
Strabrechtse Heide. Dit is vermoedelijk ook 
door een slecht uitgemaakt illegaal kampvuur 
begonnen…
Wat wel van belang is in de bossen, is dat je de 
juiste locatie aangeeft. Nu hebben wij een re-
delijke kennis van het gebied, dus kunnen we 
daar wel wat op anticiperen. Neem deze mel-

ding die was gemeld aan de 1e Bosweg, terwijl 
het aan het Molenven was (de 1e Bosweg ligt 
aan de andere kant van de Gerwenseweg). 
Scheelt niet veel, zou je zeggen, maar wij gaan 
dan in die hoek zoeken; iets wat in tijden van 
droogte grote gevolgen kan hebben.
Verder hebben we nog een automatisch alarm 
gehad en twee keer de weg olievrij gemaakt. 
Een rustige maand, zoals ik al zei.
Op zaterdag 2 oktober hebben we ook weer 
deelgenomen aan de regionale kwaliteitstes-
ten, oftewel de brandweerwedstrijden, die dit 
jaar in Geldrop-Mierlo werden georganiseerd. 
Normaal zijn deze wedstrijden in het voorjaar, 
maar door een aantal ingrijpende gebeurte-
nissen bij het korps van Geldrop was beslo-
ten om deze te verplaatsen. Wij hadden een 

leuke inzet in het gemeentehuis van Mierlo: 
in de kelder was een klein brandje met twee 
slachtoffers. Dat was het eigenlijk en na twee-
enveertig minuten vol gas hadden we de inzet 
erop zitten en konden we uitrusten. ‘s Avonds 
in Carlton de Brug was de prijsuitreiking en 
ja, het resultaat mocht er zijn: we zijn op de 
eerste plaats geëindigd en daarmee gepromo-
veerd van klasse vier naar drie. De vrijwillige 
ploeg van post centrum is tweede geworden 
en promoveert daarmee naar de vierde klasse 
en de beroepsploeg is vijfde geworden in hun 
klasse en blijven daarmee een jaartje over in 
klasse zes. Al met al mogen we dus als brand-
weer Helmond niet klagen met een eerste en 
een tweede prijs. Wil je meer weten, surf eens 
naar www.brandweerhelmond.nl. n

brandweer
                         de maand september anton van de goor
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wijkhuis ‘t brandpunt
                        bruisend brandevoort

door: maja bunthof
foto bart krijnen en robert long: wfa 

Kijk voor de meest actuele informatie op: 
www.brandevoortinactie.nl of www.brand-
punt.info. De site van SBIA is vernieuwd en 
heeft een prachtig uiterlijk gekregen.

SPEELGOEDBEUrS
Bent u op zoek naar leuk speelgoed? Of heeft 
u nog (heel) veel speelgoed, waar uw kinderen 
niet meer mee spelen? Kom dan op zondag 
14 november van 11.00 tot 13.30 uur naar 
de Speelgoedbeurs in de ontmoetingsruimte 
van wijkhuis ’t BrandPunt aan de Biezenlaan 
29. De tafelhuur bedraagt e5,-, te voldoen 
bij inschrijving. U kunt zich inschrijven in 
‘t BrandPunt op maandag 8 november 
van 19.00 tot 20.00 uur. Wilt u meer in-
formatie of heeft u vragen? Mail dan naar 
bwgeleijns@onsbrabant.net. Let op! Vol is vol!

SINGLE CAfé - NOG STEEDS KNIKKENDE 
KNIETjES?
Single Café… Zal ik gaan, of toch maar niet... 
Ik ben toch niet zo wanhopig? 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 wél leuke mensen, al is 
het maar om een keer wat mee af te spreken. 
Ach, ik zet het in mijn agenda en ik zie wel of 
ik zin heb.

ONTMOETEN 
We organiseren een gezellige middag of avond 
voor wijkgenoten. Zo kun je nieuwe mensen 
ontmoeten en samen dingen ondernemen als 
je dat wil. Want bij de Albert Heijn spreek je 
niet zomaar iemand aan. Overigens komen er 
ook andere gasten van ’t BrandPunt, want het 
is een open ruimte. je kunt dus gerust samen 
met vrienden komen die geen vrijgezel zijn. Er 
zijn nog steeds buurtgenoten die nog nooit 
een stap over de drempel van ons mooie 
wijkhuis hebben gezet! Om een uitnodiging te 
ontvangen voor alle activiteiten voor singles, 
kun je je aanmelden voor de mailing list. De 
volgende Single Cafés staan gepland op vrij-
dag 5 november en op zondag 28 november. 
Meer informatie over het programma vind je 
op www.brandevoortinactie.nl. 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. Het kan best 
gezellig worden. Len fraser en rebekka Kuij-
ten organiseren het Single Café. Voor meer 

informatie, aanmelden voor de mailing list of 
ideeën: rebekka@brandevoort.nu. 

HErKENBAAr 
Begin dit jaar hebben we veel leuke reacties 
gekregen op deze tekst in de Brandevoor-
ter Courant. Zo herkenbaar! Inmiddels zijn 
we drie gezellige zondagmiddagen verder en 
hebben we ook op een aantal vrijdagavonden 
samen aan de bar van ’t BrandPunt gezeten. In 
september hebben de kinderen pizza gemaakt 
onder leiding van onze kok Marja. Er waren 
rond de dertig gasten die natuurlijk ook een 
stukje pizza mochten proeven. De groep geïn-
teresseerden is groeiende en de reacties zijn 
positief, maar het loopt nog niet echt storm. 
Dat roept natuurlijk vragen op. Waar zijn al 
die alleenstaanden van Brandevoort? Volgens 
de statistieken van de gemeente zijn het er 
meer dan 600. Weten ze ‘t BrandPunt niet te 
vinden, gaan ze liever naar uitgaanscentra in 
bijvoorbeeld Eindhoven? Of durven ze niet? 
We horen vaak dat de drempel hoog is. Maar 
we weten uit ervaring dat het reuze meevalt 
als je er overheen stapt. We krijgen ook veel 
vragen over wat je je bij een Single Café moet 
voorstellen.

LEUTfESTIjN
Op zaterdag 20 november start voor carna-
valsstichting de Brandeliers weer een nieuw 
carnavalsjaar. Tijdens dit Leutfestijn zorgen de 
trommelaars van de Brandeleros en Dj Peter 
Hareveld voor veel gezelligheid en de beste 
sfeer. De raad van Elf zal worden geïnstalleerd 
en wat deze avond nog specialer maakt is de 
bekendmaking van de allereerste Prins van de 
Brandeliers. De eerste Prins van de Brande-
liers is uiteraard een Brandevoorter! Als u 
denkt te weten wie het is, stuur dan even een 
e-mail via www.brandeliers.com en wie weet 
wint u een prijs. De zaal is open vanaf 20.00 
uur en het feest begint om 20.30 uur. Toegang 
is gratis.

INTOCHT SINT NICOLAAS
Sinterklaas en zijn pieten staat op zondag 21 
november weer een warm onthaal te wach-
ten. Alle kinderen worden om 14.00 uur bij 
basisschool De Vendelier verwacht. Voor 
meer informatie kijk op www.sinterklaas.
brandevoort.nu en lees de oproep elders in 
dit blad.

BArT KrIjNEN Een avond Long

Zanger/cabaretier Bart Krijnen (1969) uit 
Uden komt op zaterdag 27 november met 
een avondvullend muziekprogramma naar 
‘t BrandPunt. De titel van zijn programma Een 
Avond Long verwijst naar de liedjes van ro-
bert Long die hij als eerbetoon ten gehore zal 
brengen. Uit Longs grote oeuvre is een keuze 
gemaakt, waarbij bekende en minder bekende 
nummers de revue zullen passeren. Bart Krij-
nen is een van Longs grootste fans en hij zingt 
dit repertoire al een aantal jaren. Dit is echter 
de eerste keer dat hij met een avondvullende 
show komt die geheel gewijd is aan de over-
leden zanger. Kijk voor actuele informatie op 
www.brandevoortinactie.nl. n

ACTIVITEITENOVErZICHT 
5 november  Single Café
6 en 7 november jazzballetvereniging
   Danzz Neota 
14 november  Speelgoedbeurs
20 november  Leutfestijn
21 november Intocht Sint Nicolaas 
27 november  Bart Krijnen met 
   Een avond Long
28 november  Single Café
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12 september 2010 was het zover, de derde 
editie van het Zonnebrandfestival. Alles liep 
zoals van te voren bedacht, behalve het enige 
waarop wij geen invloed kunnen hebben: het 
weer. 
Gelukkig stonden de bezoekers droog onder 
de Markthal en konden zij genieten van een 
heel gevarieerd programma. De band Zout, 
helemaal uit Tollebeek, vond het fantastisch 
om op zo’n aparte lokatie te mogen spelen 
en dat was merkbaar. In drie sets gaven zij een 
mooie show weg. Ook de zumba-workshops 
van sportcentrum Hennes uit Geldrop wer-
den met veel enthousiasme ontvangen, me-
nigeen ging lekker meedoen op de tropische 

klanken. Tevens was de zanger Lesley Lynch 
van de partij om ook een tropische sfeer neer 
te zetten.
Verder was er een modeshow te bewonde-
ren van Boutique4More. De dames (klanten) 
liepen als professionele modellen over de cat-
walk, en zij konden veel applaus in ontvangst 
nemen. Het laatste half uur was gereserveerd 
voor dj Martin, onze jongste dj uit de wijk. Als 
u die gemist heeft is dat heel jammer, want 
wij denken dat dat wel eens een grote dj zou 
kunnen worden. 
Onze doelen hebben we bereikt: we hebben 
een gezellige middag achter de rug. De carna-
valsstichting De Brandeliers heeft ook in de 

zomer van zich laten horen. En dankzij de be-
zoekers en sponsoren hebben we af kunnen 
sluiten met een positief saldo. Dit positieve 
saldo gaan we gebruiken om de kleding voor 
onze allereerste Prins te bekostigen. Wie dat 
gaat worden wordt bekend gemaakt tijdens 
het Leutfestijn op zaterdag 20 november. No-
teer dit dus in je agenda! Tot slot willen wij 
alle bezoekers en onze sponsoren hartelijk 
bedanken en vooral onze hoofdsponsor Au-
tobedrijf van den Akker.
Volgend jaar zal het Zonnebrandfestival plaats 
vinden op 28 augustus. Zorg dat je er dan over 
mee kunt praten! Commissie Zonnebrand-
festival. n

zonnebrandfestival 2010
silvio van de ven
foto: silvio van de ven

Op woensdag 17 november 2010 viert 
basisschool De Vendelier officieel haar 
tienjarig bestaan. De school heeft tien jaar 
geschiedenis geschreven en wil dit met 
allerlei feestelijke activiteiten vieren, zoals 
een feestelijke start op de eerste schooldag 
van dit jubileumjaar, een dienstenveiling door 
leerkrachten en een reünie op 17 november. 
We sluiten het jubileumjaar af met een feest-
week rondom het thema circus in juni 2011.

Op 1 augustus 2000 startte de school in 
een nieuw gebouw in de nieuwste wijk van 
Helmond, Brandevoort. Er werd nog volop 
gewerkt toen 14 augustus de deuren open-
gingen voor vijftig kinderen en drie leer-
krachten onder leiding van de directeur. De 
wethouder van onderwijs, Kees Bethlehem 
opende op 17 november 2000 de school 
officieel. 
Nu, tien jaar later, zijn er inmiddels bijna 

700 leerlingen en ruim vijftig leerkrachten, 
verdeeld over twee locaties. 

OPENING jUBILEUMjAAr
Er waren twee dames op bezoek uit een 
tijdmachine en een heuse troubadour. Onze 
nieuwe directeur, Boudewijn Sterk, stelde 
zich voor aan alle kinderen. Hij valt dit fees-
telijke schooljaar natuurlijk met zijn neus in 
de feestelijke boter! n

r.k. basisschool de vendelier tien jaar

paul smulders - paul van wetten - dave joosten
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             brandevoort in beeld
    ugur ozdemir, een bijzondere man en fotograaf

marga dobma
foto: siddika ozdemir

Ugur Ozdemir, geboren in Turkije en vanaf zijn 
achtste jaar woonachtig in Helmond. Hier be-
zoekt hij de basisschool, daarna de mavo en 
de mts. Na afronding van deze laatstgenoemde 
school, start hij zijn eigen bedrijf voor software-
ontwikkeling. Dit doet hij een aantal jaren met 
plezier, daarna gaat hij werken bij Achmea IT.
In 2006 haalt hij zijn dan zesjarige dochter op 
bij de buren. Daar ziet hij twee foto’s aan de 
muur hangen van Londen en Parijs en als hij 
hoort dat deze niet zijn gekocht, maar gefoto-
grafeerd door zijn buurvrouw raakt hij meteen 
erg geïnteresseerd. Dat gevoel wordt nog eens 
versterkt als ze hem de camera, de lens en al-
lerlei andere fotografische accessoires laat zien. 
Tot wel zes maanden daarna kan hij deze foto-
grafische ontmoeting met een spiegelreflexca-
mera niet van zich afzetten. Dan besluit hij zijn 
eerste amateurcamera met portretlens aan te 
schaffen.
Hiermee gaat hij op allerlei manieren aan de 
slag en die zomer maakt hij tijdens een vakantie 
in Turkije met diezelfde camera een aantal fo-
to’s. Met één van deze foto’s wint hij in 2007 de  
eerste prijs in een door Achmea uitgeschreven 
fotowedstrijd. Dit feit betekent natuurlijk een 
enorme stimulans en hij gaat met diezelfde se-
rie portretten op diverse plaatsen exposeren. 
Een van deze foto’s is nog steeds te bekijken, 
want die hangt, twee bij een meter groot, op de 
afdeling cardiologie in het Elkerliek ziekenhuis. 
Een andere foto van hetzelfde formaat hangt in 
het hoofdkantoor van Interpolis in Tilburg. In de 
loop van de tijd realiseert Ozdemir zich als au-
todidact, mede door signalen van andere foto-
grafen, dat hij door moet gaan met fotograferen, 
want, zo zeggen ze, hij heeft het in zijn vingers.
Ozdemir is sterk gefascineerd door architec-
tuur, en vooral die van grote steden, zoals bij-
voorbeeld Parijs en Antwerpen. Deze sterke 
voorkeur speelt door in zijn keuze voor zijn 
eigen woonomgeving. Tien jaar geleden immers 
kiest hij bewust voor Brandevoort. Het is bijna 
vanzelfsprekend te noemen, dat iemand die hier 
oog voor heeft en bovendien een camera tot zijn 
beschikking heeft, er niet aan ontkomt om hier  
te fotograferen. Deze manier van fotograferen 
doet hij nu al vier jaar en wil dat zeker ook  
blijven doen. Daardoor heeft hij inmiddels een 
grote verzameling foto’s van Brandevoort die 
hij ook al enige tijd mag laten zien op de cover 
van de u welbekende Brandevoorter Courant. 
Op een gegeven moment ontstaat de be-
hoefte zijn verzameling foto’s ook te de-
len met anderen. Daarom is hij vorig jaar 
begonnen een fotoboek samen te stellen. 
Het ontstane werk - het fotoboek over  
Brandevoort - verschijnt medio november, be-
gin december. Als uw belangstelling gewekt is,  
kunt u hiermee kennismaken via de website:  
www.fotoboekbrandevoort.nl.
Wij, de redactie van de Brandevoorter Cou-
rant, wensen Ozdemir heel veel succes. n
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het woord is aan
        de reporters van de vendelier
Het schooljaar is op De Vendelier inmiddels 
weer in volle gang! De eerste weken hebben 
we achter de rug (we zijn al weer toe aan va-
kantie!). De start van het nieuwe schooljaar 
was heel speciaal: op beide locaties werd er 
een opening gehouden rondom het 10-jarig 
bestaan van De Vendelier! Er was bezoek van 
2 freules uit een tijdmachine die het fees-
telijk programma kwamen aankondigen. En 
de nieuwe directeur, Dhr. Boudewijn Sterk, 
stelde zich ook voor aan alle kinderen.
Ook zongen we met de hele school het nieu-
we schoollied.

GrOEP 8B HEEfT HET EErSTE UITSTAPjE 
Er AL OP ZITTEN! 
We hebben in de 2e schoolweek een bezoek-
je gebracht aan Waterschap Aa & Maas in 
Aarle-rixtel. We zijn namelijk bezig met een 
project rondom het thema Water en daar 
paste dit bezoek wel heel erg mooi bij. We 
kregen eerst een uitleg over wat het water-
schap allemaal doet en over het bedrijf. Ze 
vertelden welke weg het water aflegde als 
het bij hun binnenkwam. Daarna kregen we 
een rondleiding langs alle onderdelen van het 
bedrijf. Een erg leuk en leerzaam uitstapje 
waardoor we nu weer heel veel meer weten 
over water en waardoor we ook wat zuini-
ger met ons water omgaan en goed naden-
ken wat we allemaal door het riool spoelen.
Op dit moment zijn we druk bezig met de 
Kinderboekenweek en wij hebben het in 
onze groep over de schilder Vincent van 
Gogh. Die heeft heel wat schilderijen ge-
maakt waarvan een aantal ook in Nuenen. 
Binnenkort gaan we weer op stap met de 
groep: we gaan naar het Vincentre in Nue-
nen om nog meer te weten te komen over 
het leven en het werk van Vincent van Gogh. 
Wil je meer lezen en zien over dit uit-
stapje? Houd dan onze website in de gaten: 
www.devendelier.nl en dan de pagina van 
groep 8B op locatie Stepekolk. n
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Zondag 10 oktober vierden we de tiende ver-
jaardag van Brandevoort. En van die tien jaar 
woon ik zelf al ruim acht jaar in De Veste. De 
bouwstijl van Brandevoort is veelbesproken en 
zelfs gekopieerd op meerdere plaatsen in bin-
nen- en buitenland.
Die veelbesproken bouwstijl van Brandevoort 
en vooral de bouwstijl van De Veste is geïnspi-
reerd door de kwaliteit van de klassieke Eu-
ropese stad in de zeventiende tot en met de 
negentiende eeuw. Een niet te strakke, maar 
wel geordende structuur van hoofdstraten en 
pleinen. Doorweven met een fijnmazig stelsel 
van kleine straatjes. Net als in historische Bra-
bantse stadjes als Heusden en Hilvarenbeek. 
Deze mooie authentieke Brabantse plaatsen 
ontstonden rondom een kern, zoals ook De 
Veste de kern van Brandevoort vormt. Cen-
traal in zo’n dorpskern ligt meestal een plein 
rondom een kerk met klokkentoren. En dat is 
nu precies wat we missen in Brandevoort. Een 
klokkentoren!
Een klokkentoren is het welluidend middelpunt 
van een Brabants dorp, zichtbaar voor iedereen 
en met diverse functies. Het aangeven van de 
tijd, het luiden van de klok bij speciale gelegen-
heden en de functie als baken van herkenning, 
zichtbaar van verre. “Daar, in de buurt van die 
toren, daar staat mijn huis, daar ben ik thuis.”
Ik ben van mening dat Brandevoort niet com-
pleet is zonder klokkentoren en dat we serieus 

moeten onderzoeken wat de mogelijkheden 
zijn om een heuse klokkentoren te realiseren 
in het hart van ons Brabants dorp, midden in 
onze wijk.
In Brandevoort wonen veel professionals die 
een bijdrage kunnen leveren bij de realisatie. 
Ik denk aan architecten, constructeurs, aanne-
mers, enzovoorts. Het doel is om deze toren 
voor en door Brandevoorters te maken. Het 
is een project dat de cohesie in de wijk nog 
verder kan vergroten. Door samenwerking tot 
een gezamenlijk resultaat komen. Een herken-
baar object, niet geplaatst door de plannen-
makers of bestuurders van stad en wijk, maar 
door de bewoners zelf. Een object dat ons 
en de generaties na ons iedere dag met wel-
luidende klanken herinnert aan de tijd, vroeg 
in de eenentwintigste eeuw, waarin onze wijk 
ontstaat.
Samen met jack Le Doux ga ik onderzoeken 
welke mogelijkheden er zijn voor de realisatie 
van een klokkentoren in ons mooie Brande-
voort. Inmiddels hebben de eerste vrijwilligers 
zich bij ons gemeld. Wil je ook een bijdrage le-
veren? Schrijf ons dan in een e-mail in welke 
vorm je kan helpen bij het realiseren van een 
echte Brandevoorter klokkentoren. We horen 
graag van je! n

“klokkenluiders”
michielpas@gmail.com
jld@onsbrabantnet.nl

de klokkentoren van brandevoort
michiel pas - jack le doux

In de vorige uitgave van dit blad kon u lezen 
dat de Stichting Dickensnight Brandevoort al 
keihard aan het werken is aan de achtste edi-
tie van de jaarlijkse kerstsfeermarkt. Op zon-
dag 12 december wordt het centrum van De 
Veste weer omgetoverd tot een Victoriaans 
dorpje met pittoreske kramen en verschil-
lende Dickensfiguren. Verschillende groepen 
hebben hun medewerking al weer toegezegd 

en zijn hard aan het repeteren voor hun sfeer-
volle optredens. 

Dit jaar heeft de gemeente Helmond de jaar-
lijkse kerstsfeermarkt het predicaat ‘stadseve-
nement’ gegeven waarmee de financiële kant 
van de organisatie een stevige basis krijgt. 
Uiteraard is niet alles met geld goed te ma-
ken. De Stichting Dickensnight Brandevoort 

is daarom nog op zoek naar vrijwilligers die 
graag een steentje bijdragen aan dit gewel-
dige evenement; mensen die de handen uit 
de mouwen willen steken bij het opbouwen, 
decoreren, het realiseren van de stroomvoor-
ziening, de horeca en uiteraard bij het afbre-
ken en opruimen van het evenemententerrein. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via 
de website www.dickensnight.nl. n

dickensnight
stichting dickensnight brandevoort zoekt vrijwilligers
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je hoort en leest zo vaak dat het hier in de wijk 
zo dorps wonen is, dat iedereen elkaar kent en/
of groet. En eerlijk is eerlijk, dat gevoel heb ik 
eigenlijk ook wel. Zeker nu, met de ´kids´ op 
de basisschool, mijn sportieve uitspattingen op 
donderdagavond in de buurt en mijn vrijwilli-
gerswerk voor deze wijk. Want daarvoor liep ik 
toch vrij anoniem door Brandevoort.
‘Dorps wonen’ associeer ik ook altijd met 
veilig wonen; ’s avonds rustig over straat kun-
nen lopen of fietsen, geen enge mannen in de 
bosjes, geen criminaliteit in je nabije omgeving. 
Overdag lekker onbezonnen je boodschappen 
kunnen doen of de kinderen van school halen, 
terwijl de kiepramen in je huis open staan om 
lekker door te luchten. Oké, we hebben alle-
maal wel een mechanische ventilatie, maar niets 
gaat boven het huis luchten met open ramen en 
deuren. En ja, soms vergeet je wellicht ’s nachts 
wel eens de garagedeur of voordeur op het 
nachtslot te draaien. En dan denk je toch stie-
kem: ach, wat moeten ze hier nu weghalen… 
En dan die enkele puber die in het weekend 
even lallend door de straat fietst, ach die neem 
ik ook voor lief. Het geeft toch weer even het 
studentengevoel van vroeger en… we zijn toch 
zelf ook jong geweest. Tenminste, als het daarbij 
blijft. Volle water- of bierflesjes in je brievenbus 
of kliko´s voor de fun meenemen en dumpen 
in een sloot, een spoor van vuilnis achterla-
tend in de straat, daar heb ik dan wel weer een 
schurfthekel aan. Dan wil ik toch echt alleen 
maar dat dorps-wonen-gevoel hebben. Naïef? 

Toch, we hebben de afgelopen tien jaar hier 
in de wijk al wel wat meegemaakt: schiet- en 
steekpartijen, drugs, woninginbraken, een 
auto in een woonhuis en de afgelopen maand 
weer auto-inbraken. Deze berichten en snelle 
opsomming brengen mij weer bij mijn posi-

tieven. We wonen helemaal niet in een veilig 
paradijsje! We wonen in Helmond, in een wel-
varende wijk en dichtbij diverse uitvalswegen. 
We leven in een groeiwijk met steeds meer  
inwoners, waardoor de anonimiteit groeit. 
Kortom, een geliefde wijk voor menig crimineel 
denkend en handelend persoontje. Zo ook  
afgelopen maand.

SNELLE INBrAAKGOLf… SPOOr VAN 
VErNIELING DOOr DE WIjK
In de nachten van 19 op 20 september en van 
20 op 21 september werd ingebroken in maar 
liefst veertien auto’s. Veertien auto´s (aantal 
dat bekend is bij de politie) in diverse delen 
van onze wijk. Dus ook bij mij achter waren  
bewoners de dupe. Hoe dichtbij wil je het 
nog hebben om die naïviteit kwijt te raken?! 
Hij/zij/ze, want ze zijn nog steeds niet opge-
pakt, hebben of de sloten van de portieren 
geforceerd,de ramen ingeslagen of het metaal 
van de deur opengeknipt en hebben met name 
de navigatiesystemen weggehaald. 
Bij mijn achterbuurman de radio, maar 
waarschijnlijk omdat deze erg lijkt op een  
navigatiesysteem. En dat was voor hem niet 
eens de eerste keer! Enkele maanden daarvoor 
had de achterbuurman, zonder dat iemand 
het vooraf wist, niet zijn eigen auto naar huis 
meegenomen maar een andere auto. In die 
ene nacht dat die auto onder zijn slaapkamer-
raam stond, is ook het radiotoestel ontvreemd. 
En niet alleen bij hem, bij zijn overbuurman 
was ook voor de zoveelste keer de radio  
weggehaald. Deze heeft na de derde diefstal 
zijn radio op een andere manier laten monte-
ren en er is een ander alarmsysteem op zijn 
auto gekomen. Zijn auto is in de bovengenoem-
de twee nachten (eindelijk) overgeslagen. Hou-
den ze dan toch de boel in de gaten, of waren 

de crimineeltjes klaar bij deze buurtgenoten? 
En deze inbrekers kiezen met name voor de 
ingebouwde navigatiesystemen, die toch ei-
genlijk minder inbraakgevoelig zouden moeten 
zijn. Op mijn vraag aan de woordvoerder van 
de politie of ze kiezen voor een bepaald merk, 
bleek toch dat de crimineeltjes geen voor-
keur hebben. Ze hebben die nachten in eind  
september voor verschillende automerken  
gekozen. Deze inbraken vonden steeds plaats 
in de vroege ochtend, ongeveer tussen 4.00 en 
6.00 uur. Kortom, als menig Brandevoorter nog 
op één oor ligt.

GETUIGEN GEZOCHT 
De politie is op zoek naar getuigen van de 
inbraken of naar mensen die weten wie en/
of waar de daders zijn. Zij kunnen contact  
opnemen met de politie in Helmond-West via 
0900 88 44. 

WEES ALErT
Uiteraard is het lastig om dit soort perso-
nen op te pakken. En de afgelopen weken is 
het rustig geweest, aldus de politie. Kortom, 
het lijkt alsof de vogel is gevlogen! Aan de ene 
kant gelukkig, aan de andere kant wil je toch 
dat ze gepakt worden. Straks zitten ze nog aan 
jouw auto of in jouw huis. Ze kunnen toch niet  
eeuwig de achterbuurman lastig blijven vallen?
De politie roept in ieder geval iedereen op 
alert te zijn op dit soort inbraken. Bij verdachte 
omstandigheden kan direct contact worden 
opgenomen met de politie via 112. 
En van mij hoef je echt geen held te zijn door 
ze zelf te vangen. je maakt mij en de slachtoffers 
al gelukkig als je even de moeite neemt om te 
bellen als je iets verdachts ziet of hoort, ook al 
denk je wellicht dat het toch weer een lallende 
fietsende student is. n

politie zoekt getuigen
auto-inbraken in de wijk

patricia teuns
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Ook dit jaar kunnen we weer terugkijken op 
een zéér geslaagde Kindervakantieweek. Maar 
natuurlijk zijn er ook zaken die we kunnen 
verbeteren; vorig jaar waren we op het podi-
um niet te verstaan, dit jaar iets té goed. Som-
mige activiteiten duurden te lang, andere juist 
te kort. Kortom, we blijven onze activiteiten 
en de organisatie voor K.V.W. Brandevoort 
2011 kritisch bekijken. 
Voor het grootste deel blijft de werkgroep in-
tact, maar vele handen maken licht werk, dus 
nieuwe leden zijn van harte welkom om de 
verschillende commissies te versterken. 

Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die 
hand-en-spandiensten willen verrichten in de 
aanloop naar, en eventueel tijdens, de Kinder-
vakantieweek. Hiervoor hoef je dus geen lid te 
zijn van de werkgroep. We zoeken mensen die: 
•	 Gegevens	van	kinderen	en	ouders	in	willen 
 voeren in de computer;
•	 Contact	met	 de	 bestaande	 sponsors	wil- 
 len onderhouden en nieuwe sponsors wil- 
 len genereren;
•	 Teksten	controleren/redigeren;
•	 Kopieerwerk	willen	verzorgen	(kosten	van 
 de kopieën zijn uiteraard voor de K.V.W.);

•	 De	 opmaak	 van	 het	 programmaboekje 
 willen verzorgen (platte tekst wordt aan- 
 geleverd);
•	 Stagiairs	willen	begeleiden;
•	 Post	willen	bezorgen.
Heb je interesse, stuur dan een mailtje naar 
info@kvwbrandevoort.nl. We gaan hard aan 
de slag om alle kinderen in 2011 weer een 
onvergetelijke week te bezorgen. Traditiege-
trouw is ook dit jaar de Kindervakantieweek 
in de eerste week van de schoolvakantie: 
maandag 11 juli 2011 tot en met vrijdag 15 
juli 2011. n

Per 1 oktober werken De Brug Active en Ten-
nisvereniging Carolus samen op een aantal 
fronten. rené Sleven, sportmanager bij De 
Brug en tennisvoorzitter joop Schellekens 
zetten hun handtekening onder dit contract. 
De jeugd van TV Carolus gaat van oktober 
tot carnaval bij De Brug Active binnen trai-
nen. Wel zo prettig met in het achterhoofd de 
strenge winter van vorig jaar. Daarnaast or-
ganiseren ze samen een wintertennistoernooi 
voor de jeugd in februari, één van de weinige 

binnentoernooien in de regio. Een welkome 
aanvulling op de toernooikalender van de  
tennisbond KNLTB. 
TV Carolus verwelkomde begin oktober  
ongeveer tachtig nieuwe jeugdleden. Zij is 
daarmee de grootste tennisvereniging binnen 
Helmond met maar liefst 300 jeugdleden, van 
wie zevenentwintig talentvolle jeugdspelers in 
de selectie zijn opgenomen. Carolus is erop 
gefocust het jeugdtennis in de regio op een 
hoger niveau te brengen. Nieuwe aanmeldin-

gen zijn welkom, maar komen op de wacht-
lijst. Volgend jaar wordt weer gekeken hoeveel 
jeugd er kan worden toegelaten. Als het aan 
TV Carolus ligt, wordt het tennispark zo snel 
mogelijk met een aantal banen uitgebreid,  
zodat er plek is voor iedereen die graag wil 
tennissen. Om de samenwerking te vieren, 
gaat de tennisjeugd op uitnodiging van De 
Brug begin november bowlen. U bent van har-
te uitgenodigd om eens een kijkje te komen 
nemen bij De Brug Active of bij TV Carolus! n

kindervakantieweek

tennis
de brug active en tv carolus vinden elkaar

yvon cremers
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15 september was het eindelijk weer zover. 
Start van een nieuw seizoen fotograferen. 
Volop plannen en ideeën en, na een paar keer 
niets in de Brandevoorter Courant te hebben 
gepubliceerd, tijd om deze plannen via dit me-
dium aan onze medewijkbewoners bekend te 
maken.
De programmacommissie heeft de planning 
voor de periode tot en met december 2010 
grotendeels ingevuld. Zover zelfs dat er extra 
data geprikt moesten worden voor de diverse 
activiteiten die samenhangen met de jaarlijkse 
tentoonstelling. Deze wordt gehouden op 25, 
26 en 27 maart 2011. Iedereen is dan van-
zelfsprekend van harte welkom. Als fotoClub 
hopen we wederom op een grote opkomst 
van belangstellenden. Voor ons een teken dat 
het werk van vele enthousiaste amateurs en 
(semi-)professionals door de bewoners van 
onze wijk en wellicht ook door mensen van 
daarbuiten gewaardeerd wordt. 
Vooruitlopend op het nieuwe seizoen had de 
programmacommissie op de laatste clubavond 
van het vorige seizoen, te weten 7 juli, een 
nieuwe activiteit in het leven geroepen. Gedu-

rende het seizoen 2010/2011 krijgen alle leden 
regelmatig een thema-opdracht. De foto’s die 
de verschillende leden inleveren, bespreken 
zij daarna en vervolgens kiezen de aanwezige 
leden de meest aansprekende foto. De betref-
fende foto komt samen met het periodieke 
artikel van de fotoClub in de BC te staan. De 
eerste opdracht luidde: maak een foto met 
het thema ‘werk‘. De onderstaande foto van 
Sietsko Huizenga is door een meerderheid van 
de aanwezigen uitgeroepen tot de winnende 
foto. Van harte gefeliciteerd, Sietsko. 

Het thema van de volgende opdracht is: 
‘herfst’. Een thema dat in de breedste zin van 
het woord mag en kan worden uitgelegd en 
derhalve ook zeer uiteenlopende foto’s kan 
opleveren. Wij zijn benieuwd.
Niet alleen de programmacommissie presen-
teerde op 15 september haar plannen. De 
fotoClub kent een aantal werkgroepen. Deze 
houden zich bezig met de volgende takken van 
fotografie: portret (twee groepen), natuur, ar-
chitectuur en macro. Daarnaast is er nog een 
zesde groep in ontwikkeling. Die laatste groep 

zal zich niet zozeer met één tak van fotogra-
fie gaan bezighouden, maar met een breder 
scala aan activiteiten. Deze groep zal bestaan 
uit mensen, die hetzij door leeftijd, hetzij door 
andere omstandigheden in de gelegenheid 
zijn hun hobby overdag uit te oefenen. Iedere 
groep heeft een of meer personen die zich 
bezighouden met de planning en coördinatie 
van activiteiten van de betreffende groep. Een 
aantal van hen gaf reeds een korte toelichting 
op hun plannen.
Indien u interesse hebt in een leuke hobby en 
tijd vrij kunt maken om uw hobby verder uit 
te diepen, staat het u vrij om voor een nadere 
kennismaking eens binnen te lopen tijdens een 
van onze clubavonden. Eens per twee weken 
zijn wij te vinden in ’t BrandPunt. U bent van 
harte welkom. Bedenk echter dat onze club er 
niet alleen vóór u is, maar vooral dóór u. Dit 
betekent dat er ook iets van u verwacht wordt. 
Voor meer informatie kunt u ook terecht op 
onze website, www.fotoclubbrandevoort.nl.
De eerste avond werd door iedereen zeer en-
thousiast beleefd en afgesloten met een gezel-
lig samenzijn aan de bar van ’t BrandPunt. n

fotoclub
 nieuw seizoen biedt weer uitdagingen voor fotoclub 

albert ticheler
foto: sietsko huizenga
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landelijke diabetesweek
15 tot en met 20 november, apotheek brandevoort marga dobma

foto: ugur ozdemir

Diabetes is in Nederland een van de grootste be-
dreigingen van de volksgezondheid. De overheid 
geeft prioriteit aan het aanpakken van deze dia-
betesproblematiek. Uit onderzoek blijkt namelijk 
dat door een gezonde leefstijl diabetes tenminste 
uitgesteld kan worden. Omdat er in Nederland 
veel mensen zijn die mogelijk een verhoogd ri-
sico lopen op diabetes, heeft het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) be-
sloten een campagne te starten. De Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij ter bevordering der 
Pharmacie (KNMP) ondersteunt deze campagne 
en vandaar dat ook Apotheek Brandevoort hier 
graag medewerking aan verleent.
Deze campagne is te vinden op de website:  
www.kijkopdiabetes.nl. Hier wordt gewezen op 
een mogelijk risico op diabetes. Dit geldt voor 
personen van 25 tot 35 jaar, maar zeker voor 
personen ouder dan 45 jaar. Deze laatste ca-
tegorie wordt gestimuleerd om de Diabetes  
risicotest te doen. Bepaalde bevolkingsgroepen 
hebben een nog grotere kans diabetes te krijgen. 
Ook deze risicogroepen kunt u vinden op deze 
site. De test geeft aan of men mogelijk, zonder 
het zelf al te weten, diabetes heeft, of dat men 
risico loopt om binnen een aantal jaren diabetes 
te krijgen.

WAT KAN APOTHEEK BrANDEVOOrT 
VOOr U DOEN TIjDENS DEZE CAMPAGNE?
Mensen die via (bovengenoemde) test hebben 
gezien dat zij een verhoogd risico lopen kunnen 
in de apotheek een bloedsuikertest laten doen. 
Dit eerste meetresultaat zegt nog niets over de 
eventuele einddiagnose. Het verdere verloop 
wordt met u, in overleg met de apotheker, be-
sproken. reeds bestaande diabetes patiënten 
kunnen laten controleren of hun meetappara-
tuur nog goed werkt en of ze de metingen nog 
op de juiste manier verrichten. Gerichte preven-
tieve medicatie wordt eventueel aangereikt. 

WETENSCHAPPELIjK ONDErBOUWD
Deze Diabetes risicotest is opgesteld op basis 
van wetenschappelijke inzichten. De vragen-
lijst is ontwikkeld in samenwerking met het VU  
Medisch Centrum in Amsterdam, de Universi-
teit van Wageningen, het Universitair Medisch 
Centrum Groningen en de beroepsvereniging 
van huisartsen. De vragen die gesteld worden, 
hebben te maken met kenmerken waarvan  
bewezen is dat ze de kans op het krijgen van 
diabetes vergroten. De test is uitgebreid onder-
zocht onder grote groepen mensen. Daarbij is 
gekeken of de adviezen van de test kloppen bij 
de scores. Uit deze onderzoeken bleek dat de 
test een goed en betrouwbaar hulpmiddel is om 
een verhoogd risico op diabetes op te sporen. 
De bovengenoemde test kunt u vinden via de 
link: www.kijkopdiabetes.nl. Als uit de test blijkt 
dat er sprake is van een verhoogd risico, krijgt u 
het advies contact op te nemen met uw huisarts. 
Deze kan, op basis van de uitslag van de diabetes 

risicotest, adviseren over de beste vervolgbehan-
deling. U kunt ook een brochure meenemen uit 
de apotheek om alles nog eens op uw gemak 
na te lezen. Deze test is specifiek bedoeld om 
het risico te meten op type 2 diabetes en niet 
bedoeld voor mensen die al worden behandeld 
voor diabetes of voor kinderen.

WAT WOrDT Er GETEST?
De Diabetes risicotest geeft antwoord op de 
vraag of u een verhoogd risico heeft op het 
krijgen van diabetes. Diabetes is een chronische 
ziekte die grote invloed kan hebben op de kwa-
liteit van uw leven. Daarom is het belangrijk de 
ziekte voor te zijn! Uw eerste stap is: het bepalen 
van uw risico met de Diabetes risicotest. 

WAArOM TESTEN?
Om twee redenen:
1.  Als u weet dat u een verhoogd risico op  
 diabetes heeft, wordt het tijd om daar serieus 

 aandacht aan te geven. Want u kunt er zelf 
 veel aan doen om dat risico te verkleinen! 
2.  Als u vaststelt dat u een verhoogd risico heeft,  
 is het verstandig uw huisarts te bezoeken, 
 omdat u mogelijk al diabetes heeft. In Neder- 
 land hebben naar schatting 250.000 mensen 
 diabetes zonder dat zij het weten. Terwijl 
 het juist zo belangrijk is dat diabetes vroeg- 
 tijdig wordt opgespoord en behandeld door 
 middel van medicatie waardoor complicaties 
 worden voorkomen of in ieder geval uitge- 
 steld.

Dus, hoort u tot genoemde de risicogroepen, 
wees verstandig en ga in deze periode een keer-
tje langs bij Apotheek Brandevoort, De Plaetse 
98, 5708 Zj Helmond, op dinsdag 16 en donder-
dag 18 november van 9.30 tot 16.30 uur. Op de 
andere dagen in bovengenoemde periode kunt 
u een telefonische afspraak maken voor deze 
data via telefoonnummer: 37 00 47. n

wilco eekhof
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ter plaetse
 bistro ter plaetse, een nadere kennismaking

Eelco van der Tuin runt nu een half jaar samen 
met zijn compagnon en gastvrouw Els Pasman 
Bistro Ter Plaetse. Hij is chef-kok met ruime 
ervaring in verschillende restaurants, van een-
voudig tot sterrenniveau. Hij wilde echter al-
tijd al een eigen zaak en kwam via een horeca-
makelaar in Brandevoort terecht. Ook hij viel 
meteen voor de wijk en de bistro; een mooi 
pand met een prachtig terras. Kortom, veel 
mogelijkheden om zijn plannen ten uitvoer 
te brengen; een buurtrestaurant waar ieder-
een zich thuis kan voelen, en tegelijkertijd een 
zaak die ook een beetje het visitekaartje van 
de wijk is. Daar lijkt hij al aardig in geslaagd te 

zijn, want de clientèle loopt uiteen van zaken-
mensen die komen voor de lunch, gezinnen, 
mensen die in Brandevoort op huizenjacht 
zijn en toeristen. Er zijn al veel vaste gasten, 
zelfs mensen die twee- of driemaal per week 
komen eten.
Ter Plaetse, met zijn frans-mediterrane keu-
ken, werkt met verse, seizoensgebonden 
producten die zoveel mogelijk van kleinere 
leveranciers uit de omgeving worden betrok-
ken. Zo wordt er bijvoorbeeld goed samenge-
werkt met de Brandevoortse Hoeve, zijn er 
plannen met ’t Kranenbroeks Kaasboerderijke 
en is een deel van het varkens- en rundvlees 

afkomstig van een nog zelfslachtende mester.
Het menu van Ter Plaetse wisselt elke drie 
maanden en er zijn elke maand thema-avon-
den en andere speciale acties. Deze staan altijd 
aangekondigd op www.terplaetse.nl. In de toe-
komst wordt de kaart verder uitgebreid met 
wat eenvoudiger gerechtjes. Natuurlijk wordt 
er rekening gehouden met diëten of allergieën, 
maar ook speciale menuwensen zijn bespreek-
baar; alles kan. Ter Plaetse is inmiddels ook be-
gonnen met een cateringservice. Voor begin 
2011 staat een vernieuwing van het interieur 
op het programma. En de veelbesproken ser-
re? Die plannen gaan voorlopig de ijskast in. n

cora brouwer

links eelco van der tuin, rechts arjan de rooij
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Na de enorme aandacht voor de Mexicaanse 
(H1N1) griep van vorig jaar is het opmerkelijk 
dat er dit jaar nauwelijks aandacht voor de jaar-
lijkse griepprik in de media is. De grote pande-
mie is uitgebleven en de nieuwswaarde daalt dan 
weer snel. Toch vinden we als huisartsen het be-
langrijk om de patiënten die daarvoor in aanmer-
king komen uit te leggen wat het belang van de 
griepspuit is, ook dit jaar weer. Naast algemene 
informatie over de griepprik hebben we ook een 
aantal veelgestelde vragen voor u op een rijtje 
gezet. Met deze uitleg hopen we weer op een 
grote deelname.

WAT IS GrIEP?
Een verkoudheid wordt vaak griep of grieperig-
heid genoemd, maar ‘echte’ griep is iets anders. 
Als u echt griep heeft, bent u flink ziek. Het be-
gint vaak plotseling met hoge koorts en koude 
rillingen. Naast verkoudheid en hoest, krijgt u 
meestal keelpijn, hoofdpijn en spierpijn in het 
hele lichaam. 

VOOr WIE IS DE GrIEPPrIK?
De griepprik is bedoeld voor mensen die extra 
risico lopen om ernstig ziek te worden door 
de griep. Zij kunnen bijvoorbeeld een ernstige 
longontsteking krijgen of uitdrogen. Als u tot een 
risicogroep behoort, krijgt u het advies om elk 
jaar de griepprik te halen. De griepprik is bedoeld 
voor de volgende risicogroepen:
•	 mensen	van 60 jaar en ouder;
•	 mensen met een hart- of vaatziekte;
•	 mensen met een longziekte (bijvoorbeeld 
 astma of COPD);
•	 mensen met diabetes mellitus;
•	 mensen met een nierziekte;
•	 mensen met verminderde weerstand door 
 een ziekte of door een medische behandeling.

Patiënten die in aanmerking komen krijgen een 
oproep via de praktijk. Mocht u geen oproep 
hebben gekregen en u valt wel binnen de doel-
groep, neem dan contact op met de assistente

WAArOM EEN GrIEPPrIK?
Bij mensen die een griepprik hebben gehad is de 
kans dat ze griep (influenza) krijgen veel kleiner. 
Als u ondanks de griepprik toch de griep krijgt, 
wordt u daar meestal veel minder ernstig ziek 
van. Omdat griepvirussen voortdurend verande-
ren, bent u alleen beschermd tegen de griep als 
u ieder jaar weer een nieuwe griepprik neemt. 
Daarin zitten ieder jaar andere virusdeeltjes zo-
dat uw lichaam nieuwe afweerstoffen kan aanma-
ken. 

MEEr INfOrMATIE?
Meer informatie over de griep(prik) vindt u op 
de site van het rIVM op www.rivm.nl/griepprik.

Beschermt de jaarlijkse griepprik tegen Nieuwe 
Influenza A (Mexicaanse griep)? 
De jaarlijkse griepprik beschermt u tegen de 
meest voorkomende griepvirussen. Elk voorjaar 
maken deskundigen een inschatting van de griep-
virussen die komende winter het meest zullen 
voorkomen. Op basis daarvan wordt de samen-
stelling van de griepprik vastgesteld. De prik die 
u dit jaar krijgt, biedt ook bescherming tegen 
Nieuwe Influenza A, ook wel Mexicaanse griep 
genoemd. U krijgt dus geen extra uitnodiging 
voor vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A. Eén 
prik is voldoende.
Zijn er dit jaar weer drie prikken nodig zoals in 
2009? 
Nee, dit jaar is één prik voldoende. De jaarlijkse 
griepprik beschermt u tegen de meest voorko-
mende griepvirussen. Elk voorjaar maken des-

kundigen een inschatting van de griepvirussen die 
komende winter het meest zullen voorkomen. 
Op basis daarvan wordt de samenstelling van de 
griepprik vastgesteld. De prik die u dit jaar krijgt, 
biedt ook bescherming tegen Nieuwe Influenza 
A, ook wel Mexicaanse griep genoemd. U krijgt 
dus geen extra uitnodiging voor vaccinatie tegen 
Nieuwe Influenza A.
Waarom hoeft er maar één keer geprikt te wor-
den, terwijl vorig jaar twee keer geprikt moest 
worden tegen de Mexicaanse griep? 
Vorig jaar werd een ander vaccin gebruikt. Vol-
gens een Europese richtlijn moest er toen twee 
keer geprikt worden. Inmiddels is bekend dat 
mensen ook na één keer prikken voldoende af-
weerstoffen aanmaken die goede bescherming 
bieden. Dat geldt ook voor het griepvaccin dat 
dit jaar gebruikt wordt.
Waarom werd vorig jaar aan alle zwangere vrou-
wen geadviseerd zich te laten vaccineren en dit 
jaar niet? Vorig jaar (2009) kregen alle zwangere 
vrouwen (in het tweede en derde trimester van 
de zwangerschap) het advies om zich te laten 
vaccineren tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) 
(Mexicaanse griep). Dat komt omdat er toen 
aanwijzingen waren dat zwangere vrouwen een 
groter risico hadden op ziekenhuisopname en 
overlijden dan niet-zwangere vrouwen. Inmiddels 
zijn er meer gegevens bekend en blijkt dat vooral 
zwangere vrouwen met een chronische aandoe-
ning (zoals een hart-, long- of nierziekte, diabetes 
of een verminderde weerstand tegen infecties 
door ziekte of medicijnen) een grotere kans 
hebben op complicaties tengevolge van griep, zie-
kenhuisopname en mogelijk overlijden. Daarom 
krijgen dit jaar, net als in andere jaren, zwangere 
vrouwen met een chronische aandoening het ad-
vies om een griepprik te halen. Dit advies geldt 
voor de gehele zwangerschapsperiode. n

griepprik
griepprik 2010, zoveel anders dan vorig jaar?

victor kaiser



nummer 8 • oktober 2010   33

De gemeente Helmond bezuinigt op allerlei 
manieren. Een schijnbaar gemakkelijke manier 
van bezuinigen is het sluiten van bibliotheek-
filialen. De leden van deze filialen wonen ver-
spreid over de verschillende wijken en mobili-
seren zich niet gemakkelijk om actie te voeren. 
Er is een prachtige, nieuwe centrale bieb met 
alles erop en eraan, van ‘gewone’ boeken tot 
en met de nieuwste multimediale informa-
tiedragers. De nieuwe media overspoelen de 
samenleving, dus je kunt best een klein filiaal 
dichtdoen, zo lijkt de gedachte. Eenvoudig ge-
zegd: de nieuwe centrale bieb kan best alle 
bibliotheekfuncties van de dependances over-
nemen. De bereikbaarheid, de nabijheid van 
een gebouw met bieb-spullen; die valt echter 
weg. Net als de reporter van het ED in de 
krant van vrijdag 15 oktober 2010, zijn ook 
wij van mening dat de aanwezigheid van een 
bibliotheekgebouw essentieel is voor de leef-
baarheid van een wijk.

Heel veel Brandevoorter kinderen kunnen nu 
nog naar de buurwijk Mierlo- Hout fietsen en 
daar in de bieb rondneuzen en veel relevante 
informatie ophalen. Zij kunnen de informatie 
aanraken en zelf zoeken naar nieuwe dingen. 
Dit kan niet meer als de bieb in het centrum 
de enige bibliotheek is, want welke ouder laat 
zijn basisschoolkind alleen naar de stad fiet-
sen? Gelukkig hebben wij nog een uitwijkmo-
gelijkheid in de bibliotheek in Mierlo, maar 
deze is toch ook nog wat verder weg dan die 
van ’t Hout.
Daarom ondersteunen wij graag de actie van 
de politieke partij de SP om het gemeentebe-
stuur met alle mogelijke middelen te bewegen 
hun bezuinigingsvoorstellen te heroverwegen. 
Het gaat om het volgende: iedere bewoner, 
uit Helmond en dus ook uit Brandevoort, is 
uitgenodigd om aan te geven of hij of zij bezui-
nigen via het sluiten van een biebfiliaal accep-
teert of niet. Vindt hij ook dat het al dan niet 

kunnen bezoeken van een biebfiliaal wezenlijk 
is voor het vormen en onderhouden van de 
leefbaarheid van een wijk? Is Brandevoort met 
zijn kinderen en volwassenen ook van mening 
dat zij erg gediend zijn met een bereikbare en 
goed toegankelijke bibliotheek in de buurt? 
Ondanks de nieuwe multimediale en andere 
internetontwikkelingen, kan een bewoner 
sterker gemotiveerd zijn om zich goed te in-
formeren en daardoor beter aan de samen-
leving mee te doen, als hij naar de bieb in de 
buurt kan gaan. Als u dit ook vindt, onderte-
ken dan de petitie van de SP op hun site of via 
een oproepkaart in het wijkhuis. Stuur deze 
nog voor het eind van de maand in, zodat wij 
een vuist kunnen maken tegen een misplaatste 
bezuiniging in de gemeente Helmond.
Dus Brandevoorters: steun de wijken ’t Hout, 
Helmond Noord en Brouwhuis in hun ac-
tie tot behoud van hun en ons biebfiliaal. 
http://helmond.sp.nl. n

actie voor de bieb
bibliotheek-bezuinigingsbeleid gemeente treft ook brandevoort

de redactie
foto: giel pollemans
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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 
vragen 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 website 
www.brandevoortercourant.nl 

Deze maanD: BroeDerwal 59

Waren we vorige maand te gast in de wijk 
Schutsboom, nu in oktober bezoeken we 
weer een heerlijk huis in De Veste, Broeder-
wal 59. Een ruim en licht huis met een super-
uitzicht over de Ecozone. De bewoners zijn 
Petri van de Vorst (37), Cos raijmakers (38) 
en hun dochters Puck (8) en Vicki (6). 
Ze zijn trots op de wijk en het huis waar zo 
positief over wordt gesproken door de (nati-
onale) pers en mensen van buiten de wijk. En 
niet zonder reden… In maart 2002 mochten 
ze met hun huis in Eigen Huis & Interieur en 
ook de kerstboom mocht dankzij de uitstra-
ling van Brandevoort een keer op de foto 
voor Het Eindhovens Dagblad!
Voor degenen die deze uitgaves hebben ge-
mist; nu een kijkje thuis in deze sfeervolle 
Brandevoorter woning. Beneden vind je een 
heerlijk grote leefkeuken met uitzicht op de 
tuin (zuid-westen). En naast deze tuin heb-
ben ze ook een groen binnenterrein waar alle 
bewoners van het blok gebruik van maken. 
Een ontmoetingsplek waar de kinderen ook 
nog eens veilig kunnen spelen. Op de eerste 
verdieping is de woonkamer en die staat via 
een vide in contact met de begane grond. De 
tweede verdieping heeft twee ruime slaapka-
mers en een badkamer. De zolder heeft een 
derde slaapkamer, een aparte ruimte voor de 
ketel en wtw-installatie, en een gedeelte voor 
de wasmachine en de droger.
Beiden zijn werkzaam in Eindhoven. Petri is 
Internationaliseringsmedewerker bij het In-
ternational Office van het Onderwijs en Stu-
dentencentrum van TUE en Cos is controller 
bij DAf Trucks. De meiden gaan naar de OBS 
en hebben het er prima naar hun zin. Ze zin-
gen de gehele dag uit volle borst het school-
lied Ik ben zo happy, want ik zit op Openbare 
Brandevoort….
Hoe ze hier terecht zijn gekomen? Eind 1999  

werden Petri en Cos door hun (schoon)va-
der gewezen op het project Brandevoort 
waar nieuwbouwwoningen in oude stijl zou-
den worden gebouwd. “Wij waren eigenlijk al 
langer op zoek naar een oud huis, maar had-
den geen zin in het klussen,” aldus Petri. “En in 
deze wijk gingen ze nieuwe grachtenpanden 
bouwen in oude stijl. Dat klonk heel aantrek-
kelijk.” Na op een informatiebijeenkomst te 
zijn geweest, waren ze zo enthousiast over de 
plannen, dat ze zich inschreven voor Blok 3 
van De Veste. “We waren erg blij dat we wer-
den ingeloot, en ook nog eens op de kavel van 
onze eerste voorkeur: met vide en tuindeu-
ren.”
In april 2001 kregen ze de sleutel. Beiden zijn 
ook actief in het blok waar ze wonen. Cos zit 
in het bestuur van de vereniging van eigena-
ren van het binnenterrein. Petri is actief bij 
de activiteitencommissie van het blok die de 
jaarlijkse kerstborrel en zomerbarbecue orga-
niseert. Daarnaast zijn ze ook geregeld te vin-
den bij de activiteiten die georganiseerd wor-
den in de wijk en in het wijkhuis ‘t BrandPunt. 
Beide dochters dansen iedere week bij Dédé 
Danceballet, Puck zit bij de groep Toppers van 
Vestein die gevestigd is in de 12+-ruimte en 
natuurlijk vieren ze ook ieder jaar kindercar-
naval. Supergezellig!
Ze voelen zich thuis in Brandevoort en blijven 
hier voorlopig nog wel wonen. “Het is heel 
mooi om zo’n grote wijk te zien ontstaan in 
bijna tien jaar tijd,” aldus Cos. “Iedere nieuwe 
voorziening is een pluspunt. Toen we hier 
kwamen wonen, moesten we om in Eindho-
ven te komen helemaal over ’t Hout rijden, 
want de tunnelbak onder het spoor (de Bran-
devoortse Dreef) was er nog niet. Ook waren 
er in het begin bijna geen winkels. Petri vond 
het echt super toen hier een paar jaar geleden 
zelfs een HEMA om de hoek kregen.”

Inmiddels is Brandevoort meer een dorp ge-
worden. Daardoor krijg je steeds meer voor-
zieningen, maar alles wordt ook weer anonie-
mer. “Het is positief dat veel mensen elkaar 
toch gedag zeggen, ook al ken je ze niet per-
soonlijk en alleen maar van gezicht.”
Uiteraard vragen we ook naar mindere pun-
ten in de wijk. En dan komt toch de snelheid 
om de hoek kijken. “Het zou fijn zijn als er 
iets minder hard gereden werd, ook door 
Brandevoort-bewoners. Dertig kilometer per 
uur is al best hard in de smalle straten van De 
Veste,” vindt Cos.
Of ze nog suggesties hebben voor de wijk? 
Daar hoeven ze niet lang over na te denken. 
“Wat denk je van een koek-en-zopiekraam bij 
de Markthal, wanneer er in de winter weer 
geschaatst kan worden op de vijver van De 
Plaetse?” Een leuk idee met de wintermaan-
den in het vooruitzicht. Cos en Petri, bedankt 
voor jullie gastvrijheid. n

patricia teuns
foto: michel asselman
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de vendelier
boudewijn sterk, nieuwe directeur de vendelier

ilse hommering

Boudewijn Sterk is geboren en getogen in Laren, 
maar hij woont sinds enige jaren in Brabant. On-
langs is hij gestart met een nieuwe uitdaging als 
directeur van De Vendelier.
Hij heeft jarenlange ervaring als directeur op 
openbare en christelijke basisscholen, eerst in 
het Gooi en sinds enige jaren ook in Brabant. Hij 
leerde in Brabant zijn vriendin kennen. Zij woon-
de en werkte in Eindhoven en om samen ver-
der te kunnen gaan, was het het meest voor de 
hand liggend dat hij werk in deze omgeving ging 
zoeken. Inmiddels is het zo’n viereneenhalf jaar 
geleden dat Boudewijn naar Brabant verhuisde. 
Het bevalt hem goed in het Brabantse landschap. 
Er zijn wel wat cultuurverschillen, maar hij voelt 
zich goed geaccepteerd. Inmiddels woont hij met 
zijn vriendin en wat hobbydieren in een boerde-
rijtje in Milheeze. 
Tot afgelopen zomer werkte Boudewijn op de St. 

Trudoschool in Stiphout. Op deze school heeft 
hij gereorganiseerd en ontwikkeld, wat hem veel 
voldoening gegeven heeft. Daarna was de tijd rijp 
voor een nieuwe fase voor de school en voor 
hem zelf. Boudewijn heeft zin in de nieuwe uit-
daging die hij bij De Vendelier gevonden heeft. Hij 
wil zich de komende jaren gaan richten op het 
ontwikkelingsgericht onderwijs en de organisa-
tie op de school. De Vendelier is ontzettend snel 
gegroeid; momenteel heeft de school zo’n 700 
leerlingen die door vijftig leerkrachten worden 
begeleid. Boudewijn gaat zijn aandacht onder 
andere richten op de structuur, die volgens hem 
duidelijker kan. De Vendelier is een sterke school, 
met goede resultaten en inspectierapporten, 
maar natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. De 
website zal te zijner tijd aangepast en verbeterd 
worden. Er heerst een warm en open werk- en 
leefklimaat op de school. Dat geeft de mogelijk-

heid om de manier van handelen nog duidelijker 
zichtbaar te maken en het familiaire nog beter in 
stand te kunnen houden. Boudewijn ervaart een 
goed contact en betrokkenheid met de ouders 
in Brandevoort. 
Voor de toekomst van het onderwijs ziet Bou-
dewijn een multifunctionelere functie voor de 
school. De tijden zullen flexibeler worden door 
de voor- en naschoolse opvang. Er zijn steeds 
meer werkende ouders. Sinds vorig jaar heeft 
De Vendelier een continurooster, waardoor de 
kinderen een korte lunchpauze op school heb-
ben en ouders tussendoor geen opvang hoeven 
te regelen omdat ze werken. Boudewijn denkt 
dat het niet heel lang meer zal duren voordat de 
driejarigen ook zullen deelnemen aan het onder-
wijs. 
Wij danken Boudewijn Sterk voor het interview 
en wensen hem veel succes op De Vendelier! n
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ja, dat was me het feestje wel. Tien jaar Bran-
devoort, dat moest gevierd. Leuke geste 
voor de bewoners, ook leuke datum geprikt: 
10-10-2010. De uitnodiging werd huis aan huis 
bezorgd; we waren er helemaal klaar voor. Per 
slot van rekening was ons niet alleen een open 
podium en een ballonnenclown, maar ook een 
moderne prullariamarkt beloofd. En daar wil 
je op zondagmiddag natuurlijk niks van missen. 
De kinderen hadden namelijk op Koninginne-
dag de ouwe meuk al tegen een leuk prijsje 
weten te verkopen en dan is het dressoir in-
eens zo akelig leeg. 
Nou, we hebben het geweten. De gemeente 

had zich weer eens niks gelegen laten liggen 
aan het volk of de lokale middenstand en was 
op eigen houtje creatief aan de slag gegaan: 
we werden getrakteerd op braderie nummer 
zoveel dit jaar. O, ja het was best gezellig, want 
het was mooi weer en er was muziek en er 
was bier. Maar de spiegeltjes en de kraaltjes la-
gen tegen afbraakprijzen weer hoog opgetast. 
Nog sokken nodig, schat? Acute behoefte aan 
een nieuwe bh, buuf? Wonderkussens, dames 
en heren! Vietnamese loempia’s! Gelukkig was 
de shampookoning thuisgebleven. 

En met zo’n knalfuif wordt dan het kwaliteits-

merk Brandevoort in de markt gezet. Met 
een sneue verzameling koopwaar die op elk 
dorpsfeest in elk willekeurig dorp kan worden 
aangetroffen. Dus de volgende keer wat meer 
fantasie graag. En meer cachet. Want goedko-
pe bloesjes en broekriemen kunnen we elke 
zaterdag al scoren op de markt. Dan krijgen 
wij bewoners ook echt weer een trots gevoel 
en staat onze vriendenkring van buiten ook 
weer eens enthousiast op de stoep om een 
graantje mee te pikken van de Brandevoorter 
sfeer. Wij mogen dan wel wonen in een wijk 
met een klassieke stijl, de bewoners houden 
toch echt wel van een eigentijds jasje! n

column
antonius

super voorraadsale bij lot&Binc, oude 
winter- en zomercollecties in alle maten te-
gen interessante prijzen! zaterdag 13 no-
vember van 11.00 tot 16.00 uur aan het 
Speelheuvelplein 10 te Someren.

Op zondag 7 november is de traditionele 
jaarmarkt van Vrije School Peelland, Hel-
mondselaan 71. Van 10.30 tot 15.00 uur is 
er van alles te bekijken, te proeven en natuur-
lijk te kopen. Verkrijgbaar zijn onder andere 
natuurproducten, duurzaam speelgoed en sei-
zoentafelfiguren. Ook zijn er diverse kinderac-
tiviteiten. Entree gratis! Kijk voor meer infor-
matie op www.vrijeschoolpeelland.nl.

Het gastouderbureau van spring is op 
zoek naar gastouders met diploma Helpen-
de Welzijn 2 voor opvang bij gezinnen in huis. 
Voor info belt u: 088 208 82 08.

Bent u op zoek naar een hulp in de huis-
houding? Bel: 06 209 906 08.

De synchroonzwemgroep van Zwemver-
eniging Thalassa houdt op 7 en 13 novem-
ber haar jaarlijkse synchroonzwemshows in 
Geldrop. De leden van de synchroonzwem-
groep komen ook uit Brandevoort.

Nieuw in gezondheidscentrum Brandevoort: 
mindfulnesstraining, met aandacht in 
het hier en nu kunnen zijn. Acht donderdag-
avonden van 20.00 tot 22.00 uur. Voor 
inschrijven en/of inlichtingen kunt u contact 
opnemen met frank Mandos, GZ haptothera-
peut, 06 536 814 21 of Ingrid Bos, psycho-
loog, 06 474 900 51.

Op zondag 28 november houdt de filate-
listenvereniging De Helmveste Helmond e.o. 

een ruilbeurs voor postzegels in De 
fonkel, Prins Karelstraat 131, Helmond. De 
beurs is van 09.30 tot 14.00 uur. Ook de 
jeugd is van harte welkom! Entree voor niet-
leden vanaf 12 jaar e1,-.

Tijdens wijkfeest 10-10-’10 een armband 
gevonden met een steen. Bij de juiste om-
schrijving op te halen na telefonische afspraak 
35 10 00.

Wij  zoeken een huishoudelijk verzor-
gende voor 3,5 uur per week op basis van 
een Persoonsgebonden Budget.  Er zijn 
twee kinderen van 4 en 6 jaar en mama heeft 
beperkingen aan handen en benen. Wij wo-
nen in Brandevoort, wijk Stepekolk. reacties 
graag op telefoon: 54 58 60 of via de email: 
helen@banouk.eu.

brandjes

KoBra is het koor uit Brandevoort met ruim 
vijftig leden, onder leiding van dirigent Adriaan 
van den Heuvel. We zingen populair repertoire 
(onder andere popsongs en musicalnummers) 
en treden regelmatig op. repeteren doen we 

elke donderdagavond in de grote zaal van 
‘t BrandPunt. We werken hard in een plezieri-
ge sfeer. Kun jij zingen? Kom dat dan bij KoBra 
doen! Meld je aan bij onze secretaris Wilma 
de Kinderen via info@koorbrandevoort.nl, je 

kunt dan een repetitieavond komen luisteren 
en sfeer proeven. Wil jij KoBra komen ver-
sterken, dan volgt een stemtest. Meer weten? 
Kijk dan eerst op www.koorbrandevoort.nl. n

kobra zoekt bassen
welke mannen durven hun stem aan kobra te geven?
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Protestantse gemeente te helmonD 

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

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

Ledenadministratie: Kerkelijk Bureau:
Sperwerstraat 2, 5702 Pj  Helmond, telefoon 53 94 70

Predikant voor o.a. de wijk Brandevoort is:
momenteel een vacature, contact via 66 70 80. 

Contactpersoon voor de wijk is Mevrouw jacqueline Noort, telefoon 66 70 80
Er is geen vast spreekuur, maar per telefoon of per e-mail is een afspraak te maken.
 
Erediensten:  Iedere zondagmorgen om 10.00 uur (zie website of het kerkblad Perspektief)
Er is een oppasdienst voor kinderen van 0 tot 5 jaar, en voor de wat oudere kinderen is er een kindernevendienst.

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

Op zaterdag 27 november zal van 11.00 tot 15.00 uur een kerstmarkt worden georganiseerd in Het Trefpunt bij de 
Bethlehemkerk. Naast de boekenmarkt zullen er ook creatieve decoraties en gebruiksartikelen worden verkocht. De 

opbrengst van de markt is bestemd voor een goed doel. Tannie Ebben-Koning ontvangt graag bruikbare artikelen zoals 
sieraden, speelgoed en boeken om te verkopen. U kunt telefonisch contact met haar opnemen. Tel: 53 81 66.

Jacqueline Noort

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 paro-
chie en voor andere actuele berichten be-
zoek eens onze website: www.st-lucia.nl /  
www.damiaanhelmond.nl

PArOCHIEBESTUUr: H. DAMIAAN DE VEUSTEr
Dhr. j. Drouen
Mevr. I. v. Hoof-raaijmakers
Pastoor j. v.d. Laar
Dhr. M. Moons
Dhr H. rijkers 
Dhr. G.j.C. van Stratum
Mevr. T. v.d. Westerlo-van Oorschot
Dhr. A. van de Walle

BIjZONDErE DATA/VIErINGEN:
2 november 19.00 uur Luciakerk Allerzielenviering 
6 november 19.00 uur Luciakerk voorbereidingsvie-
ring Vormsel 
9 november 20.00 uur Luciapastorie, Doopvoorbe-
reiding
13-28 november Parochiemissie met medewerking 
van de Siongemeenschap uit Engeland en jongeren 
uit Oeganda
21 november Luciakerk 10.15 uur en 12.15 uur 
Vormselvieringen 
11 december 19.00 uur Luciakerk Dankviering 
Vormsel

GAAN HET VOrMSEL ONTVANGEN:
Sophie Verbakel, Wim Trieling, joella van Lieshout, Tessa 
Goossens, Benny Geerings, Sander van den Hurk, Stijn 
Hurkx, Naomi Curiel, Lisa Vervoort, Ilse van den Bosch, Dirk 
de Craen, Kalia Klomp, Nienke van Beek, Stan van Aarle, 
Marly van Duijnhoven, Lara van den Bungelaar, Lindsay Ver-
meulen, justin jansen, robin Grinwis, Steven jeuken, Eline 
Spee, Sanne jurrius, rik Stienen, Martijn van Aerle, Mike van 
Bragt, Giada Masella, femke fine, Thijmen van Betten, rick 
v.d. Laar, Thijs Hermans, Anouk Meulendijks, Demi Swinkels, 
Alyssa Holzken, Evi Manders, joan Hulsebosch, joni Latour, 
Antonie van Breugel, Daphne van Breugel, Nick Derksen, 
robin van Baar, Bram van der Heijden, Leon van Hout, Lau-
ra Olijve, rik Gommans, Hansje Verhoeven, Dionne Dirks, 
justin Ogenia, Kevin v.d. Laar, Thijs Verbakel, Sverre Creu-
wels, Michel Bijnen, Bjorn Klaasen, Michelle van den Heuvel, 
Stacy Deckers, Tom Meeuwsen, Alyssa Ysselstein, jordy v.d. 
Waardenborg, Esmee van der Vliet.

j.v.d. laar, pastoor/deken

PAROCHIENIEUWS VAN DE HEILIGE DAMIAAN DE VEUSTER
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tuintjes en klusjes voor ou-
Deren 
Het aantal senioren neemt toe; zij willen nog 
zelfstandig blijven wonen. Velen van hen heb-
ben geen familie en/of kennissen meer. Ook 
gehandicapte mensen of mensen die door 
omstandigheden niet meer in staat zijn hun 
tuintjes netjes te houden en tot de lagere 
inkomensgroepen behoren, hebben uw hulp 
nodig! Bent u iemand die het leuk vindt om 
buiten actief bezig te zijn? Hebt u groene 
vingers? Wij zijn op zoek naar enthousiaste 
tuinierders/sters die de hulpbehoevende 
stadsgenoten willen helpen. Het gaat om de 
gewone tuinkarweitjes zoals onkruid wieden, 
schoffelen, snoeien, gras maaien of andere 
werkzaamheden. Ook in uw wijk.
Het biedt leuke contacten en is dankbaar 
werk. De vrijwilliger ontvangt een onkosten-
vergoeding. Tijd: in overleg met de cliënt. Meer 
informatie: Lidia Zagorska, Burenhulp/VWC 
Helmond, telefoon: 53 73 30 / 53 55 74. n

een klein aanBoD uit De va-
catureBank van vrijwilli-
gerscentrale helmonD
Hockey Club Helmond zoekt een coördina-
tor voor de buitenwerkzaamheden. Taken: 
het initiëren, plannen, coördineren en mede 
uitvoeren van de buitenwerkzaamheden. je 
stuurt (in overleg) drie tot vier collega’s voor 
het in optimale staat houden van het terrein.
Diabetes fonds maakt zich sterk om diabetes 
en complicaties te voorkomen en te genezen. 
Zij is op zoek naar een collectant voor de pe-
riode van 31/10 tot en met 6/11: de landelijke 
collecteweek. U kunt geld inzamelen in de ei-
gen wijk of in een andere wijk als dat nodig is.
Kinderboerderij de Veldhoeve is op zoek 
naar een klusjesman/vrouw of tuinman/vrouw 
voor alle voorkomende klussen op de kinder-
boerderij, onderhoud gebouwen, metselwerk, 
tuinonderhoud, schilderwerk. Zij zoeken men-
sen die sociaal zijn en van aanpakken weten. 
Werktijden: de ochtenden.
Stichting Welzijn Helmond richt zich op het 
sociaal cultureel werk in Helmond en zoekt 
een lieve actieve en attente dame met auto 
die met een mevrouw (91) wil gaan winkelen. 
Mevrouw vindt het nog steeds een kunst om 
de beste koopjes uit de krantjes te selecteren 
en deze in de winkel te bekijken en te kopen. 

Werktijden: in overleg. Kijk voor een overzicht 
of meer informatie over bovenstaande vacatu-
res in de vacaturebank, deze staat op onze site 
www.vrijwilligerscentralehelmond.nl of kom 
eens vrijblijvend kijken in de vacaturemappen. 
Ook kunt u een afspraak maken met de col-
lega bemiddeling als u het moeilijk vindt om 
zelf een vacature te vinden.
Voor meer informatie of een afspraak voor 
een intake kunt u terecht bij: Vrijwilligerscen-
trale Helmond, Stationsplein 15-21, 5701 PE 
Helmond. Tel: 53 55 74. De openingstijden 
zijn: maandag tot en met donderdag van 9.00-
17.00 uur, vrijdag van 9.00-12.30 uur. n

terre Des hommes
Terre Des Hommes is voor een ochtend of 
middag per week, of eventueel vaker, op zoek 
naar vrijwilligers om in de winkel de klanten 
te helpen en om voorkomende zaken aan 
te pakken. Terre Des Hommes draait in het 
centrum van Helmond met een groep vrijwil-
ligers een goed lopende winkel waarvan de 
opbrengst geheel ten goede komt aan goede 
doelen, aan projecten in derdewereldlanden 
die de medewerkers samen kiezen. Ze ver-
kopen kwalitatief erg goede gebruikte spullen 
zoals kleding, serviezen, boeken, speelgoed en 
veel meer! Alles wordt door mensen uit Hel-
mond en omgeving ingebracht. Ook u kunt bij 
ons altijd uw goede, gebruikte spullen afgeven. 
U kunt zelfs met de auto (vanuit de zijkant 
van de nieuwe bibliotheek naar ‘t Speelhuis 
rijdend) bijna tot aan de deur van de winkel 
komen om uw spullen af te geven.
Alle onze medewerkers zijn vrijwilligers. Be-
langstellenden kunnen bellen met Marianne 
Pijnenburg, tel: 55 49 38. U kunt ook de win-
kel aan de Markt 51a, nabij het Speelhuisplein, 
binnenlopen. Voor meer informatie over hen 
en de winkel: www.terredeshommes.nl onder 
vrijwilligers/Helmond. n

humanitas helmonD zoekt 
vrijwilligers
In Helmond is Humanitas op zoek naar vrij-
willigers die gezinnen, met minstens één kind 
onder de 6 jaar waar lichte (opvoedings-)pro-
blemen zijn, kunnen ondersteunen. Een korte 
omschrijving van de werkzaamheden zijn luis-
teren, samen dingen ondernemen en ouders 
ontlasten in de zorg voor hun kinderen. Be-

langrijk is dat de vrijwilliger ervaring heeft met 
het opvoeden van kinderen en een positieve 
kijk heeft op het leven. Werktijden gaan in 
overleg met het gezin, maar zal gemiddeld een 
ochtend of middag per week zijn. Humanitas 
biedt een gratis voorbereidingscursus van 
zeven bijeenkomsten en werkbegeleiding op 
maat. Daarnaast wordt er één keer per jaar 
een ontspannend uitstapje geregeld. n

unicef zoekt in BranDevoort 
mensen Die willen helPen
Unicef is actief in zo’n 155 ontwikkelingslan-
den. Met de verkoopopbrengst van kaarten en 
cadeauartikelen helpt Unicef kinderen op het 
gebied van gezondheidszorg, voeding, schoon 
water, onderwijs en beschermt ze tegen uit-
buiting. De VN-kinderrechtenorganisatie 
brengt al meer dan vijftig jaar kaarten en ca-
deaus uit.
Bent u creatief, enthousiast, sociaal en vindt u 
het leuk om verkoopactiviteiten te organise-
ren, word dan verkoopvrijwilliger bij Unicef.
Het regionaal Comité Unicef Helmond en 
omgeving zoekt in Brandevoort nieuwe vrij-
willigers die willen helpen met de verkoop van 
kaarten en cadeauartikelen vanuit huis, of met 
het helpen bij een Loop voor Unicef.
Het Comité telt ruim vijftig vrijwilligers, die 
elk op hun eigen wijze een steentje bijdragen. 
Voor meer informatie kunt U contact op-
nemen met jeannet de rooij, Burg. Krol-
laan 70, 5707 BE Helmond, tel/fax: 54 92 71, 
rooij181@planet.nl. n

humanitas neDerlanD
Humanitas is de Nederlandse vereniging 
voor maatschappelijke dienstverlening en sa-
menlevingsopbouw. Duizenden vrijwilligers 
en beroepskrachten zetten zich in voor een 
samenleving waarin voor iedereen plaats is. 
Omdat zij vinden dat iedereen volwaardig 
moet kunnen deelnemen aan onze samenle-
ving.
Humanitas biedt zorg en geeft hulp aan alle 
mensen. Ook aan diegenen die nergens an-
ders terecht kunnen. Humanitas-activiteiten 
hebben een menselijke maat. Het is hulp en 
zorg in de directe omgeving. Ze vinden dat 
gelijkwaardigheid tussen mensen voorop 
moet staan. En ook dat ieder mens verant-
woordelijk is voor zichzelf en voor anderen. n

vrijwilligers gezocht

Voor iedereen die van live muziek houdt. 
Om zelf (mee) te spelen of gewoon te luis-
teren. We willen met een groepje muzikanten 
dit winterseizoen drie of vier keer een ses-
sie houden in ‘t BrandPunt. Een sessie is een 
bijeenkomst van een aantal muzikanten, die 

vaak in een kring zitten en om beurten of sa-
men muziek maken, mooie nummers zingen 
en luisteren naar elkaar. In Ierland wordt er 
ook wel bij gedanst, maar daarvoor is hier niet 
zoveel ruimte. Iedereen is welkom en ieder-
een mag meedoen. Het is de bedoeling, dat er 

vooral akoestisch gespeeld wordt. Het maakt 
niet uit wat voor soort muziek je speelt. Het 
gaat om de gezelligheid. Kom luisteren!
Zondagmiddag 28 november vanaf 14.30 
uur in ‘t BrandPunt. Info: Marleen revenboer 
66 62 65. n

muzieksessie in ’t brandpunt
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Christy van rij is geboren op 5 maart 1964 in 
Vlaardingen en opgegroeid in Terborg; daar gaat 
ze naar de basisschool. Door verhuizingen van 
het gezin stroomt ze door naar de havo in Doe-
tinchem. Tijdens deze opleiding voelt ze er veel 
voor om in de verpleging te gaan of iets te gaan 
doen met kinderen. Omdat er toen blijkbaar nog 
wél voldoende verpleegkundigen waren, kan ze 
na het behalen van haar diploma niet starten met 
een inservice-opleiding. Daarom besluit ze een 
secretaresse-opleiding te gaan volgen, eveneens 
in Doetinchem. Ze behaalt het diploma medisch 
secretaresse in 1983.
Ze schrijft zich in bij een uitzendbureau en komt 
via deze weg terecht bij Ciba Geigy in Arnhem. 
Vervolgens gaat ze werken bij uitgeverij Misset in 
Doetinchem waar ze inmiddels, samen met haar 
beste vriendin die ze tijdens de secretaresse-
opleiding heeft leren kennen, op kamers gaat. 
In diezelfde tijd leert ze Eric de Hoogt kennen, 
haar latere echtgenoot. Als deze, na zijn mili-
taire dienstplicht, voor de makelaardij-opleiding 
in Eindhoven kiest, gaan ze samen richting zui-
den en vinden woonruimte in het centrum van 
deze stad. Christy komt in leuke banen terecht 
als secretaresse bij verschillende bedrijven. Het 
koppel verhuist nogal eens en dat vindt Chris-
ty iedere keer weer een feest. Ze kan zich dan 
lekker toeleggen op haar hobby: het creëren 
van een nieuw interieur. Een nieuw behangetje, 
nieuwe stoffering, indeling van de ruimtes en der-
gelijke; ze maakt hiervan steeds plakboeken met 
alle droomwensen (die al dan niet werden uit-
gevoerd). Ze trouwen in1992 en in 1993 wordt 
hun zoon Camiel geboren.
Samengevat komen ze, via Eindhoven, Nuenen, 
Mierlo-Hout en Brouwhuis in 200l uiteindelijk 
terecht in Brandevoort. Dat mag geen wonder 
heten, want Eric is op dat moment nog woning-
makelaar; zijn kantoor verkoopt woningen in 
deze wijk. Ze kopen van tekening een huis aan 
de Ardijnserf 10. Zoals uit bovenstaande blijkt, is 
Christy altijd al erg bezig met het inrichten van 
woonruimtes en daarom gaat ze een schriftelijke 
opleiding volgen aan het IVB (Instituut Voor Bin-
nenhuisarchitectuur). Dit combineert ze met een 
baan van dertig uur in de week, haar gezin, divers 
vrijwilligerswerk en twee honden.
Na deze opleiding, die ze met goed gevolg af-
rondt, stapt ze vol goede moed in 2006 naar de 
Kamer van Koophandel om haar bedrijf in te 
schrijven onder de naam: BinnenPret interieuri-
deeën. Haar bedrijf houdt zich onder andere be-
zig met het inrichten, indelen, stylen en het geven 
van kleuradviezen voor alle denkbare ruimtes in 
huis. Na een aantal keren overleg, zoeken naar de 
(on)mogelijkheden, concept-adviezen enzovoort, 
krijgt de opdrachtgever op schrift een advies met 
alle tips, trucs en conclusies. Deze laatste gaat 
dan over tot het (laten) uitvoeren van de op-
dracht. In de meeste gevallen doet de opdracht-
gever dit zelf en krijgt Christy, nadat alles klaar 
is, het eindresultaat gepresenteerd en mag ze dit 

komen bekijken. Dit laatste is voor haar heel leuk, 
maar vooral ook spannend om het eindresultaat 
in werkelijkheid te zien. Spannend, omdat de op-
drachtgever er vaak een eigen draai aan geeft en 
dat kan heel leuk uitpakken! Deze werkzaam-
heden kunnen variëren van één ruimte, tot een 
heel huis. Christy draait hier haar hand niet voor 
om. Vooral de laatste tijd krijgt ze veel aanvragen 
voor het inrichten van puberkamers. Kinderen in 
deze leeftijdscategorie vinden hun prinsessen- of 
piratenkamer op een gegeven moment natuurlijk 
niet meer gaaf. Hun ouders onderkennen deze 
wens, maar willen er zelf eigenlijk niet mee aan 
de slag. Dit soort werkzaamheden vindt Christy 
ontzettend leuk, vooral door het intensieve con-
tact met jongeren.
Haar opdrachten komen van mensen van allerlei 
leeftijden en achtergronden en ook de verschil-
lende ruimtes die ze onder handen krijgt, zorgen 
telkens weer voor een nieuwe uitdaging. Het 

allerleukste vindt ze het inspireren en enthou-
siasmeren van haar opdrachtgevers. Als hun 
opdracht klaar is, en ze zijn helemaal tevreden 
dan is ze helemaal blij! Als aanvulling op de in-
terieuradviezen heeft Christy op haar website: 
www.binnenpret.biz een webshop waarop een 
groot aantal woonaccessoires wordt aangebo-
den.  Christy wil BinnenPret het liefste verder 
uitbouwen om dan misschien in de toekomst 
haar part-time secretaresse functie op te geven 
om zich geheel aan haar bedrijf te kunnen wijden.
Het gezin heeft het prima naar de zin in Bran-
devoort, de ontwikkelingen en eigen inbreng in 
het verenigingsleven vinden ze heel stimulerend. 
Christy is al bijna tien jaar betrokken bij Scouting 
Brandevoort. Ze vinden het wel een minpuntje 
dat kleine zelfstandigen in het winkelcentrum 
niet echt uit de verf kunnen komen.
De redactie van de BC wenst het gezin veel ge-
luk en gezondheid en zakelijk veel succes. n

wilt u binnenpret?
                       dan moet u bij christy van rij zijn

marga dobma
foto: ugur uzdemir
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jullie zijn weer een poos in de weer met school, 
huiswerk en natuurlijk je hobby’s. Intussen zijn 
wij met Chill House ook al een maand aan de 
gang. Nog even in het kort: Chill House is voor 
alle groep 8-ers en scholieren van het voortge-
zet onderwijs die in Brandevoort wonen. Het 
lidmaatschap kost je helemaal niets. In de even 
weken staat de deur open voor leerlingen van 
het voortgezet onderwijs en in de oneven we-

ken voor groep 8-ers. Ben je nog niet geweest? 
Kom dan maar eens een avond kijken, of beter 
nog, schrijf je meteen in via de website. We 
willen er samen met jullie weer een leuk jaar 
van maken met een hoop lol en gezelligheid, 
maar ook met verschillende activiteiten. Een 
aantal van jullie heeft al fanatiek plannen zitten 
maken en daar zijn we keiblij mee. Een aantal 
plannen is al uitgewerkt in concrete activitei-

ten zoals ‘Ik hou van Holland’ en een cocktai-
lavond (kijk op de website voor de recepten). 
Maar we kunnen natuurlijk altijd meer goede 
ideeën gebruiken, die wij (samen met jullie) 
uitwerken in leuke activiteiten. Dus als je er op 
vrijdagavond bent en je hebt een leuk idee, laat 
het ons weten!  Check onze website voor alle 
data, activiteiten, foto’s en om je in te schrijven: 
www.chill-house.nl. n

chill house
hallo jeugd van brandevoort

Sinds 2009 is er in Brandevoort een derde 
school: Mondomijn. In het kindcentrum Mon-
domijn is naast onderwijs ook ruimte voor 
opvang van kinderen van nul tot dertien 
jaar, verzorgd door Korein Kinderplein. We 
werken vanuit de filosofie van Maria Mon-
tessori. Bij ons kan uw kind zich ontplooien 
in een pedagogisch verantwoorde, veilige en 
vertrouwde omgeving. Wat dit voor u en 
uw kind kan betekenen, vertellen we graag 

op een van de informatiebijeenkomsten:

18 november van 9.00 tot 10.30 uur
23 februari van 9.00 tot 10.30 uur
21 april van 9.00 tot 10.30 uur
9 juni van 9.00 tot 10.30 uur

Op deze bijeenkomsten is er ruimte om ken-
nis te maken met onze werkwijze en voor uw 
vragen. Voor opvang van de jongste kinderen 

wordt tijdens de ochtenden gezorgd, graag 
van te voren aangeven of u hiervan gebruik 
wilt maken. Mocht het voor u niet mogelijk 
zijn op een van deze bijeenkomsten aanwe-
zig te zijn, is het natuurlijk altijd mogelijk om 
een persoonlijke afspraak te maken. Graag tot 
ziens op een van onze informatie bijeenkom-
sten.
Mondomijn, Vaartsestraat 3, 5708 XE  Hel-
mond, telefoon 66 28 94. n

informatiebijeenkomsten mondomijn
        het montessori kindcentrum in brandevoort

lisanne haans
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Scouting Brandevoort gaat uitbreiden! Op 12 
oktober zijn we gestart met een nieuwe groep: 
de Explorers. Deze groep is er voor jongens 
en meiden tussen de veertien en achttien jaar 
die van actie en afwisseling houden. Ze komen 
wekelijks bij elkaar om zelf activiteiten te be-
denken en te organiseren. Dat gebeurt met de 
hulp van een aantal begeleiders.

WAT DOEN EXPLOrErS?
De naam van deze nieuwe speltak zegt het 
eigenlijk al: to explore: op onderzoek uitgaan. 
Ontdekken en onderzoeken op allerlei gebie-
den staat elke week centraal bij de Explorers. 
Denk bijvoorbeeld aan: hikes lopen, fietstoch-
ten, klimmen en kanoën. Naast actieve scou-
tingactiviteiten ben je natuurlijk ook gewoon 
lekker onder elkaar met de andere Explorers. 
Actief zijn we dus niet altijd, maar wel altijd 
uitdagend! 
Maar dat is niet het enige! Wij trekken er ook 
weekenden op uit om te kamperen in de bos-
sen met ’s avonds een spectaculair kampvuur. 
Dit doe je natuurlijk samen met een heleboel 
leeftijdsgenoten en met je begeleiding. 
Dus als jij in de leeftijd van veertien tot acht-
tien jaar bent en zin hebt om met anderen een 
leuke en avontuurlijke Scoutingtijd tegemoet 
te gaan, meld je dan NU aan!

MEEr INfOrMATIE?
Aanmelden of meer informatie inwinnen 
kan via de website: www.scoutingbrande-
voort.nl of via onderstaand e-mailadres: 
engbers_niek@hotmail.com. 
De Explorer begeleiding Scouting Brande-
voort: jeroen Engbers, Niek Engbers, Boude-
wijn jonkers, Gert-jan Kamphuis, Ivon Lijten, 
jos van der Sanden n 

Spaar-
op-Maat

vrij en vast 
sparen op

één rekening 

Met Spaar-op-Maat kunt u sparen zoals ú dat wenst. Op één rekening kunt u én uw 
geld vastzetten om flink te sparen én ieder moment kosteloos geld opnemen.

Loop binnen en ervaar het gemak van sparen bij SNS Regio Bank

Bekx Assurantiën B.V.
Marktstraat 18
5731 HW Mierlo
T 0492 - 66 17 12
E bekx@bekxassurantien.nl
I www.bekxassurantien.nl

Tot ziens bij de meest persoonlijke bank van Nederland!

scouting
scouting brandevoort zoekt explorers

kbo
verslag ledenvergadering

Voor het eerst werd de najaarsvergadering 
van de KBO St. Lucia in het wijkgebouw 
’t BrandPunt in Brandevoort gehouden. De 
opkomst was zeer goed, circa vijftig mensen 
waren aanwezig. Ook leden uit Mierlo-Hout 
waren naar Brandevoort gekomen.
Het was goed dat van de Seniorenraad drie 
personen en de SWOH één persoon verte-
genwoordigd waren. Vanuit de KBO-Kring 

Helmond en ook de KBO-Stiphout gaven 
twee mensen acte de presence. Er waren zelfs 
enkele mensen uit Mierlo.
Na de opening door de voorzitter gaf jan 
Drouen een inleiding over de activiteiten in 
’t BrandPunt, het wijkgebouw van Brande-
voort. Dat was zeer informatief. Er is daar 
veel gelegenheid om mensen in hun vrije tijd 
bezigheden te verschaffen.

Wethouder Margreet de Leeuw van Zorg 
en Welzijn hield een betoog over wat de ge-
meente Helmond ouderen te bieden heeft. 
Van de mogelijkheid tot het stellen van vragen 
werd veel gebruikgemaakt. Vooral het voorge-
nomen besluit om de openbare bibliotheek in 
Mierlo-Hout te sluiten, lokte een heftige dis-
cussie uit. Hierover is het laatste woord nog 
niet gezegd. Het was een geslaagde middag. n
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De puzzel van september is gewonnen door G. van Hal. De oplossing was 319624. Deze maand een fotopuzzel. 

Zoek de verschillen! Het zijn er tien. De bovenste foto is het origineel, in de onderste zijn veranderingen aangebracht. Vermeld bij 
uw inzending letter(s) en cijfer(s) van de betreffende vakjes en geef in één woord aan welk object u bedoelt.
De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een interessante prijs van de 
maand. De oplossing van de puzzel kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl, onderdeel formulieren. Daar 
vindt u het formulier puzzel. De uiterste inleverdatum is 5 november. Succes!

de oktober puzzel  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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De organisatie vraagt aan alle kinderen van 
Brandevoort om het mysterie van de zwarte 
katten op te lossen! Sinds enige tijd zwerven 
er grote zwarte katten rond in Brandevoort. 
We zien ze op plaatsen waar we ze nog nooit 
eerder hebben gezien. Waarom zijn ze in Bran-
devoort en… 

VAN WIE ZIjN DE ZWArTE KATTEN?
Op 31 oktober tijdens het lopen van de Hal-
loweenroute zal dit mysterie door jullie kunnen 
worden opgelost. Als je de zwarte katten kunt 
vinden dan kunnen zij je aanwijzigen geven en 

zo kom je erachter wie hun eigenaar is! Denk je 
dat het jou zal lukken? Schrijf je in en misschien 
win jij wel een mooie prijs! Hou onze site in de 
gaten voor aanwijzingen over waar je de zwarte 
katten kunt tegenkomen! 
We starten vlak voordat we gaan lopen met 
een heuse Halloween-ballonnenwedstrijd. Wil 
je hieraan meedoen? Kom dan om 18.00 uur je 
ballon ophalen op de Brandevoortse Hoeve.
De route is dit jaar drastisch ingekort! We star-
ten met lopen om 18.00 uur vanaf de Brande-
voortse Hoeve en om 20.00 uur zal ook daar 
deze avond met een knallend Halloween-vuur-

werk worden afgesloten. Maar niet voordat de 
prijzen voor de mooist verklede jongen en het 
mooist verklede meisje evenals de mooist ver-
klede groep, het mooiste versierde huis en de 
mooiste versierde straat en de mooiste lampion 
bekend zijn gemaakt. Ook wordt op die avond het 
mysterie opgelost en zal er een winnaar worden 
getrokken uit degene die het goede antwoord 
hebben ingevuld. Het voorprogramma start om 
15.30 uur met een workshop pompoen uithol-
len en nog veel meer. Hou ook daarvoor de site 
in de gaten. Durf jij het ook dit jaar weer aan? 
www.brandevoort.org/users/halloween n

halloween
31-10-2010

tien jaar halloween, een feest om nooit meer te vergeten!

De gemeente zal enkele grote bomen van 
de eerste orde schenken aan de wijk. Begin 
oktober is het nog geen geschikt moment om 
grote bomen te planten; daarom was er op 
de feestdag van de wijk op 10-10-2010 een 
symbolische boom aanwezig; evenals een ge-
denksteen met tekst. De symbolische boom is 
nu geplaatst aan het Hertogveld.
In overleg met de werkgroep Spelen en Groen 
gaan we bekijken wat de meest geschikte lo-

caties zijn voor de grote bomen. Een boom en 
een gedenksteen komen in ieder geval op De 
Plaetse nabij het Kruidvat zodra de winkels 
van Blok 7 gereed zijn en we definitief gaan 
inrichten. n

meer bomen in de wijk
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Een speciale uitgave van Het Eindhovens Dagblad 
voor de wijk, dat is heel bijzonder en valt zeer te 
waarderen. Wel is het dan jammer dat de archi-
tectuurrecensent niet alles van onze bouwstijl 
snapt. Het is niet zo dat Brandevoorters geen 
goed historisch bewustzijn hebben. De bewo-
ners en bedenkers van de wijk willen gewoon 
een mensvriendelijke maat in het wonen. Dat 
deze zoektocht toevallig leidt naar voorbeelden 
uit voorgaande eeuwen is mooi. Maar het is niet 
zo dat wij ons willen verliezen in het verleden en 
willen ontsnappen aan de moderne manier van 
leven, waarbij wij traditie en moderniteit koppe-
len aan een unieke manier van wonen, een kop-
peling die niet dwangmatig een kopie wil zijn van 
het verleden, maar een creatieve en productieve 
verwerking is van goede zaken van vroeger en 
verworvenheden van de technische vooruitgang 
van nu. juist in deze moderne individualistische 
tijd zijn mensen op zoek naar geborgenheid en 
gezelligheid, een sfeer die in Brandevoort is te 
vinden. In deze wijk waar mensen niet het idee 
hebben in een stad, maar in een dorp te leven, 
waar iedereen iedereen kent. Zoeken naar 
waarden die inderdaad de vorige eeuwen bij het 
dagelijks leven hoorden en die kennelijk ook erg 
aanspreken in de moderne tijd.
Zo kan het gebeuren dat de mooie retrostijl van 
een woonboog aan de ingang van een binnen-
ruimte in een van de woonblokken in De Veste, 
beschermd en afgerond wordt met moderne en 
duurzame materialen uit deze eeuw.
Zo ook is de ‘argumentatie’ dat een historisch 
onderzoek, zoals enkele maanden geleden be-
schreven in de BC, min of meer vanzelfsprekend 
zou leiden tot een andere bouwstijl van onze 
wijk, niet juist. Volgens ons heeft het één niet di-
rect met het andere te maken. Want nagenoeg 
alle Brandevoorters zijn zich immers bewust van 
hun verleden en ook van het verleden van de 
bewoners, die vroeger op de grond van Brande-
voort hebben gewoond en deels nu nog wonen. 
Hun traditie en die van de ontwerpers is opti-
maal tot uiting gebracht in de bouwstijl van onze 
wijk zoals die zich tot nu toe heeft ontwikkeld 
en in de toekomst nog verder zal ontwikkelen. n

tien jaar brandevoort
                       historisch bewustzijn of...

marga dobma / giel pollemans
foto: ugur ozdemir

Zondag 10-10-2010 was het feest in Brande-
voort. Dit was door gemeente en bouwon-
dernemers georganiseerd. Het mooie weer 
zorgde voor een flinke drukte. De gangetjes 
tussen de kraampjes, die bijna overal stonden, 
liepen regelmatig vol en bezoekers moesten 
met elkaar afstemmen wie er wel of niet door 
mochten lopen. Tussen twee grotere festijn-
trekkers in konden bezoekers in het hart van 
De Veste heen en weer drentelen. Aan de ene 
kant, voor de Openbare Basisschool Brande-
voort, stond een erg groot podium met muziek, 
karaoke-activiteiten en optredens van allerlei 

zang- en dansgroepen. Op het plein bij dit po-
dium vermaakten de bezoekers zich prima; in 
de zon, met wat drank en dan ook nog met een 
mooi uitzicht op de mooiste panden van Bran-
devoort. Helemaal aan de andere kant bij het 
informatiecentrum van de bouwondernemers, 
was in de Markthal de andere publiekstrekker 
ingericht. Zo wist een enthousiast koor van 
voornamelijk oudere artiesten met veel succes 
een hele groep senioren met veel overtuiging 
in beweging te zetten. Of deze toeschouwers 
familie van de artiesten waren, is niet duidelijk, 
maar een warme en hechte band over en weer 

konden we met zekerheid vaststellen. Geluk-
kig was er tussen de evenementen op de podia 
door voldoende ruimte om af en toe even stil 
te gaan zitten langs het water, of een afslag te 
nemen door de Laan door de Veste. Hier was 
het nog opvallend rustig en konden bezoekers 
geïnspireerd raken door bijzondere en uitbun-
dige architectonische composities.
Al met al een gezellig en ontspannen feest, ze-
ker als je niet al te hoge verwachtingen had. 
Of het in de rij van bijzondere Brandevoorter 
feesten een plaats zal krijgen, moet de toe-
komst nog uitwijzen. n

giel pollemans
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Twitter, veel mensen hebben ervan gehoord. 
En ook steeds meer mensen maken er ge-
bruik van, zelfs de majesteit doet het tegen-
woordig. En Tweede Kamerleden moeten van 
mevrouw de voorzitter hun ‘twittertjes even 
ophouden’. Maar is het nu echt zinnig al die 
korte boodschapjes? Mededelingen als: ‘ik zit 
nu in de trein’ of ‘de sperziebonen zijn in de 
aanbieding, lekker’. Nee, natuurlijk niet. Maar 
dat de zogenaamde sociale media ook erg 
nuttig kunnen zijn, blijkt uit de bijeen getwit-
terde actie voor vers brood in Brandevoort.
Pierre de Wit, die met een broodkraam van ’t 

Stoepje in Eindhoven op de markt staat, twit-
tert ook en leerde zo een aantal mensen in 
Brandevoort kennen. En aangezien er bij veel 
mensen in de wijk behoefte is aan een bakker, 
wat wij ook geregeld terughoren in de rubriek 
Kijkje thuis, brainstormde hij met zijn netwerk 
op welke wijze hij aan deze vraag zou kun-
nen voldoen. Hij had al eens geprobeerd een 
vergunning te krijgen om in de Markthal te 
mogen staan, maar die werd zonder verdere 
opgaaf van redenen door de gemeente gewei-
gerd. “Een gemiste kans,” aldus De Wit, “zoiets 
trekt toch mensen. Er is vast behoefte aan 

een groentekraam, een visboer en een brood-
kraam. Op deze manier heeft de Markthal 
bijna geen functie, behalve bij evenementen.” 
En dat doet de naam van deze mooie voorzie-
ning toch echt geen eer aan, beste gemeente. 
De wijkbewoners willen niets liever dan deze 
ambachtelijke voorzieningen in Brandevoort. 
Ze komen echt niet naar het centrum, omdat 
ambtenaren dat zo graag willen. Desalniette-
min, de twitteraars zijn niet voor één gat te 
vangen, zo bleek…
Omdat De Wit niet naar Brandevoort kon 
komen, ging hij op zoek naar een andere mo-
gelijkheid. Dat werd een webwinkel. Bakkerij 
’t Stoepje stemde in met het initiatief, omdat 
het geen concurrentie vormt voor de andere 
’t Stoepje-verkopers op de markten rondom 
Brandevoort. 

Vervolgens werd de website (debestelbakker.nl) 
gebouwd en uitgebreid getest door De Wits 
netwerk, werd er een flyer ontworpen door 
Patricia van den Eertwegh (Brandevoorter 
twitteraar), die rondgebracht werd door weer 
een andere groep, u raadt het al, twitteraars 
uit de wijk. 
Een mooi voorbeeld hoe in een maand of 
drie, vier gezamenlijk een nieuw initiatief op 
poten kan worden gezet. En dat allemaal met 
boodschapjes van maximaal 140 tekens… En 
beste lezers, de meesten hebben elkaar nooit 
persoonlijk ontmoet. Een mooi stukje onder-
nemerschap! n

Bij het vallen van het blad, valt er ook altijd iets 
te doen aan de A270, zo lijkt het wel. De afge-
lopen jaren hebben we in het najaar toch al di-
verse keren achter elkaar kunnen aansluiten op 
deze korte snelweg. Waarbij ik geregeld dacht: 
“Meid, had toch de fiets gepakt.” Ik stond al stil 
in de wijk zelf. En meer dan een uur later kwam 
ik dan aan op mijn bestemming in Eindhoven. 
Collega’s uit Maastricht zijn geregeld sneller in 
Eindhoven dan ik. Wanneer krijgen we toch een 
extra aansluiting? Dat is wel zo handig en dan 
versla ik mijn Limburgse collega’s weer eens.
Enfin. Vanaf oktober is de A270 weer een mooie 
slalom geworden en dan ook nog enkelbaans. 
Doel: een kruising met afslagvakken voor de 
wijk Brandevoort. Dus mij hoor je niet klagen. 
Besloten is om niet te kiezen voor een om-
leidingsroute tijdens de werkzaamheden. Wij 
automobilisten worden over de andere rijbaan 
geleid. Geen probleem hoor. Alleen soms vind 
ik het toch jammer dat je maar zo zachtjes mag 
rijden, want stiekem zou je die bochten toch 
net iets scherper willen nemen. Maar ja, geen 
lease-auto, dus dan ook maar geen waaghals.
En was u ook even verbaasd bij de afrit Nue-

nen? je moest korte tijd naar Eindhoven rijden, 
om daarna te keren en dan toch die afslag naar 
Nuenen te nemen als je naar Dierenrijk Eu-
ropa wilde gaan. Ach, die paar minuten maken 
helemaal niet uit, die olifanten gaan toch ner-
gens naar toe; het is immers voor een goed 
doel. We krijgen er een tweede aansluiting bij! 
En de werkzaamheden duren maar tot 13 no-
vember. Dat is dus ook te overbruggen.
Zo nieuwsgierig als ik ben, kijk ik iedere keer als 
ik langsrijd naar de vorderingen. Maar om heel 
eerlijk te zijn, naast een nieuwe asfaltlaag zie ik 
nog steeds geen afrit. Die asfaltlaag is trouwens 
wel helemaal prima. Eindelijk wordt die beton-
nen hobbelweg vervangen. Ik waan me dan al-
tijd even in België en al rijdend had ik soms het 
gevoel dat de vullingen eruit trilden. Leuk voor 
de tandarts, maar niet voor mij! Maar komt er 
nu wel of geen aansluiting? De kenner zal het 
wellicht wel zien. Maar ik wacht geduldig af. 
Toch… wat las ik toen ik weer eens aan het 
surfen was op het internet? Na afronding van 
de werkzaamheden kan de nieuwe kruising 
nog niet gebruikt worden. In 2011 start de 
gemeente namelijk met de aanleg van het ver-

lengde van de Voort en de Neervoortsedreef. 
Bij de kruising van de Voort met het spoor 
wordt in de periode 2011-2013 een spoor-
tunnel aangelegd. De Neervoortsedreef sluit 
dan aan op de nieuwe kruising van de A270. 
Ook zal er op de Neervoortsedreef nabij de 
nieuwe kruising met de A270 een afslag naar 
Gulbergen komen. Ahhhh, dat duurt nog wel 
heel lang! je vraagt je gelijk af, waarom ze ons 
dan nu al in de file laten staan. Hadden ze an-
ders nog geen plannen voor de A270 deze 
herfst en wilden ze ons niet teleurstellen? Wil 
men dat de A270 nu eindelijk eens genoemd 
wordt op de radio tijdens de filemeldingen?
Maar al googlend het antwoord gevonden. Dat 
de kruising op de A270 nu al wordt aangelegd, 
heeft enerzijds te maken met een verkregen 
subsidie en anderzijds om de overlast voor 
de automobilisten te beperken door direct 
aan te sluiten op de werkzaamheden van de 
provincie. Nou dat laatste is een beetje vaag. 
Dus… als ik het goed begrijp, dan kunnen we 
in 2014 wellicht over een nieuw stukje asfalt 
rijden. Hopelijk is deze nieuwe asfaltlaag dan 
inmiddels niet aan vervanging toe! n

vers brood
brandevoort twittert een bakker voor elkaar

tweede aansluiting laat nog even op zich wachten

cora brouwer/patricia teuns 

patricia teuns 
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even de wijk uit
kaartverkooP keieBijters ta-
lentenkletstoernooi van 
start
Ook dit jaar organiseren de Keiebijters het 
Keiebijters TalentenKletstoernooi. Was het 
vorig jaar nog even uitproberen, direct bij de 
eerste avond bleek het een succes. Er komt nu 
een vervolg. In het Brabant House strijden op 
vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober zo’n vijftien-
tal amateurkletsers om een wildcard voor het 
‘grote’ KeieKletstoernooi vlak voor carnaval. 
Inschrijven is niet mogelijk. De stichting heeft 
zelf talent benaderd, ook waren er kletsers die 
zich hadden aangemeld. Vorig jaar kwam het 
deelnemersveld uit de verre omtrek; er ston-
den zelfs kletsers op het podium uit Loon op 
Zand, Uden en Groesbeek.
Publiek is zeer welkom bij het Keiebijters Talen-
tenKletstoernooi. “Het leuke is dat ook wij de 
inhoud niet kennen”, zegt rogier Stoop van de 
commissie Binnengebeuren van de Keiebijters. 
“Dit soort avonden zitten vol verrassingen.” 
Het niveau kan dus superieur zijn, maar ook 
een tikje tegenvallen. juist de mix aan typetjes 
zorgt voor een bijzondere avond. De verwach-
tingen zijn hoog gespannen. Vorig jaar waren er 
echte uitschieters bij. De drie wildcards wer-
den toen vergeven aan Twan van Oers, Peter 
van der Maas en rob van Elst, die hun opwach-
ting mochten maken bij de immer uitverkochte 
KeieKletsavonden.
Deze twee avonden gaat het de Keiebijters 
echt om het bieden van een podium aan nieuw 
talent en om ‘nieuw bloed’ te krijgen voor het 
KeieKletstoernooi. Verschil met het ‘grote’ 
toernooi is dat de sprekers/kletsers niet af-
gewisseld worden door amusementsgroepen/
acts. Het publiek krijgt dus meerdere tonproa-
ters achter elkaar voorgeschoteld. Het evene-
ment vangt beide avonden om 20.00 uur aan in 
het Brabant House.
Kaarten kosten e5,- per stuk en zijn te re-
serveren door een e-mail te sturen naar 
voorverkoop@keiebijters.nl. Geef aan hoeveel 
kaarten je wilt reserveren, voor welke avond 
(vrijdag of zaterdag) en je naam. Gereserveerde 

kaarten kunnen opgehaald worden bij het Kei-
ebijterskantoor, Kasteellaan 9 in Helmond op 
22 oktober van 18.00 tot 20.00 uur, 16 en 23 
oktober van 11.00 tot 15.00 uur en 27 okto-
ber van 15.00 tot 18.00 uur. Kijk ook op www.
keiebijters.nl. n

m.o.v. stiPhout organiseert 
ook Dit jaar een Boeken-
markt.
De opbrengst van deze activiteit komt geheel 
ten goede voor onze projecten in Ghana, Tan-
zania en Kenia. 
De boekenmarkt vindt plaats in zaal ´t Aam-
beeld in Stiphout op zaterdag 30 oktober van 
13.00 tot 16.00 uur en op zondag 31 oktober 
van 11.00 tot 14.00 uur.
Indien u boeken ter beschikking wilt stellen dan 
kunt u deze brengen op Gerwenseweg 24 in 
Helmond. U kunt ook even bellen naar Theo 
van de Ven (54 29 54) of fried rijkers (52 57 
07). Zij zijn graag bereid de door u beschikbaar 
gestelde boeken bij u op te halen.
Wij hopen dat dit evenement wederom een 
groot succes zal worden en dat dit een goede 
bijdrage zal leveren aan het project: een nieuw 
opleidingscentrum in het plaatsje Wa in Ghana. 
Hier kunnen scholieren die verder willen stu-
deren een opleiding volgen en een vak leren.
Wij danken alvast iedereen die aan ons project 
mee wil werken en alle mensen die boeken en 
speelgoed ter beschikking gaan stellen voor het 
goede doel. n

gé-karel van Der sterren - 
NAT!

Schilderijen en installaties 1995-2010. Absur-
de onderwerpen die verrassen, verbijsteren 
en soms shockeren. Kleuren zo heftig dat ze 
bijna verblinden. Geboetseerde voorstellingen. 
Dikke lagen verf die nog niet opgedroogd zijn. 
Kenmerkende eigenschappen van de schilde-
rijen van Gé-Karel van der Sterren, een van 
Nederlands belangrijkste hedendaagse kun-
stenaars. NAT! is zijn grootste solotentoonstel-

ling ooit: van 19 oktober 2010 tot en met 30 
januari 2011 te zien in het Gemeentemuseum 
Helmond. Gé-Karel van der Sterren, de lust 
om te schilderen druipt bijna letterlijk van zijn 
kunstwerken af.
In het werk van Van der Sterren lopen illusie 
en werkelijkheid door elkaar. De kunstenaar 
wekt de indruk dat we een geschilderde vir-
tuele wereld kunnen binnenstappen. Een mooi 
voorbeeld is de voor het eerst tentoongestel-
de Nachtruimte, een zeshoekige kamer waarin 
in speciale nissen drie mysterieuze schilderijen 
hangen. Het zijn voorstellingen van sierlijke 
danseressen die van gebouwen springen in de 
subtropische omgeving van de Everglades in 
florida. In deze werken lijkt het alsof de belich-
ting van binnen uit de doeken komt. Table-dance 
is een ander voorbeeld. In een grote ruimte zit-
ten geschilderde figuren aan een tafel. Ze genie-
ten na van een overdadige maaltijd. De borden 
en wijnglazen op de tafel zijn in werkelijkheid 
gedrukt op een immens tapijt. En de etensres-
ten blijken de kleuren van een verfpalet te zijn. 

ZWArTE HUMOr
De onderwerpen die Van der Sterren kiest, zijn 
ongewoon en verleidelijk. De afbeeldingen zijn 
vaak geschilderd met een flinke dosis (zwarte) 
humor. 

OOPSIE DAISy
Van der Sterren laat zich inspireren door zijn 
eigen levenservaringen, popmuziek, videoclips, 
televisie, strip, religie en reclame. Hij toont ons 
de hedendaagse decadente levensstijl en weg-
werpmaatschappij waarin wij leven. 

OVEr DE KUNSTENAAr
Van der Sterren is in 1969 geboren in Stads-
kanaal. Hij studeerde aan de AKI Academie 
voor Beeldende Kunst in Enschede. Van der 
Sterren woont en werkt in Amsterdam. In 
1999 ontving hij zowel de Prix de rome voor 
schilderkunst als de Koninklijke Subsidie voor 
vrije schilderkunst. In 2007 won hij de jeanne 
Oosting Prijs. n
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Om eens wat anders met dit lekkere stukje vlees te 
doen in plaats van die eeuwige champignonsaus, maken 
we er deze maand een soort slavink van. En kies eens 
voor diervriendelijk, zoveel duurder is het niet.

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.
 

varkenshaasrol

INGrEDIëNTEN

1 varkenshaasje van ongeveer 400 gram
1 eetlepel pijnboompitten; licht geroosterd
1 eetlepel geraspte Parmezaanse kaas
1 teen knoflook
50 gram ontbijtspek
boter
peper en zout

BErEIDINGSWIjZE

Snijd het dunne uiteinde van de varkenshaas af. Snijd de 
haas overlangs voor ¾ in en vouw hem open. Snijd de 
‘zijflapjes’ ook een stukje in. Draai van het dunne uiteinde 
met de pijnboompitten, knoflook, kaas een snufje zout 
en flink peper gehakt. Vul hiermee de varkenshaas en rol 
hem dicht. Leg de plakjes ontbijtspek op een snijplank. 
Leg hierop de vleesrol en omwikkel hem stevig met het 
spek. Braad hem vervolgens bruin in de boter en gaar 
hem in een half uurtje in een voorverwarmde oven op 
160°C.
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a We hebben weer een leuke actuele kleurplaat gevon-

den voor jullie en wij hopen dat jullie er weer iets 

moois van maken. Dus leef je uit en lever hem in op: 

Biezenlaan 18 vóór 7 november 2010. 

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

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

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

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

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

ook te downloaden via  www.brandevoortercourant.nl
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Dit zijn de uitslagen van de kleur-

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

naars van de prijzen zijn:
 

1. Bo van der Vleuten 11 jaar 
2. Tessa van der Poel 6 jaar
3. Lenneke Dekkers 7 jaar
 

De prijzen worden naar jullie 
huisadres opgestuurd. Je hoeft dus 

niet de deur uit voor je prijs. 

de prijzen worden aangeboden door

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

1
2 3
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UITErSTE INLEVErDATUM KOPIj BrANDEVOOrTEr COUrANT NOVEMBEr NUMMEr

5 november

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

chilll-house     sandra geleijns chill-house@brandevoort.org

stichting dickensnight brandevoort jet de laat  voorzitter@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

winkeliersvereniging brandevoort info@winkelcentrumbrandevoort.nl

clientenraad stichting gezondheidscentrum brandevoort clientenraad@sgcb.nl

Activiteitenkalender 2010 
    
Oktober 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
23 okt Houtse Ton. Gr Dodelijke Schittering 20.00 uur  ‘t BrandPunt   432013 
30 okt Houtse Ton. Gr Dodelijke Schittering 20.00 uur  ’t BrandPunt   432013 
31 okt SBIA Halloween avond 18.00 uur  ’t BrandPunt   432013 
 
November 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
05 nov Brand Courant Sluiting inlevering nr 9 18.00 uur C. Brouwer  663650 
05 nov SBIA Single Café    R. Kuyten   432013 
6/7 nov SBIA Danzz Neota  ’t BrandPunt  432013 
14 nov SBIA Speelgoedbeurs 11-13.30 uur ’t BrandPunt 432013 
15 nov Wijkraad Openbare vergadering 20-20.45 uur F. vd Laar 432013 
15/20 n Gezondh centr Diabetesweek   Apotheek   370047 
17 nov De Vendelier Tienjarig feest   
20 nov SBIA Leutfestijn 20.30 uur  ’t BrandPunt   432013 
21 nov SBIA Inkomst Sint Nicolaas 14.00 uur  ’t BrandPunt   432013 
25 nov Wijkraad Openbare vergadering  20-22.00 uur  F. vd Laar   432013 
25 nov Brand Courant Distributie nr 9 18.00 uur P. Princen 665781 

 

27 nov SBIA Een avond lang 20.15 uur  
28 nov SBIA Single Café    R. Kuyten   432013 
28 nov M. Revenboer Muzieksessie 14.30 uur   M. Revenboer   666265 
 
December 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
09 Dec Wijkraad  Openbare vergadering 20-20.45 uur F. vd Laar 432013 
10 dec Brand Courant Sluiting inlevering nr 10 18.00 uur C. Brouwer  663650 
12 dec Dickens Dickensnight   
30 dec Brand Courant Distributie nr 10 18.00 uur P. Princen 665781 

 

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

Activiteitenkalender 2010 
 
April  

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
30 april SBIA Kindervrijmarkt 10.00 uur ’t BrandPunt 432013 
 
Mei  

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
02 mei SBIA Jam op crossbaan 12.00 uur ’t BrandPunt 432013 
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 
30 mei Actief Brandev Fierljeppen 13 – 17.30 u Actief Brandevoort 
29-30 mei SBIA Studio LOL  ’t BrandPunt 432013 
 
Juni 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
06 juni SBIA Single inloop 15 – 18.00 u  
17 juni Brand Courant Distributie Brandevoor-

terdag-editie 
18.00 uur P. Princen 665781 

16 juni Brand Courant Sluiting inlevering nr 6  C. Brouwer 663650 
20 juni SBIA Brandevoorterdag 11.00-18.30 J. Drouen 538747 
 
Juli 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
02 juli Brand Courant Distributie  nr 6 18.00 uur P. Princen 665781 
31 juli SBIA ’t BrandPunt gesloten tot 

24 augustus 
 ’t BrandPunt 432013 

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

activiteitenkalender 2010



nummer 8 • oktober 2010   67

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 - kruiswerk, consultatiebureau, diëtiste en dagbehandeling 0900 - 899 86 36
logopedie - renate jacobs 50 47 10
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
  kristen bouten en nienke crijns 59 89 89

logopedie - callista lichtendahl 06 - 54 35 57 69 
verloskundigen
  “brandevoort” - leen van leuken, marinda van de rijt & linda van vroenhoven 50 47 12
  “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
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
jongerenwerker swh helmond-west & brandevoort - jochem zwerus 06-42967343

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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