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inhoud
Op 12 december zal Brandevoort (De Veste) 
voor de achtste keer weer het middelpunt 
zijn van een prachtige Dickensnight. We kun-
nen hier extra trots op zijn, omdat onlangs 
deze viering door de gemeente Helmond het 
predicaat stadsevenement heeft gekregen! 
Maar, hoe komt de viering nu aan deze naam, 
zullen sommigen van u zich misschien wel 
eens afvragen?

Op zondag 21 november bezocht Sint ons Brandevoort. Het 
was een prachtige dag. De zon stond hoog aan de hemel. Sint 
doet zijn middagdutje altijd in basisschool De Vendelier voordat 
de intocht gaat starten. Het was al lekker druk… Het wachten 
was nog op de Sint. Er was al een aantal pieten in de weer 
toen Toverpiet het woord nam. Hij zou ervoor zorgen Sinter-
klaas tevoorschijn te toveren. Helaas ging dat helemaal mis en 
mochten wij de Paashaas, de Kerstman en prins Maurice ver-
welkomen.

In een bomvolle Hoftempel ’t BrandPunt, 
samen met Brandevoorters en in het bijzijn 
van vele bevriende carnavalsverenigingen, 
was op 20 november 2010 het uur u daar 
om 22.11 uur om de Prins van Brandevoort 
te kiezen. Als sinterklaascadeautje werd hij 
afgeleverd door twee carnavaleske pieten. 
Na hem toegezongen te hebben en na het 
voordragen van het meegeleverde...

Onder het mom van een etentje met be-
stuursleden en activiteitencommissie ter 
gelegenheid van het vijfenzeventigjarig 
jubileum, werd Rita naar ’t BrandPunt ‘ge-
lokt’, waar ze zelf in de bloemetjes werd 
gezet door burgemeester Jacobs en de 
turnvereniging! Rita is het zevende lid van 
HT’35 die dit lintje opgespeld... 

De weken voor de herfstvakantie hebben 
de groepen 1 en 2 van De Vendelier zich 
als ware kunstenaars ontpopt. Ook Spring, 
gelegen naast De Vendelier, deed mee aan 
dit talentvolle project. Op donderdagavond 
21 oktober waren zusjes, broertjes, ouders 
en grootouders welkom om de resultaten 
te aanschouwen.
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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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EVENEMENT DIcKENS

Dit jaar heeft het Dickensfeest een A-status 
gekregen van de gemeente. Dit betekent  
onder meer dat het feest ook bijzondere  
aandacht krijgt buiten de eigen wijk. Uiter-
aard weten wij in de wijk al lang dat het meer 
dan een bijzondere status heeft. Het is ge-
woon een onmisbaar ankerpunt in de cyclus 
van de Brandevoorter gemeenschap. En als 
het niet door zou gaan, dan mis je iets in je 
jaarlijkse leefpatroon. Wij gaan er dan ook 
vanuit dat dit jaar Dickensnight weer even 
indrukwekkend is als alle voorgaande jaren. 
Alvast nog heel veel succes bij de voorberei-
ding van de laatste loodjes.

Eind november is het moment dat wij midden 
in de winterfeesten zitten van Brandevoort. 
Halloween was dit jaar nog grootser dan in 
andere jaren. Misschien komt dit winterfeest
gevoel ook naar boven door de indrukwek-
kende intocht van Sinterklaas. Nog meer  
kinderen dan in voorgaande jaren wachtten 
de Sint op onder de Markthal. Onder een 
staal blauwe hemel geniet de Sint van zijn 
Intocht. En zo gauw de Sint in het zicht van 
de Markthal komt, barst het enthousiaste ge-
zang van de kinderen los.
Ieder jaar opnieuw past deze ontvangst pri-
ma in de sfeer en tijd van het jaar. Hier past 
alleen maar een grote groep Zwarte Pieten 
in met een vrijgevige Sinterklaas. Hopelijk be-
staat de sinterklaaswerkgroep nog heel lang 
voor de wijk. 

Ondertussen kijken we al uit naar Kerstmis, 
zoals Sint Nicolaas op de voorpagina uitkijkt 
naar Dickens en wellicht al nadenkt over wat 
de kerst dit jaar zal gaan brengen. Dit jaar 
valt Kerstmis midden in het eerste kerstva-
kantieweekend. Dit betekent dat u erg goed 
moet plannen om zo goed mogelijk te genie-
ten van het kerstfeest. Want u bent nog niet 
klaar met het afruimen van uw werkbureau 
(in het kader van clean desk policy) of u moet 
al met een tas vol kerstspullen in overvolle 
winkels de laatste kerstboodschappen doen 
voor de kerstdag op zaterdag. Meteen na de 
werkvrijdag is immers de winkel dicht en 
daarna op tweede kerstdag is ook niet veel 
meer te halen, omdat deze dag op zondag 
valt. Alvast prettige (winter-)feestdagen ge-
wenst. n

de redactie
foto: ugur ozdemir

redactioneel
                         november
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OVER DE TOEKOMST EN DE ONTWIK-
KElINg VAN DE WIJK

Op 15 november heeft er een interessante 
avond plaatsgevonden voor de toekomst van 
Brandevoort. De commissies Jeugd, Bran-
devoort II, Sport en Bewegen en Spelen en 
groen hebben hun plannen voor de toekomst 
van Brandevoort gepresenteerd. Het betreft 
onder meer: 
•	de jeugd, 
•	de ontwikkelingen van Brandevoort II, 
•	welke mogelijkheden wil Sport en Bewegen  
 in Brandevoort uitwerken en 
•	hoe zullen Spelen en groenvoorzieningen in  
 deze ontwikkelingen hun plaats krijgen?
Op 25 november vindt er een openbare ver-
gadering plaats over de toekomst van Bran-
devoort waarbij de wijkbewoners kunnen 
meepraten en meedenken over deze plannen. 
Door de vroegtijdige verschijning van deze  

Brandevoorter courant is het niet mogelijk 
om hierover verslag te doen in deze Bc. In de 
Bc van december wordt er uitgebreid verslag 
gedaan van deze openbare vergadering.
Voorbereiding
Op 15 november heeft het bestuur deze 
bespreking uitgebreid voorbereid. Vertegen-
woordigers van de werkgroepen en stich-
tingen die deze elementen van leefbaarheid 
uitwerken, hebben hun doelen en midde-
len met elkaar besproken en afgestemd. Zo 
licht Remco van grootel van de wijkraad de 
ontwikkelingen van Brandevoort II toe; Jan 
Drouen legt de plannen van de stuurgroep 
Jeugd uit en Henk Noort en Roland Koster 
zetten de lijnen uit van sport en groen en be-
wegen in de buurt van de Kaldersedijk. Roel 
van Rijswijk, de betrokken ambtenaar van de  

gemeente voor wijkraden in Helmond, heeft 
toen ijverig notities gemaakt. Zodoende kan de 
gemeente bestuurlijk goed nadenken en meehel-
pen de grote lijnen voor de wijk uit te zetten. De 
definitieve plannen zullen ook deel uit maken van 
het Wijkactieplan voor de komende twee jaar. 
Als al deze plannen na de bespreking van afgelo-
pen donderdag doorgang mogen vinden, dan kan 
er voor jong en oud en de sportende Brande-
voorter een erg energieke toekomst gloren. Dit 
geldt ook voor de plannen van de werkgroepen 
Spelen en groen en Brandevoort II. De komen-
de tijd zullen zij in de Bc toelichten wat zij van 
plan zijn. Houdt de Brandevoorter media en de 
site van de wijkraad hiervoor goed in de gaten: 
www.wijkraad.brandevoort.org. Voor uw 
ideeën en inbreng kunt u mailen naar: 
wijkraad@brandevoort.org. n

van de wijkraad

giel pollemans

gEZOcHT
Scholieren en studenten die maatschappelijke 
stage willen lopen bij Kindervakantieweek 
Brandevoort. Help je de hele week? Dan le-
vert dit veertig uur stage op!
De Kindervakantieweek wordt gehouden van 
maandag 11 juli tot en met vrijdag 15 juli 2011. 
Als stagiaire kun je ingezet worden om samen 
met een volwassene de hele week een groepje 
kinderen te begeleiden tijdens alle activiteiten. 

Of je wordt ingezet om de organisatie te on-
dersteunen, door bijvoorbeeld spelletjes klaar 
te zetten en deze spelletjes te begeleiden.
Het programma vindt voornamelijk overdag 
plaats (van ongeveer 09.00-16.00 uur) met 
uitzondering van donderdag, dan is er ook van 
17.00-20.00 uur een programma (het Mid-
zomeravondfeest). Als dank voor je hulp ben 
je van harte welkom op het vrijwilligersfeest 

(vrijdagavond 15 juli 2011) ter afsluiting van de 
Kindervakantieweek.

Heb je interesse om bij ons stage te lopen? 
geef je dan op!
let op, voor maatschappelijke stage stuur je 
een mailtje naar: mashelmond@vwchelmond.nl. 
Voor alle andere vormen van stage, stuur je 
een mailtje naar stage@kvwbrandevoort.nl. n

kindervakantieweek
yvon cremers
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wijkhuis ‘t brandpunt
                        bruisend brandevoort

maja bunthof

Kijk voor de meest actuele informatie op: 
www.brandevoortinactie.nl of www.brandpunt.info

28 NOVEMBER SINglE cAfé
Single? En nog nooit gehoord van het Single 
café? Dan hebt u écht iets gemist!
Stichting Brandevoort in Actie organiseert 
in het wijkhuis ’t BrandPunt regelmatig een 
gezellige middag of avond voor singles in de 
omgeving. Zo kunt u nieuwe mensen ontmoe-
ten en samen dingen ondernemen als u dat 
wilt. 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. U kunt dus gerust samen 
met vrienden komen die geen vrijgezel zijn. 
Deelname is gratis, u betaalt alleen de drank-
jes aan de bar. U mag ook introducé’s van bui-
ten de wijk meenemen.
len fraser en Rebekka Kuijten organiseren 
het Single café. Vragen? Wilt u zich aanmelden 
voor de mailinglist of heeft u een leuk idee? 
Mail dan naar rebekka@brandevoort.nu.

9 JANUARI 2011 NIEUWJAARSBIJEEN-
KOMST éN BRANDEVOORTER 2010
Noteert u dit alvast in uw agenda voor 2011: 
Stichting Wijkraad Brandevoort nodigt op zon-
dagmiddag 9 januari alle bewoners van Bran-
devoort van harte uit voor de nieuwjaarsbij-
eenkomst. Stichting Sociaal cultureel centrum 

’t BrandPunt maakt tevens de Brandevoorter 
2010 bekend. De bewoners van Brandevoort 
hebben hun medebewoners de afgelopen pe-
riode kunnen nomineren voor het verkrijgen 
van de titel Brandevoorter 2010. Dat heeft 
een mooi lijstje opgeleverd. Uit dit lijstje wor-
den drie kandidaten geselecteerd door een 
deskundige jury. Onder hen de winnaar en de 
genomineerden die op de tweede en derde 
plaats zullen eindigen. De uiteindelijke winnaar 
ontvangt een kunstwerk, een oorkonde en 
een persoonlijk geschenk. Daarnaast mag de 
Brandevoorter 2010 aangeven welke organisa-
tie binnen Brandevoort een extra bedrag van 
maar liefst e1000,- krijgt!

De nummers twee en drie gaan niet met lege 
handen naar huis. Ook zij ontvangen eveneens 
een oorkonde, een persoonlijk geschenk en 
delen ieder e500,- euro uit aan een van de 
Brandevoorter organisaties.

RIKKEN - ElKE WOENSDAgAVOND IN 
’T BRANDPUNT
Al sinds een jaar komt wekelijks een groepje 
bij elkaar om een kaartje te leggen. In het be-
gin waren er vier rikkers, nu is er een vaste 
kern van zeven mensen die te midden van 
andere bezoekers genieten van het kaartspel. 
Soms schuiven anderen spontaan aan en wor-
den er naast rikken ook andere kaartspellen 

gespeeld. Wat denkt u van klaverjassen of dui-
zenden? Natuurlijk gaat het om het spel, de 
gezelligheid, de humor en het praatje. 
Heeft u deze koude maanden ook zin om 
te ontspannen in de warme ambiance van 
‘t BrandPunt? Kom dan op woensdagavond 
naar het wijkcentrum van 20.00 uur tot 22.30 
uur. Er zijn altijd liefhebbers van het kaartspel 
actief. Toch even eerst de kat uit de boom kij-
ken? Dat kan ook: vanaf de bar kunt u onder 
het genot van een drankje de sfeer proeven. 
Kosten? Er wordt gerikt tegen twee eurocent 
per slag. En verder: voor een kopje koffie of 
een ander drankje betaal je in ’t BrandPunt 
niet de hoofdprijs. Erik: “Voel je welkom, het is 
er goed toeven.”
Voor informatie: bel of mail naar Kees Sterk: 
66 74 60 / ksterk@planet.nl of naar Erik Jager: 
54 13 60 / e.jager@brandevoort.nu. 

cARNAVAl 2011
Met het geslaagde leutfestijn is de kop eraf 
en zijn de voorbereidingen voor het carnaval 
in 2011 in volle gang. Stichting Brandevoort 
in Actie organiseert met carnavalsstichting De 
Brandeliers allerlei evenementen. 
let op! De kaartverkoop van een aan-
tal daarvan start direct in het nieuwe jaar. 
Voor actuele informatie houdt u de web-
sites in de gaten: www.brandeliers.com en 
www.brandevoortinactie.nl. n

Op 31 oktober is de nieuwe tijdelijke school 
geopend op de hoek Herenlaan/laan door 
de Veste. Deze opening brengt met zich mee 
dat er dagelijks nog meer kinderen (en ou-
ders) naar deze locatie komen.
Om de verkeersveiligheid rond deze scho-
len te verbeteren, worden enkele wegen 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, ten 
gunste van het fietsverkeer en het overige 
langzaam verkeer. Dit betekent dat de He-
renlaan niet meer in noordwestelijke rich-
ting toegankelijk is, maar dat de woningen 
alleen bereikbaar zijn vanuit de richting 
Biezenlaan. Het spreekt voor zich dat de 
toegang naar de binnenterreinen en de par-
keergelegenheden onder/bij de woningen 
gewaarborgd blijft.
De afsluitingen blijven gehandhaafd zolang 
de tijdelijke scholen en de kinderopvang op 
deze locatie in gebruik zijn. n

afsluiting
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AANPAK fIETSENDIEfSTAl OP STATION 
BRANDEVOORT
In Brandevoort worden steeds meer fietsen 
gestolen. Dat blijkt uit een wijkonderzoek 
dat de politie Helmond West heeft gehouden. 
Sinds 2009 neemt het aantal fietsendiefstallen 
toe. Vijfenzeventig procent van de fietsen wordt 
weggenomen op het station Brandevoort. 

TERUgDRINgEN
De politie wil daar wat aan doen en daarom 
is er een project opgestart om de fietsendief-
stallen op het station een halt toe te roepen. 
Omdat de politie dit niet alleen kan, wordt 
er samengewerkt met verschillende partners, 
zoals de gemeente Helmond, Prorail, NS en 
de Stichting Stadswacht. Samen zijn we tot 
een aantal oorzaken gekomen waarom de 
fietsendiefstal toeneemt. Daaruit vloeiden 
weer een aantal maatregelen voort om de 
diefstal op het station Brandevoort terug te 
dringen.

MAATREgElEN
We zetten de belangrijkste maatregelen op 
een rijtje: 
- Intensieve surveillances door opgeleid perso- 
 neel van NS Service en Veiligheid en Prorail.
- Het geregeld weghalen van fietswrakken 
 door zorg van Stichting Stadwachten  
 Helmond.
- De politie is in de nabije toekomst van plan 
 om tijdelijk een mobiele camera te plaatsen.
- Preventietips gedrukt op een poster. Deze 
 poster wordt opgehangen op het adverten- 
 tiebord van het station Brandevoort.

PREVENTIE
Op die poster staat een aantal zaken die u zelf 
kunt doen om te voorkomen dat uw fiets ge-
stolen wordt. Met name door het voor een 
dief minder gemakkelijk te maken. Ook is er 
een aantal zaken die u kunt regelen in het ge-
val dat uw fiets toch gestolen wordt. Een aan-
tal praktische tips:

- Sluit uw fiets te allen tijde goed af.
- Maak eventueel gebruik van een tweede slot.  
 De fietsenstalling is zo gemaakt dat een fiets  
 met een hangslot aan de stalling bevestigd  
 kan worden.
- Verzeker uw fiets. Dit verzacht de pijn op het 
 moment dat deze gestolen wordt.
- Maak gebruik van de mogelijkheid om uw 
 fiets te voorzien van een diefstalpreventie- 
 chip. Mocht uw gestolen fiets ergens aange- 
 troffen worden, kan deze middels het uitlezen 
 van de chip eenvoudig geretourneerd wor- 
 den aan de eigenaar.
- Doe altijd aangifte. Hierdoor wordt voor 
 de politie beter inzichtelijk hoeveel fietsen 
 er gestolen worden. Hoe meer aangiftes, hoe 
 meer mogelijkheden er zijn om er gericht op 
 te investeren. Uit onderzoek is gebleken dat 
 er maar van ongeveer de helft van de gesto- 
 len fietsen aangifte wordt gedaan.
- Houdt uw oren en ogen open. Ziet u iets  
 verdachts, bel de politie. Dit kan via het  
 landelijke nummer 0900 88 44. n

criminaliteit
chris beckers politie helmond-west

Ook nu weer een rustige maand; vier mel- 
dingen hebben we gehad, een schoorsteen-
brand in Stiphout, een ongeval op de snelweg, 
een te reinigen wegdek en een speeltoestel in 
brand bij De Vendelier aan de Antoniusweg. 
gelukkig weinig leed, iets wat we niet altijd 
kunnen zeggen. Wat we wel kunnen zeggen, 
is dat het rustig is, vooral vergeleken met de 
zomermaanden juni, juli en augustus. Na al dat 
hollen wil je soms toch wel eens stilstaan, maar 
bij de brandweer sta je eigenlijk nooit stil.
In het Helmondse zijn we druk bezig met de 
brandweer van overmorgen, want ook wij 
moeten met onze tijd mee. Op dit moment is 
op alle eerstelijns voertuigen het zogenaamde 
freilot-systeem ingebouwd, een Europees on-
derzoek naar de beïnvloeding van stoplichten 

voor zwaar verkeer en dan met name naar de 
effecten daarvan.
De bedoeling is dat vrachtverkeer voorrang 
krijgt bij stoplichten door bijvoorbeeld de 
stoplichten langer op groen te houden als er 
een vrachtwagen aankomt. Deze hoeft dan 
minder af te remmen en op te trekken, wat 
voor het bedrijf resulteert in minder brand-
stofverbruik en voor het mileu in minder 
schadelijke stoffen en voor ons in minder 
overlast door remmende en optrekkende 
vrachtwagens. Het mes snijdt dus niet aan 
twee, maar aan drie kanten.
Wij als hulpdienst konden hierop meeliften en 
hebben dit dan ook gedaan, wat inhoudt dat 
als wij met Prio1 (zwaailichten en sirene) rij-
den, we de stoplichten dusdanig beïnvloeden 

dat alles op ons pad groen wordt en de rest 
op rood komt. Wij hoeven niet meer door 
rood, het verkeer rijdt door en daarmee cre-
eren we een veiligere route voor ons, maar 
zeer zeker voor de andere weggebruikers, ‘de 
burger’.
Het zit nog in een testfase en er zitten nog 
wat kinderziektes in, dus helemaal feilloos 
werkt het nog niet, maar we zijn er volop mee 
bezig en hebben goede hoop. Maar dat is niet 
het enige project, we zijn ook bezig met het 
project ‘Uitruk op maat’. De voorbereidingen 
voor deze pilot zijn in volle gang en als ik er 
iets meer over kan melden, zal ik hierop te-
rugkomen.
Wil je meer weten over brandweer Helmond, 
surf dan naar www.brandweerhelmond.nl. n

brandweer
       hollen of stilstaan...

anton van de goor
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decemberactie
        winkelcentrum brandevoort geeft mooie prijzen weg

Winkelen in het centrum van Brandevoort is 
vanaf 29 november nog leuker, want dan gaat 
daar de decemberactie van start. Naast het 
ruime winkelaanbod in de gezellige, pittoreske 
panden en gratis parkeergelegenheid, biedt 
Brandevoort zijn winkelpubliek met deze 
actie kans op veel schitterende prijzen. Een 
flatscreen-televisie, een spelcomputer, mooie 
prijspakketten (speciaal door de winkeliers 
samengesteld) en als klap op de vuurpijl een 
prachtige hoofdprijs: een vrij te besteden reis-
cheque ter waarde van e500,-. Om mee te 
doen met de actie, hoeft men slechts de kas-
sabonnen van de deelnemende winkeliers op 
te sparen tot een bedrag van e150,- en die 
in de speciaal daarvoor bestemde envelop te 
stoppen. Volle enveloppen kunnen tot en met 
27 december 2010 ingeleverd worden bij Al-
bert Heijn. De prijswinnaars krijgen persoon-
lijk bericht.

De envelop wordt huis aan huis bezorgd via de 
Brandevoorter courant. Wie hem gemist heeft, 
kan daarvoor bij de aangesloten winkeliers te-
recht, want ook daar zijn voldoende enveloppen 
beschikbaar. 

Op zondag 12 december tussen 14.00 tot 
20.00 uur staat Brandevoort geheel in het 
teken van charles Dickens tijdens de Dic-
kensnight. Ook die dag kan er naar hartenlust 
gewinkeld worden... met een sfeervol ouder-
wets tintje. Kortom: winkelcentrum Brande-
voort nodigt iedereen van harte uit om mee 
doen aan de decemberactie en mooie prijzen 
in de wacht te slepen. De prijsuitreiking is op 
donderdagavond 30 december in Het Brand-
punt en wordt gepresenteerd door Jet Uijen 
van Boutique 4More.

Deelnemende winkeliers: Albert Heijn, Bloe-
menboetiek Aubre, Boutique 4More, Cafetaria 
Brandevoort, Choc-n-Ice, Eyewish, Freestyle kap-
pers, Gall & Gall, HEMA, Kruidvat, Primera en 
Zeeman. n

foto: ugur ozdemir

Maandag 4 oktober zijn alle kinderdagver-
blijf kinderen (vanaf 2 jaar) van Kindcentrum 
Hoevestein en Vestein met de huifkar mee 
geweest. Marjolijn van de Trompetters kwam 
met het paard Maarten naar Hoevestein. Alle 
kinderen mochten om de beurt een rondje 
mee. De BSO kinderen kwamen later op de 
dag aan bod. Diegenen die op (het hoofdge-

bouw van) De Vendelier zitten, werden zelfs 
met de huifkar uit school gehaald! Ook ‘liften-
de Spetters’ hebben we toen meegenomen. 
Dat is nog eens wat anders dan een taxi! On-
derweg hadden we veel bekijks. Aan het einde 
van de dag mochten de kinderen van Sport 
BSO De Brug nog een ritje maken. Daar lijkt 
de maand oktober wel helemaal in het teken 

van paarden te staan. De week erop gingen zij 
paardrijden bij de manege tegenover De Brug. 

Vrijwel alle kinderen vonden de huifkartocht 
leuk. Sommigen wel een beetje spannend, 
maar het is dan ook een enorme belevenis! 
Nu maar afwachten wat we volgend jaar met 
dierendag doen! n 

spring
      huifkartocht
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WAT IS HET RS-VIRUS? 
Het RS-virus is het meest voorkomende ver-
koudheidsvirus bij kinderen. RS-virus is een 
afkorting voor respiratoir syncytieel virus. 
Het virus veroorzaakt niet alleen bij kinderen 
luchtweginfecties en komt in Nederland veel 
voor, vooral in de winter. Bijna alle kinderen 
krijgen in het eerste levensjaar een infectie 
met dit virus.

WAT ZIJN DE ZIEKTEVERScHIJNSElEN?
Meestal treedt alleen neusverkoudheid op. Er 
kan ook koorts (hoger dan 38°c) ontstaan 
met hoesten en heesheid. Soms treedt be-
nauwdheid op.

HOE KUN JE HET OPlOPEN EN HOE KUN 
JE ANDEREN BESMETTEN?
Mensen die verkouden zijn geworden door 
het RS-virus zijn besmettelijk voor anderen 
van één dag voor het ontstaan van ziektever-
schijnselen tot drie weken daarna. Het virus 
zit in de neus en keel van iemand die ziek is. 
Door hoesten, niezen en praten, komt het vi-
rus op de handen of op voorwerpen terecht. 
Wanneer het virus via handen of voorwerpen 
in contact komt met de neus, het oog of de 
mond, kan besmetting optreden. Na besmet-
ting duurt het twee tot acht dagen voordat 
ziekteverschijnselen optreden (gemiddeld vijf 
dagen).

WIE KUNNEN ZIEK ER WORDEN VAN 
HET RS-VIRUS EN WIE lOPEN ExTRA 
RISIcO?
Iedereen kan besmet raken met het virus en 
ziek worden, maar bij jonge kinderen komt de 
ziekte vaker voor. Het lichaam bouwt tijdens 
de ziekte nauwelijks afweerstoffen tegen de 
ziekte op. Daardoor kunnen mensen de ziekte 
vaker dan één keer krijgen. Baby’s die veel te 
vroeg geboren zijn (vóór tweeëndertig weken 
zwangerschap) hebben in hun eerste levens-
jaar meer kans op een ernstiger verloop van 
de infectie. Ook kinderen met hart- of long-
aandoeningen of afweerstoornissen lopen 
meer risico op een ernstiger verloop met een 
complicatie zoals longontsteking.

WElKE MAATREgElEN KUN JE NEMEN 
OM EEN RS-VIRUSINfEcTIE TE VOORKO-
MEN? 
Inenting tegen de ziekte is niet mogelijk. Be-
smetting is moeilijk te voorkomen, omdat 
het virus zoveel voorkomt. Een goede hygi-
ene kan helpen om de ziekte te voorkomen. 
Maak beddengoed, speelgoed en andere voor-
werpen die in contact komen met speeksel 
en snot van verkouden kinderen regelmatig 
schoon. Het beste is om bij hoesten en niezen 
een papieren zakdoekje te gebruiken, dit na 
gebruik weg te gooien en daarna uw handen  

te wassen. Als u geen papieren zakdoekje bij 
de hand heeft, houd dan uw hand voor de 
neus en mond en was hierna uw handen. leer 
kinderen dit ook te doen.

IS EEN RS-VIRUSINfEcTIE TE BEHANDElEN?
Meestal is een behandeling niet nodig. De 
klachten verdwijnen vaak vanzelf na enkele 
dagen tot een week. 

RAADPlEEg DE HUISARTS IN DE VOl-
gENDE gEVAllEN:

- als er ernstige ziekteverschijnselen zijn zoals 
 benauwdheid en hoge koorts (hoger dan 
 39°c);
- als de koorts langer dan drie dagen aan 
 houdt;
- bij kinderen jonger dan drie maanden moet u al 
 op de eerste koortsdag met uw huisarts over- 
 leggen.
- complicaties,  zoals een longontsteking,  ko- 
 men vooral bij jonge kinderen voor. In ern- 
 stige gevallen kan ziekenhuisopname nodig  
 zijn. n

de r zit weer in de maand
een veel voorkomende infectie in de wintermaanden: het rs-virus

victor kaiser
foto: ugur ozdemir
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Nu de dagen echt korter worden en de ‘sfeer-
markten’ in de tuincentra weer volop kijkers 
en kopers trekken, maakt Brandevoort zich 
op voor een nieuwe Dickensnight. Op zondag 
12 december zal het centrum van De Veste 
weer worden omgetoverd in een nostalgisch 
Victoriaans stadje in kerstsfeer. De sfeer van 
Engeland rond 1850 past uitstekend in het de-
cor van De Veste waar de authentieke Engelse 
Markthal het centrum van de markt vormt. In 
de daar omheen liggende straatjes wordt in 
ruim tachtig kramen allerlei koopwaar aange-
boden, waarbij ook dit jaar de nadruk ligt op 
de kerstgerelateerde kwaliteitsartikelen. Bui-
ten de kramen van de kooplui zijn er weer 
volop optredens van diverse koren en mu-
ziekgroepen die de kerstsfeer telkens weten 
te verhogen. Tijdens deze achtste editie van 
de Dickensnight Brandevoort kunnen bezoe-
kers genieten van de klanken van onder an-
dere het Pabokoor, gospelkoor Ringshout, De 
Tweedehansen, fanfare Unitas, het Helmonds 
Muziek corps, een koperensemble van het 
leger des Heils en diverse andere oude be-
kenden en nieuwe gezichten. 
Ook de dieren zijn vertegenwoordigd op de 
markt. Zo loopt er een ganzenhoedster over 
het terrein met haar ganzen waar ze van alles 
over vertelt en is Showbureau Rustique ook 
weer aanwezig met diverse roofvogels. Voor 
de kinderen is er de kleine oud-Hollandse 
kermis met de draaimolen en zweefmolen. 
Voor hen, maar ook voor de ouderen, is er 
dit jaar een echte Dickensverhalenverteller 
aanwezig. Ook geheel in stijl, maar iets minder 
vriendelijk is een oude bekende van Dickens-
night Brandevoort: Scrooge zal zijn norse en 

mopperige opwachting ook weer maken. U 
bent dus gewaarschuwd!

WORDT HET WEER EEN SyMfONIE?
Werd er voor de zevende editie van de Dic-
kensnight (2009) nog een link gelegd naar de 
Zevende Symfonie van Beethoven, de link naar 
diens Achtste symfonie gaan we niet leggen; 
hoewel die misschien het vrolijkste is, is het 
ook een van de minst gespeelde muziekstuk-
ken van de componist. Ook Mahler, Dvorák, 
Bruckner en Schubert schreven een achtste 
symfonie, al heeft de laatste hem nooit hele-
maal afgemaakt waardoor hij als De Onvoltooi-
de bekend staat. En als de organisatie van de 
Dickensnight iets niet wil, is het wel als onvol-
tooid bekend staan.

gelukkig kunnen we ook op charles Dickens 
terugvallen voor een toepasselijk getal acht. 
We schrijven het jaar 1843 in Victoriaans 
Engeland. Schrijver charles Dickens legt de 
laatste hand aan zijn eerste en beroemdste 
kerstvertelling: A Christmas Carol. Het verhaal 
gaat over Ebenezer Scrooge, een oude vrek 
die andere zaken dan geld veracht, inclusief 
vriendschap, liefde en de gedachte van het 
kerstfeest. Op kerstavond krijgt hij bezoek 
van drie geesten die hem meenemen naar 
zijn verleden, heden en toekomst. Door deze 
geesten komt Scrooge tot inzicht en hij redt 
Tiny Tim van de aangekondigde dood. 
Dit boek - het achtste van Dickens - ver-
schijnt op 19 december in een oplage van 
6000 exemplaren die binnen een week wor-
den verkocht. Dat was ook hard nodig, want 
Dickens had geld nodig om een schuld af te 

betalen. Het boek kwam uit in een tijd dat de 
tradities van kerstmis steeds minder in ere 
werden gehouden. A Christmas Carol bracht 
daar verandering in. 

12 DEcEMBER: DE ACHtStE vAn DICKEnS 
IN DE VESTE
gelukkig zijn de tijden veranderd en ziet de 
wereld er voor de Brandevoorter Dickens-
night er een stuk rooskleuriger uit. Zo hoeft 
de commissie Dickensnight gelukkig niet bang 
te zijn voor schulden omdat de gemeente 
Helmond de jaarlijkse kerstsfeermarkt het 
predicaat ‘stadsevenement’ heeft gegeven. 
Daarnaast kunnen we wel stellen dat de kerst-
traditie juist steeds populairder wordt, wat we 
ook kunnen zien aan de steeds maar stijgende 
bezoekersaantallen. 

Is het dan alleen maar rozengeur en mane-
schijn voor de organisatie? Nee, nog niet! Wij 
kunnen dit evenement namelijk niet organi-
seren zonder hulp van enthousiaste vrijwil-
ligers. Mensen die de handen uit de mouwen 
willen steken bij het opbouwen, decoreren, 
het realiseren van de stroomvoorziening, de 
horeca en uiteraard bij het afbreken en op-
ruimen van het evenemententerrein. Alleen 
met de hulp van u, de wijkbewoners, kun-
nen wij de Dickensnight 2010 laten slagen 
en zorgen voor een happy ending, net als bij 
A Christmas Carol, het verhaal over Ebenezer 
Scrooge.

Stichting Dickensnight Brandevoort hoopt u, 
als bezoeker of vrijwilliger, te kunnen begroe-
ten op zondag 12 december. Tot Dickens! n

dickens
            de achtse editie
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Op 12 december zal Brandevoort (De Veste) 
voor de achtste keer weer het middelpunt zijn 
van een prachtige Dickensnight. We kunnen hier 
extra trots op zijn, omdat onlangs deze viering 
door de gemeente Helmond het predicaat stad-
sevenement heeft gekregen! Maar, hoe komt de 
viering nu aan deze naam, zullen sommigen van 
u zich misschien wel eens afvragen? Een vraag 
waarop dit stukje een antwoord probeert te ge-
ven door u kennis te laten maken met de naam-
gever, charles Dickens.
Het Engeland (en uiteraard ook Nederland) van 
de negentiende eeuw zag er ongeveer zo uit zo-
als wij het nu nog kennen van de oude wijken 
en architectuur in een aantal oude Nederlandse 
steden. Om er maar enige te noemen: Amster-
dam, Haarlem, Breda, Maastricht, enzovoort. 
Plaatsen die ons qua architectuur doen denken 
aan vroeger, wat ook zo is als we afbeeldingen 
onder ogen krijgen van Anton Pieck en, niet te 
vergeten, lopend door ons eigen Brandevoort. 
Ook de kleding die de mensen in die tijd droe-
gen lijkt in de verste verte niet op de kleding van 
nu en bovendien was er toen ook nog een groot 
verschil tussen kleding van de armen en de rij-
ken. Een veel groter verschil dan tegenwoordig, 
althans hier in Europa. Tijdens de viering van 
Dickens-night in Brandevoort kunt u ook een 
aantal mensen zien in kleding geïnspireerd op 
die negentiende eeuw.
In deze wereld groeide charles Dickens op, die 
later de bekendste en invloedrijkste Engelse 
schrijver uit de negentiende eeuw zou worden. 
Hij werd op 7 februari 1812 in Portsmouth ge-
boren als zoon van John Dickens en Elizabeth 
Barrow. Zijn vader werkte in deze stad als klerk 
op het betaalkantoor van het leger en verdiende 
in die tijd een jaarsalaris van £80,-. charles werd 
geboren als het tweede kind in het gezin en er 
zouden daarna nog zeven andere broertjes en 
zusjes volgen, want grote gezinnen waren meer 
regel dan uitzondering. Toen hij twee jaar was, 
besloten zijn ouders met hun gezin te verhui-
zen naar chatham in het graafschap Kent, waar 
ze zouden blijven wonen tot 1821. Hierdoor is 
Dickens zich in zijn latere leven ook altijd als een 
man uit Kent blijven beschouwen. 
Vader John maakte promotie en klom op tot 
vijfde klerk, waardoor hij natuurlijk ook meer 
ging verdienen. Daardoor beschouwde hij zich-
zelf als een deftige burger uit de lagere mid-
denklasse. Moeder Elizabeth leerde de kleine 
charles al heel vroeg lezen. Zijn vader zag in zijn 
zoon al snel een wonderkind en liet hem, zit-
tend op een grote stoel in zijn kantoor, aan zijn 
collega-griffiers	verhalen,	anekdotes	en	de	in	die	
tijd populaire ballades vertellen. 
Vader Dickens had een kleine collectie boeken 
op zolder vlakbij het kamertje waar charles sliep 
en zo kwam de jongen al vroeg in contact met 
Engelse schrijvers van naam en verhalen als Don 
Quichote en Robinson crusoe. De leeservarin-
gen die de kleine charles hierdoor opdeed, zijn 

later terug te vinden in zijn eigen schilderachtige 
verhalen	zoals	onder	andere	David	Copperfield.	
charles en z’n broertjes en zusjes gingen naar 
school en ze leefden in die tijd in voorspoed, tot 
het lot het anders met hen voorhad. 
Toen hij tien jaar oud was, verhuisde de fami-
lie naar london en werden ze geconfronteerd 
met een vader die in de gevangenis werd gezet 
als gevolg van schulden. Hierdoor werd charles 
enige keren van school af gehaald om te helpen 
het	gezin	financieel	het	hoofd	boven	water	 te	
laten houden. Toen hij twaalf was kwam hij, om 
deze reden, dan ook terecht in een fabriek waar 
schoensmeer werd gemaakt en werd daar ge-
confronteerd met het leven van de arbeiders 
(lange werktijden, kinderarbeid, lage lonen, geen 
vakantie, geen vrij weekend enzovoort), om-
standigheden die hij later zou gebruiken in zijn 
verhalen. Als gevoelige talentvolle opgroeiende 
jongen kreeg hij door z’n leven in deze omstan-
digheden gevoelens van zelfmedelijden, gekrenk-
te trots en vernedering. Maar al deze ervaringen 
maakten wél dat hij hierop kon teruggrijpen in 
zijn schrijversloopbaan.
Het tij keerde door een erfenis die zijn vader 
ten deel viel, waardoor het gezin weer terug-
keerde naar betere tijden en hij zelf ook weer 
naar goede scholen kon gaan. Een bekende van 
zijn vader, een advocaat, zag wel wat in de in-
middels jongeman en bood charles een kan-
toorbaantje aan. Deze las in zijn schaarse vrije 
tijd veel en bezocht ook heel dikwijl het British 
Museum. Hij leerde stenograferen en bracht 
het enige tijd later - in 1835 - tot parlementair 
verslaggever voor The Morning chronicle. In die 
jaren ontstond uit zijn journalistieke ervaringen 

zijn eerste literaire werk met beschrijvingen van 
het leven in londen en op het platteland. Deze 
werken werden in 1836/37 gebundeld onder de 
titel: Sketches by Boz (dit was de bijnaam van zijn 
jongere broer Moses, die altijd verkouden was).
Hierna volgde een heel groot aantal, nog tot de 
dag van vandaag, zeer bekende werken als onder 
andere: Oliver Twist (1837/38), Nicholas Nickel-
by	(1839/39)	en	David	Copperfield	(1849/50).	In	
zijn vertellingen stelde hij vaak sociale misstan-
den aan de kaak, maar dat ging gelukkig nooit 
zonder gevoel voor humor. In 1843 schreef hij 
mogelijk zijn beroemdste kerstverhaal, A christ-
mas carol, dat ieder jaar rond deze tijd weer op-
duikt	in	bijvoorbeeld	films.	Dit	verhaal	verscheen	
op 19 december 1843 en was al uitverkocht op 
de 22e van diezelfde maand. Het verhaalt van de 
geschiedenis van een oude vrekkige man, Ebene-
zer Scrooge. Deze ziet in een droom zijn leven 
aan zich voorbijtrekken en ook het onrecht dat 
hij door zijn vrekkigheid anderen heeft aange-
daan. Hierdoor komt hij tot inkeer en probeert 
door goede daden zoveel mogelijk goed te ma-
ken. Het thema in dit verhaal van sociaal onrecht 
en armoede, de relatie daartussen, en hun oor-
zaken en gevolgen, zijn een steeds terugkerend 
thema in de werken van Dickens. 

charles Dickens overleed na een welbesteed 
schrijvend leven in 1870 en werd begraven in de 
zogenaamde Poets corner in de Westminster 
Abbey in londen. Als u eens in londen bent en 
zijn graf wilt bezoeken, weet u inmiddels waar 
u dat kunt vinden. In het centrum van Brande-
voort herleeft tijdens Dickensnight de sfeer van 
de negentiende eeuw! n

dickens
wie is toch die grote inspirator en naamgever

marga dobma
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Weer eentje. Nieuwe tijdelijke semi-perma-
nente schoollocatie nummer drie, vier, wat 
is het? Een mens zou er bijkans de tel van  
kwijtraken. Want de scholen puilen uit. geen 
wonder: een wandelingetje door De Veste 
alleen al leert dat het voortplantingsniveau 
hier tot ongekende hoogten gestegen is. Je 
struikelt er over de gefiguurzaagde ooivaars, 
oversized rompertjes en wat de net beval-
len medemens nog meer aan creativiteit in 
huis heeft. En ja, dat moet dan vier jaar later  
allemaal naar school. 

Wat is het probleem dan, zult u denken?  
Een simpele blik in het geboorteregister en 
een kleine aanvulling voor nieuwe bewo-
ners van buitenaf en je hebt je lokalenbe-
hoefte zo op de achterkant van een envelop  
uitgerekend. Maar zo werkt het hier niet.  
Onze bestuurderen werken namelijk met 
prognoses en die liepen een beetje achter op 
de feiten. Moet kunnen, toch? En, eerlijk is  
eerlijk, de gemeente had even een tegenval-
lertje met noodschool nummer twee. Mooi 
gebouw, staat ergens in het weiland leeg te 
wezen à raison van een paar miljoen. Dat 
kwam door een akkefietje met een hoog-
spanningsmast. Vervolgens werd er toen in 
allerijl op Marktplaats een tweedehandsje 
gescoord. Voor een tonnetje of negen, me-
nen wij ons te herinneren. En ja, die is nu ook 
alweer te klein. 

Dus gemeente, koop een lap grond terug 
van een projectontwikkelaar en zet daar die 
mooie, bijna affe school op, of leg die leidingen 
eindelijk eens onder de grond. Kost in beide 
gevallen bakken met geld, maar dat is ken-
nelijk bij het recente gekluns ook nooit een  
zwaarwegend argument geweest. En dan  
hopen we maar dat het nieuwe carolus- 
gebouw een beetje ruimte in zijn nog te  
bouwen jas heeft. n

columnBrandevoort in cijfers per 1 januari 2010
aantal in % in % in

Thema wijk wijk Helmond
BEVOLKING
Leeftijd 8.266 100 100
0 - 14 jaar 2.526 30,6 19,3
15 - 29 jaar 850 10,3 17
30 - 44 jaar 3.010 36,4 23,6
45 - 54 jaar 908 11 14,6
55 - 64 jaar 567 6,9 12,1
65 - 79 jaar 364 4,4 10,3
80 jaar en ouder 41 0,5 3

Etniciteit 8.266 100 100
Nederlands 7.213 87,3 77,7
Overig Westers 704 8,5 10,7
Marokkaans 37 0,4 4
Turks 62 0,8 2,8
Surinaams / Antilliaans 93 1,1 1,4
Overig niet-Westers 157 1,9 3,3

Huishoudens 2.892 100 100
Alleenstaande 468 16,2 33,2
Paar zonder kinderen 768 26,6 28,8
Paar met kinderen 1.499 51,8 30,6
Eenoudergezin 152 5,3 7
Overig huishouden 5 0,2 0,5
WONINGEN
Bouwwijze 2.944 100 100
Eengezins 2.485 84,7 76,5
Meergezins 449 15,3 23,5
Koop-/Huurverhouding 2.944 100 100
Koop 2.297 78,6 53,1
Huur 627 21,4 46,9
Bouwjaar 2.944 100 100
<1950 31 1,1 9,5
1950-1979 23 0,8 32,6
1980-1989 9 0,3 24,9
1990-1999 59 2 18,8
>2000 2.822 95,9 14,1

Gemiddelde perceelsoppervlakte 
(m2)

343 122 index 100

Gemiddelde OZB-waarde (€)1) 372.407 160 index 100
SOCIAAL-ECONOMISCHE
KENMERKEN
Arbeidsplaatsen (in de wijk)2) 1.280
Werkloosheid3)

in % 15-64 jarigen 183 3,4 7,3
Uitkeringen WWB4)

in % 15-64 jarigen 27 0,5 3,7
Gemiddeld besteedbaar 
huishoudeninkomen (€)5) 43.900 140 index 100

1) OZB=Onroerende-zaakbelasting
2) Bron:Vestigingenregister, peildatum 1 april 2009
3) Bron:UWV WERKbedrijf, peildatum 31 december 2009
4) WWB=wet Werk en Bijstand
5) Bron:Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Regionaal Inkomens-
onderzoek (RIO, 2007)
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De weken voor de herfstvakantie hebben de 
groepen 1 en 2 van De Vendelier zich als ware 
kunstenaars ontpopt. Ook Spring, gelegen 
naast De Vendelier, deed mee aan dit talent-
volle project. Op donderdagavond 21 oktober 
waren zusjes, broertjes, ouders en grootou-
ders welkom om de resultaten te aanschou-
wen. De Vendelier was geheel omgebouwd 
tot een museum. Het was een drukke, gezel-
lige boel en overal hoorde je bewonderende 
kreten en enthousiaste kinderen die aan hun 
familie uitlegden wat ze wel niet allemaal ge-
maakt hadden. Je kwam als toeschouwer ogen 
en oren tekort. Zoveel divers werk van allerlei 
materiaal was er te aanschouwen. 
Daarnaast konden kinderen zich laten schmin-
ken. Een aantal maakte hier gebruik van door 
elkaar te beschilderen… En wat vonden ze 
het mooi! Ook konden ze meedoen aan een 

workshop waarbij ze met kaarsvet en een 
strijkijzer mooie kaarten konden maken. Als 
ouder keek je even bezorgd bij die warme 
strijkijzers, maar dat was overbodig. En de re-
sultaten waren erg bijzonder. En eigenlijk ook 
een leuke tip zo voor de feestdagen. Tenmin-
ste, voor wie het leuk vindt om zelf kerstkaar-
ten te maken.

Naast het maken van eigen werk hebben de 
kinderen zich verdiept in werk van andere 
kunstenaars. De ene klas kreeg bezoek van 
een kunstenaar, de andere groep ging naar het 
museum. Ook gaven sommige kinderen en ou-
ders gehoor aan de oproep van de juffen om 
de atelierroute in Helmond te volgen. Kortom 
de jonge telgen hebben die weken heel wat in-
spiratie opgedaan en meer inzicht gekregen in 
de artistieke wereld. En als kroon op hun werk 

zijn in de herfstvakantie diverse kunstwerken 
uitgestald in de bibliotheek van Mierlo-Hout. 

Het thema Kunst lag in het verlengde van het 
gekozen thema van de Kinderboekenweek (6 
tot 16 oktober 2010): De ‘grote TekenTen-
toonstelling-beeldtaal in kinderboeken’ ofwel 
het verbeelden van verhalen. De gedachten bij 
dit thema: goede kinderboeken worden niet 
alleen geschreven, goede kinderboeken wor-
den ook getekend. Beelden nodigen kinderen 
uit tot vertellen en illustraties geven veel boe-
kenhelden een gezicht, zoals Kikker, flodder-
tje, Dolfje Weerwolfje en Pipi langkous. Beel-
den voegen iets toe aan de tekst en geven een 
extra prikkel aan de fantasie van kinderen.
De bijgevoegde foto’s geven een mooie im-
pressie van de tentoonstelling van De Vende-
lier. n

vendelier
de vendelier omgebouwd tot museum patricia teuns

foto’s: michel asselman 
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het woord is aan
        de reporters van de obs

O.B.S. BRANDEVOORT 10 JAAR
De school bestaat al 10 jaar. Daarom vieren 
wij feest. Dit feestelijke jaar gaan we vieren 
met verschillende activiteiten. Omdat jullie 
natuurlijk nieuwsgierig zijn gaan we een inter-
view houden met meneer Marcel maar eerst 
vragen we aan andere leraren wat zij het leuk-
ste vonden in al de jaren.

Juffrouw linda van Hoof: vond het leuk dat ze 
de school kon zien groeien.
Juffrouw Sandra Jong Visser: vond de open da-
gen het leukst met de zeepbellen van meneer 
Raymond.
Meneer Marvin: vond de kerstmarkt van 2009 
erg leuk.
Juffrouw Anna: vond de dansmatten van 2009 
super leuk.
Meneer Jasper: vond de schoolreisjes mega 
leuk.
Juffrouw Manon: vond het kamp leuk en wil 
graag nog een keer mee.
Juffrouw Nicolette: vond de inzet voor stich-
ting Semmy Run erg fijn.

INTERVIEW MET MENEER MARcEl:
1. Waar ging de school naartoe met het  
 eerste schoolreisje?
 Antwoord: met het starten waren er 
 maar 8 kinderen dus we konden op de 
 fiets naar het museum.
2. Wie heeft de school opgericht?
 Antwoord: meneer Peter, juffrouw Sandra  
 en ik.

3. Hoe kwamen jullie op het idee om een 
 school op te richten?
 Antwoord: in de wijk moest een school 
 komen anders kwamen er bijna geen 
 mensen wonen.
4. Hoelang hebben jullie erover gedaan om 
 een school op te richten?
 Antwoord: ongeveer 1 jaar om dingen te 
 bedenken zoals leerstof. Maar we trokken 
 bij De Vendelier in dus we hoefden niet 
 voor een school te zorgen.
5. Wat is de grootste verandering in leer- 
 stof? 
 Antwoord: elke keer werken met andere 
 methodes. Toen de school begon deed  
 alleen groep 7 en 8 Engels en nu groep 5 
 en 6 ook.
6. Wat is over het algemeen de grootste 
 verandering?
 Antwoord: de groei van het aantal kinde- 
 ren.
7. Zijn er al veranderingen voor de toekomst?
 Antwoord: de muren worden geverfd en 
 op sommige plekken komt hout en dat 
 wordt dan nog gespoten.
8. Wat zijn de 3 mooiste dingen van de afge- 
 lopen 10 jaar?
 Antwoord: 1. het startjaar 2. dat er zo’n 
 grote school is 3. dat er veel met thema’s 
 gewerkt wordt
9. Hoeveel leraren en kinderen komen er  
 gemiddeld per jaar bij?
 Antwoord: leraren zo ongeveer 4 tot 5 en 

 kinderen ongeveer 2 klassen per jaar.
10. Wat gaat er gebeuren al er veel kinderen 
 bijkomen?
 Antwoord: er is genoeg plaats want er 
 gaan elk jaar groepen 8 weg en er komen 
 kinderen bij.
11. Zijn er alle jaren dingen gedaan aan de 
 kinderboekenweek?
 Antwoord: ja we deden elk jaar veel met 
 thema’s dat vinden we belangrijk en leuk.

WAT MENEER MARcEl NOg lEUKER 
VOND!
1. eerst gingen ze met het schoolkamp met 
 een tent en een caravan.
2. het is leuk om de school te zien groeien.
3. met verdrietige dingen kunnen we goed 
 samen mee om gaan.

NOg EVEN OVER DE VOSSENJAcHT!
De vossenjacht was een van de verwenactivi-
teiten. Die werd gespeeld door de groepen 8. 
Zij gingen die dag verkleed als Halloween, Va-
lentijn, Sarah en Abraham en andere feesten. 
De groepen 1 t/m 7 gingen ons zoeken. 

DIT WAS HET
Door Joyce en Marieke uit groep 8B. Wij von-
den het heel leuk om deze juffen en meesters 
vragen te stellen. n
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Zoals vele Brandevoorters keken wij ook 
dit jaar uit naar het Halloweenfeest in onze 
wijk. geweldig, hoeveel mensen zich de hele 
dag bezig houden om het huis en de tuin 
helemaal in Halloween onder te dompelen. 
Wij konden ook niet achterblijven om hier 
een beetje aan mee te doen, dus gingen wij 
zaterdag bij de Brandevoortse Hoeve een 
mooie pompoen kopen. Ons zoontje was 
helemaal in de wolken met zijn pompoen, 
die we zaterdagmiddag samen uitgehold 
hebben. Zaterdagavond moest er al een 
kaarsje in, zodat-ie er extra eng uit zou zien. 

Zondagavond uiteraard weer het kaarsje 
aan en hij heeft ernaar gekeken totdat hij 
naar bed moest. Toen wij ‘s avonds naar bed 
wilden gaan, zagen we tot onze grote ver-
bazing dat de pompoen verdwenen was!! 
Dat moesten we ons zoontje ‘s ochtends 
dus gaan vertellen... Hij was zó verdrietig! 
Toen we de straat op liepen, zagen we over-
al kapotte pompoenen liggen! Ik vind het 
erg jammer dat dat moet gebeuren, en dat 
mensen ‘t blijkbaar stoer vinden om dingen 
uit tuinen van andere mensen te pakken en 
vervolgens te vernielen. Erg jammer... n

ingezonden
trieste halloweenperikelen

sarah dirks

VOORTAAN TWEE BUURTBRIgADIERS 
VOOR BRANDEVOORT
Patricia van Dijk krijgt steun van Patrick de 
Vogel. In Brandevoort zijn voortaan twee 
buurtbrigadiers van de politie Helmond West 
werkzaam. Patricia van Dijk, het oude en 
vertrouwde gezicht, wordt voortaan onder-
steund door Patrick de Vogel. 

HEEl BRANDEVOORT
Er wordt geen onderverdeling gemaakt voor 
de beide buurtbrigadiers. Zij zijn er allebei 
voor heel Brandevoort. Ze zullen samen en 
alleen regelmatig in de wijk aanwezig zijn en 
vormen voor de buurtbewoners het aan-
spreekpunt van de Helmondse politie. De es-
sentie van deze manier van werken is sámen 
problemen voorkomen. 

ONDERSTEUNINg
Patricia van Dijk is al jaren buurtbrigadier in 

Brandevoort en heeft geen introductie meer 
nodig. Door de groei van de wijk was het 
nodig dat zij ondersteuning kreeg en die is 
dus gevonden in de persoon van Patrick de 
Vogel. Patrick is een ervaren collega die in 
2000 van het korps Haaglanden naar Bra-
bant Zuid-Oost kwam. Daar werkte hij ach-
tereenvolgens in Eindhoven centrum en bij 
verschillende onderdelen van de recherche. 
De afgelopen jaren was Patrick groepschef bij 
arrestantenzorg. 

UITDAgINg
Nu wacht Patrick dus, samen met Patricia, een 
nieuwe uitdaging: buurtbrigadier in Brande-
voort. Zij vormen de schakel tussen de wijk 
en de politie en zijn op de hoogte van struc-
turele problemen en ernstige incidenten in de 
wijk. Waar mogelijk kijken de twee samen met 
burgers en partners (wijkplatforms, gemeen-
te, scholen en maatschappelijke instanties) 

hoe een probleem opgelost of verminderd 
kan worden. De buurtbrigadier is dus ook de 
schakel tussen de politie en hulpverlenende 
instanties.

MEDEWERKINg
Samen met u staan Patrick de Vogel en Patricia 
van Dijk voor meer veiligheid in de wijk. Daar-
bij rekenen ze op uw medewerking. Denk 
daarbij aan het doen van aangifte, het geven 
van tips en melden van opvallende zaken, zoals 
een onbekende auto die al dagen in de straat 
staat. De politie heeft al veel misdrijven opge-
lost door samen te werken met burgers.

cONTAcT
Spreek Patrick en Patricia dus gerust aan 
als u ze in de wijk ziet. U kunt ook mailen:  
patricia.van.dijk.meijer@brabant-zo.politie.nl 
of patrick.de.vogel@brabant-zo.politie.nl. n

politie
jordi cebrian van himbergen
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Maar liefst 11.000 klanten van OnsBrabant-
Net en OnsNet Nuenen hebben hun voor-
keur aangegeven door deel te nemen aan 
een enquête over de invulling van het zen-
derpakket voor televisie. De klanten konden 
kiezen uit een lijst met vijfenzestig zenders. 
De uitslag van de enquête is beschikbaar op 
www.onsbrabantnet.nl/enquete en op www.
onsnetnuenen.nl/enquete. Daarnaast hebben 
zich 700 klanten aangemeld voor deelname 
aan de verdere invulling van de coöperatie. 

WAT gEBEURT ER MET DE UITSlAg VAN 
DE ENQUêTE?
Op basis van de uitslag wordt samen met 

glashart Media bekeken wat de mogelijkhe-
den zijn om het zenderpakket aan te passen. 
Wij zullen daarbij proberen om het pakket 
zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de uit-
komsten van de enquête. Klanten worden van 
de vorderingen van de onderhandelingen met 
de televisiezenders op de hoogte gehouden 
via de website en de nieuwsbrief. 
OnsBrabantNet is blij met de grote belang-
stelling voor de enquête en de coöperatie. 
Woordvoerder Bas van der Kolk: “De belang-
stelling voor OnsBrabantNet is overweldi-
gend. Wij zullen ons maximaal inspannen om 
zoveel mogelijk aan de wensen van onze klan-
ten tegemoet te komen.”

VERDERE INVUllINg cOöPERATIE ONS-
BRABANTNET
Er zijn 700 aanmeldingen ontvangen voor 
de coöperatie. Op de oproep om deel te 
nemen aan de verdere invulling van de coö-
peratie zijn uiteenlopende reacties gekomen, 
van een sollicitatie voor het bestuur tot het 
testen van innovaties. Als vervolgstap op alle 
aanmeldingen heeft iedereen inmiddels per-
soonlijk bericht ontvangen, waarbij de wensen 
voor de verdere invulling van de coöperatie 
geïnventariseerd worden. Klanten kunnen zelf 
aangeven welke rol ze voor zichzelf zien bij de 
coöperatie. n

tv-zenders
          uitslag enquête glasvezelaars bekend

Schoolgaande kinderen heb ik al lang niet 
meer, dus de schoolvakanties hou ik niet 
meer bij. gewoonlijk ga ik zigzaggend langs 
‘t BrandPunt om niet over de daar slordig 
neergezette fietsen te struikelen. Nu is dat 
voor mij nog niet zo erg omdat ik gelukkig 
nog goed uit de voeten kan, maar vaak dacht 

ik aan de moeders met kinderwagens en ook 
aan de mensen in rolstoelen of met rollators, 
want voor hen was er geen doorkomen aan. 
De enige oplossing was om dan maar op de 
straat te gaan lopen en dat is toch niet de 
bedoeling. Maar tijdens de vakanties is het 
daar zo lekker opgeruimd dat er gewoon 

doorgelopen kan worden. Vanmorgen ech-
ter realiseerde ik me dat het daar weer zo 
netjes was en toch stonden er wel fietsen, 
alleen nu netjes tussen de rekken en niet op 
de hele stoep. Superfijn hoor. Hartelijk dank 
daarvoor. n

fietsen
parkeerperikelen bij de obs

kiki krabbendam
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graag informeren we u over de stand van 
zaken rondom het sportpark aan de Kalder-
sedijk. Zoals bij velen van u bekend is, maken 
vooral de voetballers van SV Brandevoort 
intensief gebruik van de voetbalvelden en de 
tijdelijke accommodatie van het sportpark. 

De Stichting Sporten en Bewegen Brande-
voort werkt ondertussen achter de schermen 
hard door aan het samen met de gemeente en 
vele andere partijen realiseren van een multi-
functioneel sportpark. Of zoals de gemeente 
Helmond zegt: een sport- en beweegpark in 
Brandevoort. Omdat we niet opnieuw het 
wiel willen uitvinden, informeren we bij colle-
ga-(sport)verenigingen over hoe zij hun nieuw 
sportpark hebben gebouwd. 
Met sportwethouder Van den Heuvel zijn po-
sitieve gesprekken gevoerd over onze wensen 
en de kaders vanuit de gemeente Helmond. 
Samen met de gespecialiseerde beleidsme-
dewerkers van de gemeente hebben we een 
zeer volledige en veelbelovende visienota 
over het sport- en beweegpark opgesteld. 
Hierin zijn allerlei zaken beschreven die sa-
menhangen met het park. Dit visiedocument 
wordt momenteel vertaald naar een concreet 
pakket van eisen. Daarna zal de projectleider 
voor Brandevoort vanuit de gemeente aan de 
slag gaan met de ontwikkeling en realisatie van 
de accommodatie en het vervolmaken van het 
sport- en beweegpark.

Naast diverse gesprekken met de gemeente, 
andere deskundigen en potentiële deelnemers, 
zoals kinderopvangorganisaties, de jeugdgroep 
en andere vertegenwoordigers van Brande-
voort in Actie en de Wijkraad, zal er naast de 
Stichting Sport en Bewegen Brandevoort ook 
een toegewijde stichting opgericht worden 
die zich vooral gaat richten op het professi-
oneel ontwikkelen van deze wijkvoorziening. 
Deze groep vervult een heel belangrijke rol bij 
de bouw en latere exploitatie van het sport-
park en wordt gevormd door vrijwilligers met 
een	specifieke	(bijvoorbeeld	bouwtechnische	
of	financiële)	deskundigheid.
Op dit moment richt de Stichting Sport en 
Bewegen Brandevoort zich vooral op het 
onderzoeken van mogelijkheden om diverse 
aanvullende wijkvoorzieningen in het kader 
van sporten en bewegen op of in de directe 
nabijheid van het sport- en beweegpark te 
realiseren. Hierover is de stichting in gesprek 
met diverse andere belangenbehartigers in de 
wijk en de gemeente Helmond. Er zijn vele 
scenario’s bekeken en we zijn tot de conclu-
sie gekomen dat een zogenaamd omnistadium 
(ook	wel	sportkooi	genoemd)	en	‘outdoor	fit-
ness’-toestellen de beste aanvullingen zouden 
zijn. Dit omnistadium, met een bescheiden af-
meting van vijfentwintig bij dertien meter, is 
geschikt voor diverse sporten zoals basketbal, 
handbal, voetbal en volleybal. 
Belangrijk in de ontwikkeling van het sport- en 

beweegpark, inclusief de brede wijkvoorzienin-
gen, is de overtuiging dat we de Brandevoorter 
jeugd op deze plaats willen faciliteren, zodat 
ze zich optimaal sportief kunnen ontwikkelen. 
Daarnaast denken we dat we met deze voor-
zieningen de kans op overlast van mogelijke 
hangjeugd in de wijk zoveel mogelijk beperken. 
Op het hoogtepunt van de ontwikkeling van 
onze wijk (Brandevoort I) zullen er namelijk 
zo’n 2500 jongeren op zoek gaan naar vertier. 
Dat willen we, onder andere met deze voor-
zieningen, graag in goede banen leiden.

DOET U MEE?
Als stichting zijn we ook nog steeds op zoek 
naar groepen mensen of individuele personen, 
die van plan zijn om sport- en beweeginitiatie-
ven te ontplooien. graag denken we en doen 
we met u mee om dit handen en voeten te 
geven. U kunt hiervoor contact opnemen met 
de stichting. 

Bestuur Stichting Sporten en Bewegen in 
Brandevoort:
•	 Jan van loon, voorzitter
•	louis Vrolings, penningmeester,
 lcpvrolings@live.nl
•	Roland Koster, algemeen bestuurlid vanuit 
 SV Brandevoort,
 roland@svbrandevoort.nl, 06 506 700 70
•	Roy Boermeester, secretaris,
 rboermeester@gmail.com, 06 226 073 66.

het sport- en beweegpark
                        hoe staat het ermee?
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In een bomvolle Hoftempel ’t BrandPunt, sa-
men met Brandevoorters en in het bijzijn van 
vele bevriende carnavalsverenigingen, was op 
20 november 2010 het uur u daar om 22.11 
uur om de Prins van Brandevoort te kiezen.
Als sinterklaascadeautje werd hij afgeleverd 
door twee carnavaleske pieten. Na hem toe-
gezongen te hebben en na het voordragen 
van het meegeleverde gedicht kwam het hoge 
woord eruit: Het is Prins Maurice d’n 1e ge-
worden.
Zijn volledige naam is Maurice Martinali en hij 
is al sedert het begin woonachtig in Brande-
voort. Hij is een echte geboren en getogen 
Helmonder en gelukkig getrouwd met Pris-
cilla. Samen hebben ze twee schatten van kin-
deren: Kai en yara. 

In het dagelijks leven is onze Prins belasting-
adviseur bij Deloitte. Hij houdt van een potje 
golf, leest graag een goed boek en kijkt graag 
naar het voetbal.
Prins Maurice zal de historie ingaan als de al-
lereerste Prins van Brandevoort. Samen met 
grootvorst Marco en Vorst Dave en onze 
Raad van Elf zal hij het carnaval voorgaan in 
dit mooie stukje van Helmond.
 
We hebben er een skon fisje van gemaakt en 
er zullen er nog vele volgen gedurende het 
carnavalsseizoen. En zoals onze Prins al zegt: 
“Carnaval is gin fist als Prins Maurice d’n Urste 
nie is gewist!” 

Alaaf! cS de Brandeliers n

prins maurice d’n 1e

   van brandevoort
marco feijen

cora brouwer

Wat een gezellige drukte was het weer bij 
de jaarlijkse intocht van de Sint. Niet alleen 
met verwachtingsvolle kinderen en hun vro-
lijke ouders, maar ook met de talloze vrijwil-
ligers die het elk jaar weer mogelijk maken. 
Ondergetekende mocht - voor de vijfde keer 
alweer - meehelpen bij de koek- en zopie-
kraam. Vroeg in de middag de kraam inrichten: 
bekers klaarzetten, voorraden suiker en melk 
controleren, ranja aanlengen en meer van dat 
soort klusjes. 
Het is elk jaar weer onvoorstelbaar hoeveel 
‘handjes’ er bij zo’n evenement komen kijken. 
Er komen bijvoorbeeld enorme hoeveelheden 
dranghekken, talloze strobalen en heel veel 
aankledingsmaterialen aan te pas. En dat moet 
allemaal uitgeladen, versjouwd en geplaatst 
worden. Er moet elektriciteit worden gere-
geld en een enkele waaghals staat op een me-
tershoge ladder om in de nok van de Markthal 
slingers op te hangen. Er zijn verkeersrege-
laars en er is beveiliging, want de ouders moe-
ten hun kinderen veilig binnen de omheining 
kunnen achterlaten.
Ook dit jaar hadden wij ‘van de catering’ een 
uitgebreid assortiment voor de inwendige 
mens:	natuurlijk	koffie,	 thee,	 ranja	en	warme	
chocomel, maar ook glühwein en tomaten-
soep en snert. De soep was dit jaar afkomstig 
uit de keuken van Bistro Ter Plaetse. En van-
zelfsprekend hadden we gratis speculaasjes. 

Jeroen en Annelies fungeerden weer als 
spreekstalmeesters en brachten hun eigen 
sinterklaasrepertoire ten gehore. Intussen liep 

de glühweinverkoop als een tierelier en was 
de erwtensoep niet aan te slepen.
Toen het grote moment naderde, liep de span-
ning onder de aanwezigen die niet met de 
stoet vanaf De Vendelier waren meegelopen, 
merkbaar op. De Sint was er bijna! Ondertus-
sen kwam de bodem van de glühweinketel al 
aardig in zicht…
En eindelijk was het zover: de goedheiligman 
steeg van zijn paard en liep naar zijn troon. 

Althans, dat vermoedden wij achter de kraam, 
want	we	hadden	het	lekker	druk	met	koffie-
schenken en konden vanuit ons hoekje nau-
welijks iets zien van wat er gebeurde. 

En, voorbij weer… sneller dan verwacht. Af-
breken en opruimen. Het was weer leuk ach-
ter de kraam en we hebben veel verkocht. 
Jammer alleen dat je daardoor weinig mee-
krijgt van het hele sintfestijn… n

feest in brandevoort               zonder vrijwilligers lukt het niet!
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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: stokbeemDen 1

Deze novembermaand, zo vlak voor de gezel-
lige feestdagen, mogen we een kijkje nemen bij 
de familie Van gestel aan de Stokbeemden 1. 
Dirk (40 jaar), zijn vrouw Daphne (39 jaar) en 
hun zonen Sander (7) en Jasper (4).

Dirk is werkzaam als Belangenbehartiger col-
lectief bij De Unie. Een vakorganisatie gericht 
op de hoger opgeleide medewerkers (mbo 
tot en met w.o.). Hij werkt voor de sector 
Industrie en Handel en sluit onder andere 
cao’s af en onderhandelt over sociale plannen. 
Ook helpt hij individuele medewerkers binnen 
hun bedrijf. Daarnaast besteedt hij heel wat 
uren aan de supportersvereniging PSV. Ook 
zijn vrouw Daphne gaat voor haar werk de 
wijk uit. Zij werkt als senior werkcoach bij het 
Werkplein regio Tilburg.
In 2000 waren Daphne en Dirk één van de 
eerste bewoners in De Buitens van Brande-
voort, namelijk aan de Baudevoort. Zij zoch-
ten destijds woonruimte in de omgeving van 
Eindhoven, waarbij ze eigenlijk de voorkeur 
gaven aan Nuenen, omdat zij daar allebei van-
daan kwamen. De huizen waren daar toen erg 
schaars, waardoor zij zich inschreven voor de 
projecten in Meerhoven (Eindhoven) en Bran-
devoort (Helmond) tijdens de woonbeurs in 
Eindhoven. “Hoewel wij ons erg aangetrokken 
voelden tot de ideeën van Brandevoort en 
daar het liefst wilden gaan wonen, had het niet 
veel gescheeld of wij hadden een huis gehad in 
Meerhoven. gelukkig waren wij net een week 
eerder ingeloot voor ons huis aan de Baude-
voort. Wij hebben geen minuut spijt gehad van 
onze keuze voor Brandevoort. Ondertussen 
zijn we binnen Brandevoort al één keer ver-
huisd; in 2006 betrokken we deze woning aan 
de Stokbeemden. Wij hadden wat ongemak-
ken in ons vorige huis en stonden voor de 
keuze: verbouwen of verhuizen. Aangezien we  

al langer gecharmeerd waren van de koloniale 
stijl van plan Brand was de keuze voor verhui-
zen snel gemaakt.”
De huidige woning is een twee-onder-een-kap. 
Met een woonkamer en afgesloten leefkeuken 
op de begane grond, drie slaapkamers en een 
badkamer op de eerste verdieping. Op de zol-
der hebben ze nog een grote speelkamer voor 
de kinderen, naast een eigen kantoor voor 
Dirk. De garage, met heel handig, een ´berg-
zolder´, staat los van het huis, in de achtertuin. 
Het grootste deel van de gezellig aangelegde 
tuin ligt aan de zij- en voorkant van het huis. 
“Dat is best jammer,” aldus Daphne, “de ach-
tertuin had van ons wel iets groter gemogen.”
Beide zonen zitten op de OBS Brandevoort 
en hebben het daar ontzettend goed naar hun 
zin bij juf Simone en juf lieke. Daphne en Dirk 
vinden de OBS een prachtige school, al had-
den de speelfaciliteiten buiten uitgebreider 
gemogen. En soms is het er erg druk, maar ja, 
je kunt eigenlijk niets anders verwachten bij 
zo’n snel groeiende school.
Ze vinden het fantastisch om in deze wijk te 
wonen. “Na tien jaar willen we gewoon niet 
meer weg hier. In Tilburg woonden we ook in 
een grote nieuwbouwwijk, maar daar was de 
sociale samenhang minimaal. In Brandevoort 
daarentegen is er een echt groepsgevoel ont-
staan met eigen verenigingen en activiteiten. 
Eigenlijk is het een dorp op zich geworden en 
die sfeer bevalt ons erg goed!” Alle voorzie-
ningen zijn op loopafstand in de buurt, met 
een fantastisch gezondheidscentrum en een 
mooi winkelcentrum. Er ontbreekt nog wel 
een versstraat en wat meer horeca met ter-
ras zouden ze ook nog wel willen. Ook een  
speelgoedwinkel zou wat hen betreft een goe-
de aanvulling zijn. 
Er zijn nog wel onvoldoende en onlogisch ge-
legen speelvoorzieningen in het plan Brand. Als  

voorbeeld geven ze de ligging van de speeltuin 
midden op een rotonde aan de Smeedsbeem-
den. Een vreemde en gevaarlijke keuze! En… 
de gemeente zou wel eens iets aan de water-
stand mogen doen, zodat de vochtoverlast in 
de tuinen wat minder zou worden. 
Wat ze speciaal vinden aan deze wijk? “Nou ja, 
ik merk dat er op het gebied van social media 
(Hyves, Twitter, linkedin) heel veel gebeurt in 
de wijk,” aldus Dirk. “Ikzelf ben daar ook heel 
actief in. Ik ben bijvoorbeeld als oprichter van 
de Brandevoort Hyves en twitter heel actief, 
ook heel veel over Brandevoort. Dus ook op 
het gebied van web 2.0 staat Brandevoort 
voorop!”

Dirk en Daphne, fijn dat we eens een kijkje 
mochten nemen in jullie huis! n

patricia teuns
foto: michel asselman
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ONTSTAAN VAN DIT PROJEcT

lars en Marvin hebben vorig jaar meegehol-
pen aan het bouwen van de wagen voor de 
raad van elf om mee te rijden in verschillende 
optochten in Helmond. Zo ontstond het idee 
om zelf een wagen te bouwen voor carnaval, 
dus we gingen op zoek naar een wagen. Mar-
cel en Rene zijn de kartrekkers voor de jeugd. 
Ze hebben half Brabant gehad tot ze een wa-
gen in de sneeuw op het boerenland in Afferte 
zagen staan. Na wat onderhandelen over de 
prijs, hebben wij deze wagen gekocht en toen 
moesten we nog naar Brandevoort. De assen 
waren krom, dus rijden was moeilijk. Aan Jans-
sens gevraagd of deze een keer mee wilde rij-
den met een vrachtwagen met oplegger. Dat 
ging niet zonder slag of stoot, maar we hebben 
het gered en hij staat nu in de loods bij het 
voetbalveld. (De foto kun je zien op de site 
www.jeugdwagenbrandevoort.nl.)

Het volgende probleem deed zich voor. Hoe 
komen we aan geld om deze wagen te bou-
wen? De gemeente werd aangeschreven via 
het project Geef mij dat geld. De gemeente was 
enthousiast en we kregen een bedrag waar we 
even mee vooruit konden voor hout, assen, 
spijkers, enzovoort. Nu moest het idee ont-
staan; wat gaan we maken? We zijn met zeven 
jongens en we kwamen allemaal met hetzelfde 
idee. Nee, we gaan niet verklappen waar we 
mee bezig zijn. 

De groep is nu uitgegroeid tot zeventien jon-
gens en meisjes en die werken iedere vrijdag 
in de loods van 19.00 tot 21.30 uur. Met zeer 
veel plezier bouwen we aan de wagen en 
dit gaat onder begeleiding van Marcel, Rene 
en Eric.

De assen zijn weer recht, de opbouw is klaar 
en nu komt de afwerking, maar daar hebben 
we nog achttien weken voor, dus hij komt 
klaar. De eerste jeugdwagen van Brandevoort 
is een feit en het is de bedoeling dat er vier 
optochten mee gereden gaan worden. Zeg je: 
daar heb ik ook wel zin in en ik wil ook wel ie-
dere vrijdag meewerken in de loods, en ben je 
tussen de dertien en achttien jaar, dan ben je 
welkom. Het is wel zo dat je in de bestaande 
groep moet passen, want die is al wat op el-
kaar ingewerkt. n

EEN OPROEP: wij zijn nog op zoek naar 
kerstverlichting voor op onze wagen om deze 
extra mooi en verlicht te maken. graag door-
geven aan Rene Marechal, tel: 06 36 14 31 09.

carnaval
jeugdwagen brandevoort

kinderkleding mega winter sale!! Ma-
ten 50 tot en met 176: 10.000 stuks! Alle kleding 
tot 80% korting! Wij verkopen alleen merkkle-
ding. WANNEER? zondag 28 november 
van 10.00 tot en met 16.00 uur. Waar? 
Spaarpot 20E, 5667 Kx geldrop, De Huufkes 
89, 5674 Tl Nuenen.gratis parkeren, geen tas-
sen mee, betalingen cash of met pin.

Wie wil er recreatief volleyballen? Op 
dinsdagavond in De Veste. Bel Arno dan even 
op het nummer 06 45 20 67 96.

blaffende hond! Regelmatig is er in om-
geving lorreman/leemsveld/groot Schuilen 
(Schutsboom) in de vroege ochtend (soms al 
om 5.30 uur) overlast van een aanhoudend 

blaffende hond. Kan de eigenaar de hond 
‘s nachts a.u.b. in huis nemen? Dank namens 
omwonenden! 

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

brandjes

de jeugd van de brandeliers
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U heeft hem misschien wel zien staan op za-
terdag 16 oktober, die bijzondere stellage in 
de achtertuin van Scouting Brandevoort. Het 
houten bouwwerk stond centraal tijdens het 
jaarlijkse overvliegfestijn. Hierbij gaan de oud-
ste kinderen van elke leeftijdsgroep over naar 
een hogere groep. Dit jaar werd er bijna let-
terlijk gevlogen! En niet alleen door de kin-
deren. Een prachtige ooievaar vloog over en 
bleef het festijn vanaf het dak van de Scouting-
boerderij bewonderen.

VlIEg-ER-OVERHEEN-STEllAgE
Je kunt een polsstok nemen, een bootje, of 
gewoon gaan lopen, maar de Scoutingleiding 
had bedacht dat het veel leuker is om over 
een modderbad heen te zwieren. Bij gebrek 
aan bomen op het Scoutingterrein zat er niets 
anders op dan een hoge houten stellage te 
bouwen. Hierin werd een touw gehangen en 
voilà; ziedaar een ludieke vlieg-er-overheen-
constructie! En deze deed zijn werk prima. De 
jongsten zijn bijna allemaal droog en wel aan 
de overkant gekomen. Dat was anders voor 
de oudsten van veertien; die moesten natuur-
lijk de modder in.

NIEUW: ExPlORERS 
Tijdens het overvliegen nemen de oudste 
kinderen van elke leeftijdsgroep afscheid en 

heet de volgende leeftijdsgroep de nieuwe 
kinderen welkom. Zo gingen er acht Bevers 
(vijf- tot zesjarigen) over naar de Welpen (ze-
ven- tot tienjarigen). De Welpen op hun beurt 
namen afscheid van zo’n acht Welpen die nu 
van start zijn gegaan bij de Scouts (tien- tot 
veertienjarigen). De oudste Scouts konden 
dit jaar voor het eerst terecht bij een nieuwe 
groep: de Explorers. Explorers zijn jongeren 
van veertien tot zeventien jaar die samen met 
begeleiders dan ook zelf activiteiten bedenken 
en uitvoeren. Zelfstandig aan de slag staat cen-
traal en de oudste Scouts hadden enorm veel 
zin bij de Explorers aan de slag te gaan.

BEZOEK VAN DE OOIEVAAR
Een bijzonder moment tijdens het evenement 
was het bezoek van een ooievaar. Deze prach-
tige vogel vloog een rondje over het terrein 
en ging daarna op zijn gemak op het dak van 
de boerderij zitten. Het was een prachtig ge-
zicht en we voelden allemaal de symboliek 
die van de vogel uitging. Het was alsof hij de 
kinderen veel plezier wenste bij de nieuwe 
groep. En de leiding dacht stiekem aan de 
nieuwe locatie waar we begin 2011 naartoe 
gaan verhuizen. Hier moet nog veel voor ge-
beuren, maar een ooievaar die ons pad kruist, 
kan toch alleen maar betekenen dat het een 
goede start wordt? n

scouting
overvliegfestijn bij scouting brandevoort

sandra bierens

TERUg NAAR DE BASIS
De jongerentak van Scouting Brandevoort 
heet Explorers (veertien tot achttien jaar). En 
explorer betekent ontdekker, dus ons eerste 
weekend stond in het teken van ontdekken en 
nieuwe dingen uitproberen. Zo zijn we onze 
speltak vrijdagavond gestart met een hike. 
Dwars door de velden en de bossen en de hei. 
De route van de hike werd aangegeven door 
middel van verschillende tochttechnieken, 
waarbij kaart en kompas een grote rol spelen. 
Om half drie ‘s nachts waren de Explorers een 
beetje verdwaald en heeft de leiding ze opge-
haald met het busje. Jammer, want ze waren al 
bijna op het kampterrein. Dit was midden in 
het Heezerbos.
 
HOEZO PRIMITIEf?
In het Heezerbos aangekomen had de leiding 
al een kampvuur klaar en kon de frituurpan 
boven het vuur om frikadellen te bakken. Ver-
der hadden ze een onderkomen gebouwd 
van doeken waar we onder konden kruipen. 

Het leek een beetje op een nomadentent uit 
de Sahara. Er lagen voldoende dekens op de 
grond, zodat we het lekker warm hadden. 
‘s Morgens regende het en konden we even 
uitslapen, want wij lagen heerlijk droog en 
warm. Het weer klaarde snel op en konden 
we het ontbijt verzorgen op het kampvuur; 
tosti’s bakken en eieren met spek. Onze rug-
zakken weer ingepakt en die werden deze 
keer vervoerd met het busje.
 
lEKKER SHOPPEN
Wij kregen een sms’je met een adres in 
Heeze waar we naartoe moesten. Dit was de 
Wereldwinkel, waar een envelop klaar lag met 
treinkaartjes. We kwamen dus in Eindhoven 
en daar hebben we levend cluedo gespeeld 
in de Heuvelgalerie. Daarbij waren de kaarten 
verstopt in de winkeletalages. Aan het einde 
van de middag moesten we de boodschappen 
doen voor het avondeten. Dit was nog even 
puzzelen want deze boodschappen moesten 
we in een chinese supermarkt halen. Daar 

hebben ze toch heel andere gerechten liggen 
dan bij Albert Heijn. Weer verder met de trein 
richting Brandevoort en ‘s avonds konden we 
in kleine groepjes de verschillende gerechten 
klaarmaken.
 
HOEZO PRIMITIEf?
Deze keer konden we riant slapen, want we 
sliepen op dikke matten en hadden een groot 
beeldscherm en een beamer waarbij we lek-
ker in onze slaapzakken film hebben gekeken. 
Natuurlijk slaapzakkengevecht gehouden en ‘s 
morgens stond er een heerlijke brunch klaar 
met warme broodjes, zodat we weer op tijd 
klaar waren om naar huis te gaan. Het eerste 
weekend van de Explorers was dus geslaagd!

Enthousiast geworden? Kijk dan op onze web-
site www.scoutingbrandevoort.nl.
 
groeten van, Rolf, Mathijs, Aniek, Diede, loes, 
Rik, Kasper, Ivon, Jeroen, Jos, gert-Jan, Boude-
wijn en Niek. n

scouting
succesvolle start jongerentak scouting
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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 donderdag 23 december zal op de Markt in ’s-Hertogenbosch een groot kerstevenement worden georganiseerd. Het begint 
om 18.00 uur in de Grote Kerk aan de Kerkstraat. Via een rondgang zal om 20.00 uur de grote slotmanifestatie plaatsvinden.

Er worden tv-opnamen gemaakt die op 24 december worden uitgezonden. Er worden nog vrijwilligers gevraagd.
Inlichtingen: sander-vos@home.nl

Op dinsdag 18 januari zal in Het Trefpunt een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden worden voor gemeenteleden uit Brandevoort.
U ontvangt nog een uitnodiging.

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

KERSTNIEUWS VANUIT DE DAMIAAN PAROcHIE
KERSTPROgRAMMA 2010 lUcIAKERK MIERlO-
HOUT;

VRIJDAg 24 DEcEMBER:
- 15.30 uur Peuter en kleuterviering. Dit is een korte viering  
 met liedjes, verhaaltjes, gebedjes speciaal bedoeld voor de  
 allerkleinsten! Dit is geen Mis, er is geen communie! Tijdens  
 deze viering wordt een kindje gedoopt. 
- 17.00 uur Gezinsmis met medewerking van de werkgroep  
 en van de blaaskapel De Bietenrooiers. Dit is een H. Mis  
 met communie, speciaal bedoeld voor kinderen vanaf  
 groep 5 met hun ouders.
- 19.00 uur Traditionele Kerstmis m.m.v. het Houts Gemengd  
 Koor. Er is tijdens deze viering een speciale Kinder woord- 
 dienst waaronder geluisterd wordt naar het Kerst verhaal en  
 samen liederen worden gezongen! (Vanaf groep 3.)
- 22.00 uur Plechtige Nachtmis m.m.v. het kerkkoor Cante- 
 mus Domino.

ZATERDAg 25 DEcEMBER:
- 10.15 uur Plechtige Hoogmis van Kerstmis m.m.v. het kerk- 
 koor Cantemus Domino met Kindernevendienst.

ZONDAg 26 DEcEMBER:
- 10.15 uur Hoogmis m.m.v. het seniorenkoor St. Lucia.

De Luciakerk is open voor een bezoek aan de Kerststal:
Eerste en Tweede Kerstdag van 14.00u tot 16.00u

OUD EN NIEUW lUcIAKERK MIERlO-HOUT:
31 december 19.00 uur Oudejaarsmis.
1 januari 10.15 uur Nieuwjaarsmis m.m.v. het kerkkoor.

j.v.d. laar, pastoor/deken

PAROCHIENIEUWS VAN DE HEILIGE DAMIAAN DE VEUSTER
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Op zondag 21 november bezocht Sint ons 
Brandevoort. Het was een prachtige dag. De 
zon stond hoog aan de hemel. Sint doet zijn 
middagdutje altijd in basisschool De Vendelier 
voordat de intocht gaat starten. Het was al 
lekker druk… Het wachten was nog op de 
Sint. 
Er was al een aantal pieten in de weer toen 
Toverpiet het woord nam. Hij zou ervoor zor-
gen Sinterklaas tevoorschijn te toveren. 
Helaas ging dat helemaal mis en mochten wij 
de Paashaas, de Kerstman en prins Maurice 
verwelkomen. Toverpiet bleef zijn best doen, 
maar de spreuk om Sinterklaas tevoorschijn 
te toveren bleef uit. 
gelukkig was daar het kleine pietje met het 
toverboek van Toverpiet. Hij had de juiste 
spreuk gevonden. gelukkig konden we de 
Sint toen begroeten. Hij zag er weer prach-

tig uit. En ook Amerigo was mooi aangekleed. 
De stoet trok naar de Markthal. De Paashaas, 
Kerstman en Prins carnaval liepen vrolijk 
mee. De intocht verliep goed en was extra 
bijzonder door de aanwezigheid van de jong-
leurpieten. Sint was super trots! 

Bij de Markthal was het feest al in volle gang. 
Er werden liedjes gezongen en er werd ge-
danst. Een aantal kinderen kreeg een prijs, 
omdat ze een mooie kroon hadden gemaakt. 
De prijswinnaars zijn: Britt Tommen, Julia We-
ijts en Maud Dionge. De eerste prijs ging naar 
Jordi coolen. 
Ook liepen er twee cadeautjes-kinderen mee 
in de optocht. Ze hebben de creatie helemaal 
zelf gemaakt. Bedankt Janneke en Isa!
We hebben	 een	 heel	 fijne	 intocht	 gehad.	
Met dank aan alle kinderen die gekomen 

zijn samen met hun papa, mama, opa of oma. 
Tot volgend jaar! n

Na deze prachtige tijd,
Waarin de Sint regelmatig op elk dak in 

Brandevoort rijdt.
Ziet hij de lichtjes van Kerstmis in de nacht,

Sint weet dat Dickens op hem wacht.
Als Sint samen met zijn pieten weer naar 

Spanje toe gaat,
Verandert sfeervol Brandevoort in kerststijl 

en staat Dickens paraat.
Wat is december toch bijzonder, ook al is

het koud,
Sint weet dat iedere Brandevoorter van deze 

feesten houdt.
De intocht was prachtig en gezellig, iedereen 

was moe maar voldaan,
Sint wenst	u	een	fijne	pakjesavond	voordat	
de lichtjes van Kerstmis aan de hemel staan.

Onze dank gaat naar onze sponsoren:
Hoofdsponsor: De vestelier
Overige sponsoren: Brandevoorter Courant, DecoArt, 
DoeLand, Du Pré Groenprojecten, Cafetaria Brande-
voort, Fysiotherapie D en C van Beuzekom, gemeente 
Helmond, Habraken Brandevoortse Hoeve, Intertoys 
Mierlo, La Pagonda tuinen, Meeùs Makelaardij, Saris van 
den Biezenbos Advocaten, Spring, vDW Administratie 
& belastingadvies, verloskundige praktijk Brandevoort, 
Villa Vrolijk, Albert Heijn, Bakkerij ’t Bakkertje, Buro 7, 
tuincentrum boomkwekerij van Gennip, Wout voor de 
strobalen, threvon Internet Services/Startpagina Bran-
devoort, Effe oitbloaze, Aukelien met haar paard, Bistro 
ter Plaetse.

negende intocht van sinterklaas
foto: ugur uzdemir
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Kwan Khemnak wordt op 16-08-1974 ge-
boren in Sarabouri in Thailand, een stad die 
op ongeveer 150 kilometer ten noorden van 
Bangkok ligt.
Haar ouderlijk gezin bestaat uit vader (inmid-
dels overleden), moeder en vier kinderen, 
twee meisjes en twee jongens, van wie Kwan 
de jongste is.
Ze gaat zes jaren naar school, te vergelijken 
met de basisschool in Nederland. Hierna gaat 
ze meehelpen in het zaakje dat haar moeder 
runt op de plaatselijke markt door het ver-
kopen van onder andere vis, kip, allerlei krui-
den, groenten enzovoort. Na enige jaren stopt 
haar moeder hiermee en zet Kwan zelfstandig 
het bedrijfje voort. Dit doet ze in totaal zo’n 
vijftien jaren met veel plezier.
Intussen trouwt ze met een Thaise man en 
uit dit huwelijk worden twee kinderen ge-
boren. Een zoon, Thun (1993) en een meisje 
Ben (1994). Na de scheiding leert ze in Thai-
land een Nederlander kennen met wie ze, in 
1999, met haar twee kinderen naar Neder-
land komt. Ze gaat in Scheveningen werken als 
kok voor twee Thaise restaurants. Dit beroep 
oefent ze in totaal vier jaren uit. Eveneens in 
deze periode wordt uit een relatie haar derde 
zoon, leendert (2000), geboren. 
In 2004 maakt Kwan kennis met haar huidige 
partner Job Hanssen en een half jaar later 
verhuist ze met Job en haar kinderen naar 
de Biezenlaan in Brandevoort. Hier begint ze 
een Thaise kookservice onder de naam: Kwan 
kookt thais. Dat begint goed te lopen maar, 
omdat het vanwege het bestemmingsplan niet 
mogelijk is het bedrijf op dit adres verder 
voort te zetten, verhuist ze met haar bedrijf 
naar de Molenstraat in het centrum van Hel-
mond. Intussen heeft ze ook heel goed con-
tact met de ouders van Job die ook in Bran-
devoort wonen.
Die onderlinge familiebanden worden intus-
sen zo sterk dat Kwan en Job met hun drie 
kinderen en de ouders van Job vorig jaar be-
sloten samen naar Thailand te gaan om Kwans 
familie te bezoeken en kennis te maken met 
dat mooie land. Dit wordt voor allemaal een 
heel bijzondere gebeurtenis. Voor de ouders 
van Job betekent dit een eerste kennismaking. 
Niet alleen worden ze er allerhartelijkst ont-
vangen, maar ze worden ook steeds opnieuw 
weer verrast met het heerlijkste eten wat je 
maar bedenken kunt. Uiteraard worden ze 
ook geconfronteerd met het grote verschil 
in levensstandaard tussen Thailand en Neder-
land. Iets wat ze zeker duidelijk hebben kun-
nen zien tijdens hun tweewekelijkse tocht die 
ze met een huurauto door Thailand hebben 
gemaakt. Al met al een fantastisch ervaring 
voor allemaal, maar toch ook weer goed om 
samen terug te zijn in ons kleine landje.
Omdat Kwan niet alleen constateert dat er 

steeds meer vraag komt naar haar heerlijke 
Thaise maaltijden en hapjes, maar er boven-
dien in Helmond (nog) geen Thais restaurant 
is gevestigd, bestaan er verregaande plannen 
om in de Molenstraat naast de afhaalmogelijk-
heden van Thaise gerechten ook een restau-
rant te beginnen. Temeer daar het bereiden 
van heerlijke maaltijden Kwan’s lust en leven is 
en blijft. Daardoor wil ze ook haar benodigde 
Nederlandse diploma’s behalen die voor het 
realiseren van deze droom noodzakelijk zijn.

Kwan, Job en de kinderen vinden Brandevoort 
een heel mooie en rustige woonwijk, met 
groen, scholen en winkels op loopafstand.
Wij, de redactie van de Bc, wensen Kwan 
en haar gezin alle geluk, gezondheid en voor-
spoed voor de toekomst.
Om u nu vast de gelegenheid te geven om 
kennis te maken met een heerlijk Thais ge-
recht, vindt u in onze rubriek Recept achter in 
dit blad een beschrijving van Matsaman curry 
met kip, aardappel en kokosmelk. n

de thaise keuken is werkelijk de moeite waard
                       probeert u het zelf maar eens

marga dobma
foto: ugur uzdemir
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Onder het mom van een etentje met be-
stuursleden en activiteitencommissie ter ge-
legenheid van het vijfenzeventigjarig jubileum, 
werd Rita naar ’t BrandPunt ‘gelokt’, waar ze 
zelf in de bloemetjes werd gezet door bur-
gemeester Jacobs en de turnvereniging! Rita 
is het zevende lid van HT’35 die dit lintje 
opgespeld heeft gekregen… Het tekent de 
verbondenheid en inzet bij en voor de club 
van een heleboel mensen. Rita werkt ’t liefst 
achter de schermen en verricht daar een he-
leboel liefdadigheidswerk. Het werd daarom 
hoog tijd om haar na zevenenveertig jaar lid-
maatschap van HT’35 eens ‘in de hoofdrol’ 
te plaatsen!

Rita begon jaren geleden als kleuter met tur-
nen. Dat ging zo goed, dat ze hogerop mocht 
en bij de wedstrijdgroep kwam. Bij vele wed-
strijden heeft zij met haar ploeg dan ook 
menig medaille veroverd! Na haar actieve 
turncarrière ging ze lesgeven aan een wed-
strijdgroep vol tienermeiden en het liep bij 
Rita als een trein. Ze moedigde de meiden aan 

en gaf hen zelfvertrouwen. Alsof die inzet nog 
niet genoeg was, zat ze ook in de redactie van 
het clubblad. Want vóór het digitale tijdperk 
werd Bokkesprongen, het clubblad van HT’35, 
diverse keren per jaar uitgegeven. Hiervoor 
moesten kopij en advertenties verzameld, ver-
zonnen en/of losgepeuterd worden en alles 
werd letterlijk in elkaar geknipt, geplakt, ge-
drukt en geniet. Ook hier is Rita vele uurtjes 
mee zoet geweest! 

Toen haar eigen kinderen wat ouder werden, 
en hun eigen sporten kozen, hield Rita het 
lesgeven voor gezien. Maar gelukkig voor HT 
bleef ze zeer betrokken bij de club en nam ze 
zitting in het bestuur. Hierin vervult ze de rol 
van penningmeester intussen al twaalfenhalf 
jaar met verve! Rita is letterlijk en figuurlijk 
een bestuurslid om op te rekenen! En ook bij 
de verenigingen waar haar eigen kroost actief 
was, stak Rita haar handen uit de mouwen, net 
als in de buurt, waar Rita samen met enkele 
andere bewoners van de Wevestraat menig 
activiteit op touw gezet heeft.

Daarnaast heeft ze heel vaak de kartrek-
kersrol op zich genomen voor het jaarlijkse 
turnkamp van de jeugdleden, praatte ze moei-
teloos de hele clubkampioenschappen aan el-
kaar, is ze dé grote organisator achter onze 
grote clubactie en is ze vaak de medeorganisa-
tor dan wel oprichter van allerlei activiteiten.

Kortom, Rita Is een ‘gouwe’ voor HT’35… 
Zij is één van de clubmensen met een com-
pleet blauw-wit hart! Ze is een kei: één van 
de hoekstenen, en wel een heel belangrijke, 
waarop onze vereniging steunt en draait. Rita 
zorgt altijd voor een goede balans. En daarom 
werd de waardering voor haar inzet en ver-
diensten onderstreept met een symbolisch en 
uniek cadeau van de vereniging als bekroning 
op haar geweldige bijdrage aan HT’35… Een 
prachtig stenen beeld van een turnster in ba-
lans op een hoeksteen. Daarnaast werd haar 
een album met persoonlijke felicitaties aange-
boden.

Rita, nogmaals proficiat! n

koninklijke onderscheiding
                           voor rita van hoof

foto: ton van de meulenhof
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Drie Helmondse taxibedrijven mogen hun 
klanten voortaan aan de deur ophalen of 
thuisbrengen aan De Plaetse en op de Markt 
in het centrum. Deze proef duurt een jaar en 
bij gebleken succes wordt de regeling gecon-
tinueerd. 

Uit navraag bij een van de taxibedrijven blijkt 
dat het taxivervoer in eerste instantie be-
doeld is voor de horecagelegenheden aan de 
Markt. De gemeente heeft De Plaetse er ook 
bij betrokken, maar het is aan de taxibedrij-
ven zelf om ook mensen van De Plaetse op te 

halen. Zo zouden de taxi’s hun klanten beter 
kunnen bereiken. Het gaat dan met name om 
mensen die ziek of slecht ter been zijn, of wel-
licht zelfs gebruik maken van een rolstoel. De 
kosten voor dit alles worden betaald door de 
gemeente; namelijk via de regeling WMO. n 

vervoer
ook taxi’s op de plaetse

Het ROc Ter AA, Stichting Welzijn Helmond 
en de gemeente organiseren binnenkort de 
cursus Burgerparticipatie. Deze cursus is be-
doeld voor wijkbewoners die meer betrokken 
willen zijn bij hun stad. Dat kan op verschil-
lende manieren. Het gaat om (meer) invloed 
uitoefenen op plannen van de gemeente of 
de woningbouwcorporatie, maar ook om ei-
gen plannen. Je leert onder andere hoe je als 
burger kunt reageren. Maar ook leer je hoe 
je, eventueel samen met anderen, eigen plan-

nen voor je wijk kunt realiseren. Dat gebeurt 
door: het besteden van aandacht aan het orga-
niseren van (burger)participatie, het leren van 
welke instrumenten daarvoor zijn en hoe de 
procedures lopen. 

Het ROc Ter AA geeft de cursus. Er zijn zeven 
bijeenkomsten van elk tweeënhalf uur. In elke 
bijeenkomst komt een bepaald thema aan de 
orde. De cursus vindt plaats op dinsdagoch-
tenden van 9.00 tot 12.00 uur in Wijkhuis de 

Brem, Rijpelplein 1 in Helmond. De startda-
tum van de cursus is nog niet bekend. Als er 
voldoende deelnemers zijn wordt deze datum 
vastgesteld. De cursus is gratis.

Opgave kan bij ROc Ter AA, ter attentie van 
B. den Blanken, telefoon 0492 50 79 00 of 
e-mail b.d.blanken@roc-teraa.nl, of bij Stich-
ting Welzijn Helmond, ter attentie van Re-
nie groenendal, telefoon 0492 51 06 90, 
e-mail renie.groenendal@swhhelmond.nl. n 

meedoen in helmond
cursus burgerparticipatie
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Onze eerste fotopuzzel is gezien het aantal inzendingen bij onze puzzelaars goed in de smaak gevallen. Hij zal in de toekomst dan 
ook zeker terugkeren. De winnaar is Heidi Hoekstra. De goede antwoorden: A8/9 huisnummer, D8 anker, f4/5 boom, K/l2 vliegtuig, 
K7/10 lantaarnpaal, P2 wolk, O5/6 bliksemafleider/dak, O10 plantenbak, l9 raam, N/O7 gordijn/screen.

Deze maand een codekraker: gelijke cijfers zijn gelijke letters. De letters q en y zijn niet gebruikt. Tip: de ij is een ij.

De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een interessante prijs. De 
oplossing kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl, onderdeel formulieren. Daar vindt u het formulier puzzel. 
De uiterste inleverdatum is 10 december. Succes!

de december puzzel  

1 2 22 21 9 3 21 8 4 7 15 2 11 2 16

3 2 20 2 4 15 7 7 20 13 16 16 7 7 2

4 22 3 20 7 4 15 2 5 13 13 20 22 10 21 11

1 12 2 2 20 13 18 5 13 13 20 1 2 22

8 7 7 20 6 21 8 24 9 2 12 21 4 22 2 20

2 5 2 4 2 16 2 4 22 15 21 11 24 2 4 9 4

21 19 1 22 2 4 15 7 22 2 14 11 6 23 9

21 2 5 2 9 17 2 2 20 17 2 2 9 22 5 21

2 20 2 4 12 2 21 4 15 2 11 2 16 3 2

20 16 2 22 1 2 2 6 1 2 6 16 13 4 15

2 4 13 16 9 22 20 2 24 2 4        , 12 7 4

22 1 2 22 21 9 22 13 2 2 9 22 7 15

9 2 5 2 4 2 16 2 4 22 19 2 18 20 13 16 13

5 2 2 20 15        !

9 11 13 13 19 2

A=
B=
c=
D=
E=
f=
g=
H=

I=
J=
K=
l=
M=
N=
O=
P=

R=
S=
T=
U=
V=
W=
x=
Z=

Oplossing:



nummer 9 • november 2010   55

Op zondag 19 december organiseert Stichting 
lambertushof voor de vijfde keer het muzi-
kale kerstevenement Musique noël. Tijdens de 
koopzondag zijn er op het lambertushof live 
optredens van vier koren. 

Het KoBrakoor uit Brandevoort in hun be-

kende Dickensstijl, Dississit en De Southern 
comfort Barber gals, beide uit Eindhoven en 
Voix la uit limburg. Ruim honderd koorzan-
gers en -zangeressen die er alles aan zullen 
doen om u een sfeervolle middag te bieden. 
Uiteraard wordt het plein in een gezellige 
kerstsfeer aangekleed. Vuurkorven, kerstbo-

men, glühwein en warme chocolade zullen 
niet ontbreken.
Van 12.30 tot 17.00 uur is iedereen van harte 
welkom. De toegang is gratis, net als de kerst-
muts die iedereen krijgt. Kortom, een muzi-
kale middag die u niet mag missen. Voor meer 
info: www.lambertushofhelmond.nl. n

kobra zingt
brandevoorter koor op het lambertushof

De redactie schrijft een fotowedstrijd uit met 
als thema Sinterklaas. Vang uw visie op dit 
oer-Hollandse feest in beeld en stuur het in. 
U maakt kans op een exemplaar van het foto-
boek Brandevoort van Ugur Ozdemir.
Inzenden kan als volgt: via onze website 
www.brandevoortercourant.nl, onder Contact 
vindt u de knop Formulieren, kies daar voor 
Inleveren kopij. Daar heeft u de mogelijkheid 
een foto op te sturen. De foto’s moeten een 
zo hoog mogelijke resolutie hebben. De win-
nende foto zal worden gepubliceerd. Over de 
uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

maak de mooiste sinterklaasfoto
en win een fotoboek!

de redactie
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computerclub
        thuis in office
Al voor de zomer was de computerclub 
Brandevoort gestart met het peilen van de 
interesse in de wijk voor nieuwe computer-
cursussen. In september werd de balans op-
gemaakt en met op de valreep nog een paar 
nieuwe aanmeldingen werd eind oktober ge-
start met maar liefst drie basiscursussen: Po-
werpoint, Excel en Windows. De eerste twee 
programma´s maken onderdeel uit van het 
veelgebruikte pakket MS Office.
Inmiddels lopen de cursussen, die elk zes 
avonden duren en wekelijks op de donderdag 
worden gegeven in ´t BrandPunt, alweer op 
hun eind. De cursisten hebben weer het no-
dige geleerd en voor ons als computerclub is 
dat het moment om weer vooruit te kijken.
Als de dagen korter en kouder worden, bren-
gen mensen weer wat meer uurtjes achter de 
computer door. Wij proberen in te spelen op 
de vragen en behoeftes op computergebied 
die in de wijk leven. Daarom hebben wij uw 
inbreng nodig en proberen op die manier pas-
sende cursussen of informatie-avonden samen 

te stellen. Ook voor heel specifieke, individu-
ele vragen staan wij open. Aarzel dus niet en 
neem contact met ons op! Niet geschoten is 
altijd mis. n

computerclub Brandevoort
E-mail: computerclub@onsbrabantnet.nl
Telefoon: 66 29 14

Op 13 november hadden wij onze jaarlijkse 
feestavond en die was weer geslaagd. We heb-
ben eerst de gasten hartelijk ontvangen. Daar-
na kwam de prijsuitreiking in alle categorieën.

Kampioen libre: Henk Wilbers
Kampioen bandstoten: Nick de Rooij.
Kampioen driebanden: Piet v. d. Broek.

De avond was een groot succes, ook mede 
dankzij de winkeliers die ons de cadeaus ge-
schonken hebben. Daarvoor, ook namens de 
leden, onze hartelijke dank. n

feestavond biljartclub brandevoort in actie

van links naar rechts Henk Wilbers, Piet van de Broek en rechts Nick de Rooij

het bestuur



nummer 9 • november 2010   59

Jaren geleden heb ik daar uit de losse pols een 
prachtige spreekbeurt over gehouden. Woest 
was ik, omdat mijn kind al kruipende op straat 
met de gedroogde resten in aanraking was ge-
komen en als resultaat een salmonella-infectie 

kreeg en daar heel lang ernstig ziek van is ge-
weest. Deze ziektegevallen werden toen door 
het ziekenhuis doorgegeven aan de gemeente 
en ik kreeg vervolgens een ambtenaar op be-
zoek die de thuissituatie kwam bekijken en die 

ook wilde weten waar ik mijn boodschappen 
deed en of ik wel eens in afhaalrestaurants 
kwam. Buitengewoon vervelend allemaal. 
gelukkig kwam daarna een verordening dat 
honden aangelijnd moesten zijn, zodat de ei-
genaar beter kon regelen waar de hond zijn 
behoefte deed. Het probleem zou hiermee 
dus opgelost kunnen zijn denk je dan, maar 
niets is minder waar. Regelmatig kun je hier in 
Brandevoort in een heerlijke bolus trappen. Je 
zou hier zo graag tijdens je wandeling naar de 
mooie gevels kijken, maar dat doe je dan wel 
op eigen risico!

Vorige week stond er in De trompetter een 
stukje van de gemeente over dit onderwerp, 
inclusief meldpunten in verband met overlast. 
Ik vond daar geen adres of telefoonnummer 
in voor Brandevoort, maar navraag leerde mij 
dat onze wijk wel een werkgroep heeft, maar 
geen e-mailadres, dus u kunt uw klachten 
kwijt op nummer 14 04 92.
Op de site van de gemeente kan een ieder 
lezen dat de hondenbezitter altijd de uitwerp-
selen moet opruimen, waarvoor een zakje 
beschikbaar is. Om niet de rest van de wande-
ling met zo’n heerlijk vochtig en aromatisch 
zakje te moeten lopen, heeft de gemeente de 
zogenaamde Depodogs neergezet. Ze staan 
op diverse strategische punten en ik hoop dat 
nu echt dat iedere hondenbezitter de moeite 
neemt om de rotzooi achter zich op te rui-
men en dat alle ergernissen over de poep als 
sneeuw voor de zon verdwenen zijn. 

Vanaf nu gaan de stadswachten stevig con-
toleren en bedenk dat het niet bij je hebben 
van een zakje een bon van e60,- oplevert en 
het niet opruimen van de poep komt op e90. 
Toch geen geringe bedragen! De gemeente 
biedt de hondenbezitter de helpende hand, 
dus neem deze aan en houd de wijk schoon. n

overlast
hondenpoep op straat kiki krabbendam

foto: ugur ozdemir

lekker dansen, schilderen, toneel spelen of 
muziek maken? Kunstkwartier heeft alles in 
huis om kinderen kennis te laten maken met 
kunst. Naast de cursussen in het hoofdge-
bouw aan de Kromme Steenweg biedt Kunst-
kwartier ook cursussen aan in Brandevoort.

In wijkhuis ’t BrandPunt kunnen kinderen te-
recht voor muziek, toneel en beeldende kunst. 
Tijdens de blokfluitlessen leren kinderen vanaf 
groep vier de eerste liedjes spelen en is er 

aandacht voor het lezen van muzieknoten, 
ritme en zingen.
Bij Toneelclub Brandevoort kruipen kinderen 
van groep drie tot en met acht in de huid van 
iemand anders en beleven zo spannende, gek-
ke of overdreven avonturen. Plezier hebben, 
zelf dingen verzinnen en podiumdurf ontwik-
kelen staan centraal in deze cursus.

Voor kinderen van groep drie tot en met zes 
die liever met hun handen bezig zijn, is er het 

kinderatelier van de afdeling beeldende kunst. 
Schilderen, beeldhouwen, hout bewerken en 
boetseren als echte kunstenaars. Het gaat 
hierbij niet alleen om het eindresultaat, maar 
vooral om het plezier dat kinderen beleven als 
ze met hun handen creatief bezig zijn.

Instromen in de cursussen die bij ’t Brand-
Punt worden gegeven is nog mogelijk. Meer 
informatie en lestijden zijn te vinden op www.
kunst-kwartier.nl. n

creatief in de wijk
kindercursussen van kunstkwartier in ‘t brandpunt
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even de wijk uit
HARMONIE St. LucIA EEuwIg jONg
exPositie van HonDerD jaar 
Dierbare HerinnerinGen 

Alleen het gerestaureerde vaandel en de naam 
gaan al bijna een eeuw mee, maar verder is 
Harmonie St. lucia meegegaan met de tijd. 
Jong en oud vinden hun weg naar de harmonie 
om met elkaar muziek te maken, op te treden 
of een opleiding te volgen. Harmonie St. lucia 
is zich in al die jaren blijven verjongen, maar 
heeft de dierbare herinneringen en rijke ge-
schiedenis uit oude tijden gekoesterd. Heem-
kundekring Myerle heeft alle medewerking 
verleend door veel speurwerk te verrichten 
in de geschiedenis van de harmonie. Hierdoor 
is het nu mogelijk een overzichtsexpositie te 
maken van honderd jaar harmonie in Mierlo.

HOOgTEPUNTEN, MAAR OOK DIEPTE-
PUNTEN BElIcHT
Veel interessante aspecten zijn te zien gedu-
rende de expositie. leuke documenten, zoals 

brieven en rekeningen, reprimandes, oproe-
pen tot ‘saamhoorigheid’, ledenwerving, con-
tributiesystemen, lesmateriaal, opleidingsas-
pecten. Maar ook de uniformen, instrumenten 
en ornamenten door de jaren heen worden 
tentoongesteld. De expositie belicht ook bij-
zondere mensen met historisch foto- en film-
materiaal uit de geschiedenis van de harmonie. 

De expositie is tot en met 16 december 2010 
te bezoeken gedurende de openingstijden 
van bibliotheek dommeldal, vestiging Mierlo, 
Dorpsstraat 113. Kijk ook op www.biblio-
theekdommeldal.nl. n

scHilDerijen van toine van 
De kruijs in De bibliotHeek

In de bibliotheek van Helmond exposeert op 
dit moment Toine van de Kruijs (Helmond, 
1974). Hij maakt voornamelijk tekeningen 
en schilderijen, die zich kenmerken door fel 
kleurgebruik en een liefde voor lijntekeningen. 
Zijn werk is abstract figuratief te noemen en 
de thema’s zijn zeer uiteenlopend; zo zien we 
daarin onder andere onderwerpen uit de me-
dia terug.
Van der Kruijs zelf over zijn werk: “Sommige 
werken zijn al klaar voor ze op het doek staan. 
Ik heb het beeld dan al helemaal in mijn hoofd 
en alles is duidelijk. Andere schilderijen zijn 
een opstapeling van meerdere schilderijen. Ik 
dwaal dan als het ware, op zoek naar iets wat 
ik op dat moment niet kan benoemen. Een 
dwaling om weg te geraken van het vooraf 
bedachte. Of om weg te raken van het kant 
en klare plaatje. Ik ben eigenlijk constant op 
zoek.”

De tentoonstelling is tot 6 december te be-
zichtigen in de expositieruimte van de nieuwe 
bibliotheek aan de Watermolenwal in Hel-
mond. Meer informatie vindt u op de website 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl. n

kunstbenDe broeikas 

AlTIJD Al OP EEN gROOT PODIUM WIl-
lEN STAAN?
Kunstbende is dé wedstrijd voor jong crea-
tief talent. In de aanloop naar de Brabantse 
voorrondes van Kunstbende 2010 organiseert 
Kunstbende Noord-Brabant een reeks van ac-
tiviteiten en evenementen waaronder Kunst-
bende Broeikas op donderdag 2 december in 
Poppodium lakei in Helmond. 
Kunstbende Broeikas is een open podium 
voor jongeren tussen de dertien en negentien 
jaar. Het is bedoeld voor diegenen die zich al-
vast willen opwarmen en voorbereiden voor 
het nieuwe wedstrijdseizoen van Kunstbende 
of gewoon willen checken of Kunstbende wel 
bij hen past. Tijdens de Kunstbende Broeikas 
in lakei biedt Kunstbende Noord-Brabant 
hen een podiumplek plus een gratis workshop 
podiumpresentatie. 

INScHRIJVEN KUNSTBENDE BROEIKAS
Inschrijven kan tot 24 november door te mai-
len naar info@kunstbendebrabant.nl. Kunst-
bende kent acht categorieën: muziek , dans, dj, 
theater en performance, fashion, taal, expo en 
film en animatie. 

DE WEDSTRIJD
Bij Kunstbende staan jongeren letterlijk in the 
spotlights. Tijdens de Brabantse voorrondes 
krijgen alle deelnemers vijf minuten podiumtijd 
om aan een jury van professionals en een veel-
koppig publiek te laten zien wat volgens hen 
kunst is. Er zijn interessante prijzen te winnen 
zoals workshops, masterclasses, fotoshoots, 
studiotijd en meer optredens. Het thema van 
Kunstbende 2011 is Illusie. Dit thema dient ter 
inspiratie. Inschrijven is gegarandeerd meedoen 
en deelname is gratis. Voor meer informatie 
over Kunstbende Noord-Brabant en inschrij-
ven voor de voorrondes zie: www.kunstben-
debrabant.nl, of www.lakeihelmond.nl. Kijk ook 
op www.nbkunstbende.hyves.nl. n
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Deze maand gaan we op de Thaise toer met een recept 
van Kwan Khemnak, in Brandevoort bekend van Kwan 
kookt thais.

Heeft u ook een lekker recept dat u met de wijk wilt de-
len? Stuur het in via de knop Reageren, vragen of inzendin-
gen op onze website. Daaronder vindt u de knop Recept.

 
KAENg MAtSAMAN KAI

matsaman curry met kiP,
aarDaPPel en kokosmelk

INgREDIëNTEN

3 eetlepels plantaardige olie
1 kilogram kippenpootjes, drumsticks of kipfilet
2 eetlepels Matsaman curry
4½ deciliter kokosmelk
450 gram geschilde aardappelen, in blokjes van ongeveer 
2½ centimeter
4 kleine uien, geschild en in vieren gesneden
4 citroenblaadjes
4½ deciliter water
3 eetlepels vissaus
1 eetlepel (palm)suiker
3 eetlepels geroosterde gezouten pinda’s
2 grote verse rode chilipepers, in fijne ringetjes gesneden

BEREIDINgSWIJZE

Verhit de olie in een braadpan of wok, en bak het kippen-
vlees op hoog vuur rondom goudbruin. Schep het kip-
penvlees uit de pan en houd het apart. Zet het vuur laag 
en roer de currypasta door de olie. Voeg de kokosmelk 
toe en laat het geheel 2 minuten sudderen.
leg het kippenvlees weer terug in de pan en laat het 10 
minuten stoven. Voeg nu de aardappelblokjes toe en laat 
alles weer 5 minuten sudderen. Voeg de overige ingredi-
enten toe (behalve de chilipepers) en laat de kip en de 
aardappels in ongeveer 10 minuten gaar worden.
Roer de chilipepers door het gerecht en dien het op 
met witte rijst.
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a We hebben weer een leuke actuele kleurplaat gevon-

den voor jullie en wij hopen dat jullie er weer iets 

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

biezenlaan 18 vóór 12 december 2010. 

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

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

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

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

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

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

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

naars van de prijzen zijn:
 

1. Fleur van de Sande 7 jaar 
2. Noa van Wijgerden 5 jaar
3. Rens van de Ven 2 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 DEcEMBER NUMMER

10 december

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

sv brandevoort r. kosters r.kosters@svbrandevoort.nl

stichting sport en bewegen brandevoort louis vrolings lpcvrolings@onsbrabantnet.nl

Activiteitenkalender 2010 / 2011 
 
November 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
27 nov SBIA Een avond lang 20.15 uur ’t BrandPunt   432013 
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 

 

30 dec Ver. Winkels Prijsuitreiking Dickens  Jet Uijen 
 
Januari 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
07 jan Brand Courant Sluiting inlevering nr 1 18.00 uur C. Brouwer  663650 
09 jan SBIA Nieuwjaarsbijeenkomst 15.00 uur ’t BrandPunt   432013 
28 jan Brand Courant Distributie nr 1 18.00 uur P. Princen 665781 

 

Bron : Brandevoorter kalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden. 
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nummer 9 • november 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
mondomijn, laan door de veste 1000 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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