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inhoud
Zelf wonen we al drie jaar in de buurt 
Stepekolk. Zoals wellicht bekend is, zijn er 
regels voor de aankleding van het huis of 
de tuin waar je je aan dient te houden. Er 
wordt continu door de gemeente gecon-
troleerd of iedereen wel volgens die regels 
hekwerken en dergelijke plaatst. Indien de 
gemeente weer op- of aanmerkingen heeft, 
krijg je daar een heel mooie brief over.

Jingle bells… Het kerstseizoen werd weer ingeluid door Dic-
kensnight. Leuk om te merken dat de hele wijk dan uitloopt. 
Om nog maar te zwijgen van de vele bezoekers van buiten 
Brandevoort. Zoals te verwachten viel waren er veel kramen 
met kerstspullen en brocante, sfeermuziek en straatartiesten. 
En de goede doelen natuurlijk: heel toepasselijk in deze tijd 
van het jaar. De roofvogels waren er ook weer, altijd leuk. Voor 
ieder wat wils. Gelukkig was het niveau van een ander kaliber 
dan bij ‘onze’ tiende verjaardag, waar de onderbroeken hoog 
opgestapeld lagen.

In de novembereditie van de Brandevoor-
ter Courant (nr. 9) informeerden we u over 
de plannen rondom het sport- en beweeg-
park die we, samen met de gemeente Hel-
mond, willen realiseren. We vinden het erg 
fijn dat ons artikel over het sport- en be-
weegpark door velen is gelezen. Zo hebben 
we enkele reacties en vragen van geïnteres-
seerde Brandevoorters ontvangen.

Met echte zwarte politie-inkt, drukten vijf 
kinderen van de deelnemende scholen en 
hun directeuren uit Brandevoort en ‘t Hout 
hun vingerpatroon op de overeenkomst. 
Voor de eerste keer in de geschiedenis van 
deze twee wijken gaan de basisscholen en 
het Kunstkwartier samen met Fanfare Uni-
tas een langdurige samenwerking aan.Op 
maandag 20 december vond de aftrap plaats.

Tai chi is een oud Chinees systeem van oe-
feningen waarin de ontspanning van lichaam 
en geest centraal staan. Van oorsprong 
maakte tai chi deel uit van de krijgskunst, 
maar tegenwoordig wordt het vooral be-
oefend voor de meditatieve ontspanning 
die de gezondheid bevordert. In tai chi is 
een goede lichaamshouding de basis om te 
kunnen ontspannen.
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Realiseer uw woonwens:
Bezoek de Huizenbeurs!

Bent u op zoek naar een koopwoning of benieuwd naar de 

mogelijkheden om uw woonwens te realiseren?

Kom naar de Huizenbeurs!

Onder één dak:

• Makelaars  • Gemeente

• Notarissen  • Rabobank Helmond

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/helmond 

of bel (0492) 594 594

Realiseer uw woonwens:Realiseer uw woonwens:
Bezoek de Huizenbeurs!Bezoek de Huizenbeurs!

Meest actuele 

huizenaanbod

in Helmond tot

€ 400.000, -

Zondag 30 januari
Theater ’t Speelhuis, Helmond
12.00 uur - 16.00 uur
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Het wordt een gedenkwaardige jaarwende: 
wij gaan over naar een nieuw decennium, een 
nieuw tijdperk waarin de burger steeds meer 
gedwongen is bewust en helder na te denken. 
Meer en meer zijn bestuurders gedwongen 
om eerlijk te zijn, moeten vrijwilligers verant-
woordelijkheid nemen voor de werkzaamhe-
den die zij verrichten, en is de gewone burger 
zelf van plan om aan te geven wat hij wil en 
doet. Je zou kunnen zeggen dat de nieuwe me-
dia nu echt de samenleving gaan beïnvloeden 
en dat iedereen met iedereen te maken krijgt.

NIEUWE MEDIa
Zo zal de Brandevoorter Courant de wetens-
waardigheden van de wijk blijven verslaan, de 
ontwikkelingen voor de leefbaarheid blijven 
ondersteunen en bewoners zoals altijd de 
gelegenheid bieden om mee te praten over 
belangrijke zaken. Wanneer het (winterse) 
weer het zal toestaan, komt er een nieuw in-
formatiebord op de Brandevoortse Dreef ter 
hoogte van UPC. Hiermee kan de wijk op de 
hoogte gehouden worden van actuele evene-
menten. De BC zal deze informatiestroom 
gaan beheren.
Zoals u weet zal met de komst van de nieuwe 
decade (2011 tot 2020) - met daarin de cijfers 
0 en 1, die aan de basis staan van onze gecom-
puteriseerde wereld - digitale informatie een 
belangrijke invloed hebben op onze manier 
van werken. Zo zal ook in de maand januari de 
wijk uitgerust worden met een nieuw virtueel 
kantoor midden in De Veste, recht tegenover 
de wijksupermarkt. In dit kantoor zal infor-
matie over onze wijk en ons alledaagse leven 
breed aan bod komen. Wij houden u op de 
hoogte met gangbare en vernieuwende com-
municatiemiddelen.

TraDITIE EN VErNIEUWING
De sfeer blijft goed in de wijk, een feest als 
Dickensnight bewijst dit weer eens. Nog meer 
dan alle zeven voorgaande jaren, stroomden 
van alle kanten mensen naar de gloedvolle 
sfeer van de kerstkramen, zanggroepen en 
passend uitgedoste eenlingen. En zoals u uit 
het artikel over de Kaldersedijk kunt afleiden, 
gaat er weer genoeg gebeuren op sportief 
gebied in het nieuwe jaar. De plannen van de 
stichting Sport en bewegen hebben inmiddels 
vaste vorm aangenomen.
alle reden dus om op zondag 9 januari om 
14.30 uur naar de nieuwjaarsbijeenkomst in 
het wijkhuis te komen. Ook deze bijeenkomst 
is weer de moeite waard: een informele ont-
moeting van iedereen in de wijk en het mo-
ment om een bijzondere inwoner even in het 
middelpunt te plaatsen. Dat mag u eigenlijk niet 
missen. Wellicht komen wij elkaar daar tegen. n

de redactie
foto: ugur ozdemir

redactioneel
                         december
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WIJKBEWONErS PraTEN MET WIJKraaD 
MEE OVEr TOEKOMST BraNDEVOOrT 
Op donderdagavond 25 november heeft er 
een openbare en interessante wijkraadbij-
eenkomst plaatsgevonden met als onderwerp: 
de toekomst van Brandevoort. Conclusie van 
deze avond is dat er veel initiatieven leven 
voor de leefbaarheid van onze wijk, zowel 
voor jong als oud.

VraGEN EN OPMErKINGEN VaNUIT DE 
WIJK
Tijdens deze avond hebben wijkbewoners 
meegedacht over deze toekomstplannen. De 
opmerkingen en vragen zijn meegenomen 
door de betreffende commissies. Begin vol-
gend jaar vindt hierover besluitvorming plaats 
samen met de commissies en stuurgroepen. 
Begin volgend jaar worden alle definitieve 
plannen, gebundeld in het Wijkactieplan, vast-
gelegd met de gemeente Helmond. 

De wijkraad had echter graag meer wijkbe-
woners in de zaal aanwezig gezien. De wijk-
raad spant zich in om de communicatie voor 
een volgende keer nog verder uit te breiden. 
Naast de aankondigingen (artikel en kalender) 
in de Brandevoorter Courant, op de mede-
delingenborden aan de Brandevoortse Dreef, 
op de flatscreen in ‘t BrandPunt, op LinkedIn 
- groep Brandevoort (ongeveer 250 perso-
nen) en op Twitter, leidde dit helaas niet tot 
veel nieuwe gezichten in de zaal. Het was toch 
vooral de harde kern die zich al jaren op aller-
lei manieren inzet voor de wijk Brandevoort, 
die ook nu van de partij was. Een groep om 
trots op te zijn dus. 

PLaNNEN 2011-2012
De wijkraad heeft de volgende commissies 
uitgenodigd om de plannen voor 2011-2012 
te presenteren aan de wijkbewoners:
- Stuurgroep Jeugd;
- Commissie Brandevoort II;
- Buurtpreventie;
- Commissie Spelen en Groen;
- Commissie Sport en Bewegen.
Hieronder een korte opsomming van deze 
toekomstplannen.

JEUGD
Jan Drouen heeft namens de stuurgroep 
Jeugd aangegeven dat men de komende jaren 
meer voorzieningen wil opzetten voor de 
opgroeiende jeugd in Brandevoort. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de leeftijds-
groep twaalf-plus. Deze groep wordt, gezien 
de leeftijdsopbouw van de wijk, de komende 
jaren groter. Er zijn al diverse gesprekken op-
gestart.

Enkele voorbeelden:
- naschoolse activiteiten samen met het 
 Carolus Borromeus College en Spring zoals  
 een BSO twaalf-plus;
- de uitbreiding van binnen- en buitenaccom- 
 modaties voor sportvoorzieningen. Voor- 
 beelden hiervan zijn de bouw van een sport- 
 hal, wateractiviteiten voor de jeugd en de  
 uitbreiding van sportpark Brandevoort;
- het opzetten van een vangnet voor de jeugd 
 door middel van een meldpunt;
- de inzet van vrijwilligers en jongerenwer- 
 kers. 

BraNDEVOOrT II
remco van Grootel heeft aangegeven dat de 
commissie Brandevoort II de komende jaren 
in samenspraak met de gemeente Brande-
voort I en II verder vorm wil geven. De ele-
menten die hierbij een rol spelen zijn: onder-
wijs, infrastructuur, winkels en woningen.

BUUrTPrEVENTIE
rené Deelen heeft gesproken over het be-
lang van buurtpreventie in uw omgeving. Hij 
heeft hierbij een oproep gedaan om vooral 
vernieling of milieuverontreiniging altijd te 
melden bij Buurtpreventie via de website 
www.brandevoort.org/users/buurtpreventie/ 
of politie. Zodoende kan Buurtpreventie er-
voor zorgen dat zaken worden hersteld, gerei-
nigd of opgeruimd. Voorbeelden zijn reclame-
folders in sloten, vernieling van borden, graffiti, 
et cetera. Voor u als bewoner is het van belang 
dat het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in 
uw directe woonomgeving worden verhoogd. 
In De Erven en De Hoeves is buurtpreven-
tie al actief. Wilt u ook buurtpreventie in uw 
directe omgeving? Neem dan contact op met 
rené Deelen via de website van Buurtpreven-
tie Brandevoort.

SPELEN EN GrOEN
Vanuit Spelen en Groen heeft Sylvie Sanders 
onder andere de volgende plannen gepresen-
teerd voor 2011-2012:
- de aanleg van een skateparcours;
- de definitieve status van de fietscrossbaan; 
- een trimparcours in de Ecozone;
- hondenlosloopterreinen in De Hoeves/De 
 Veste;
- invulling van het plein bij de Openbare Basis- 
 school;
- invulling maïsveld Zeepsehoeve/Kanaalzone.

SPOrT EN BEWEGEN
Er is een visiedocument Sport en Beweeg-
park Brandevoort opgesteld, aldus Louis Vro-
lings van de commissie Sport en Bewegen. 
Dit visiedocument wordt besproken met de 

gemeente en er is een projectbureau aange-
steld om een pakket van eisen te maken. De 
uitbreiding van het sportpark Brandevoort is 
het hoofditem voor de komende jaren. Het 
sportpark Brandevoort zal niet alleen voor-
zien in voetballen, maar een multifunctioneel 
sportpark worden waar wijkbewoners meer-
dere sporten kunnen beoefenen, voor jong en 
oud. Het sportpark wordt uitgebreid met een 
kunstgrasveld, een definitieve multifunctionele 
accommodatie (kantine en kleedkamers) in 
de bouwstijl van Brandevoort met mogelijk-
heden voor een BSO, en er zijn plannen voor 
een omnistadion (groot geasfalteerd veld met 
een soort pannakooi eromheen) voor het be-
oefenen van meerdere sporten. In de Brande-
voorter Courant van november heeft u een 
impressie kunnen zien van dit omnistadion.

PrESENTaTIE GEMEENTE HELMOND
Jacqueline Klomp, projectleider Brandevoort 
van de gemeente Helmond heeft de aanwe-
zige wijkbewoners en commissieleden bij-
gepraat over de laatste ontwikkelingen van 
Brandevoort I en II. Onderstaand de onder-
werpen die besproken zijn:
- de aanleg van een tweede fietstunnel onder 
 het spoor;
- de vorderingen van Brandevoort II;
- de komst van het Carolus Borromeus Col- 
 lege;
- een tweede ontsluitingsweg naar Brandevoort 
 vanaf de a270;
- de fietsverbinding van Helmond naar Eindho- 
 ven parallel aan het spoor;
- de bouwvorderingen van Blok 6 inclusief de 
 parkeerkelder;
- de sluiting van het infocentrum Brandevoort 
 per 1 oktober 2011;
- detailhandel in De Veste en gesprekken met de 
 verhuurder van deze winkelruimtes.

MEEr INFOrMaTIE?
Op de website www.wijkraad.brandevoort.org 
zal regelmatig nieuws verschijnen over boven-
staande onderwerpen en daar waar mogelijk 
voorzien worden van bouwtekeningen of situ-
atietekeningen. Houdt deze website dus goed 
in de gaten.

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen 
van Brandevoort? Noteer alvast de volgende 
openbare wijkraadbijeenkomst van 30 maart 
2011 in uw agenda! U bent uiteraard ook wel-
kom tijdens het inloopspreekuur van de wijk-
raad voor uw ideeën of initiatieven. Kijk op 
onze site voor de data en tijden.
In de volgende BC en op onze website wordt 
een artikel geplaatst met een toelichting over 
de positie en rol van de wijkraad. n

van de wijkraad

rian van eersel-rutten
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wijkhuis ‘t brandpunt
                        bruisend brandevoort

maja bunthof

Nieuws uit ’t BraNdPuNt

SLUITING ‘T BraNDPUNT IN VErBaND 
MET DE KErSTVaKaNTIE
’t BrandPunt is wegens de kerstvakantie 
gesloten van vrijdag 24 december 2010 tot 
maandag 3 januari 2011.

9 jaNuari

UITrEIKING ONDErSCHEIDING BraN-
DEVOOrTEr 2010 EN NIEUWJaarSrE-
CEPTIE WIJKraaD 
In de afgelopen tijd heeft u personen of groe-
peringen kunnen voordragen voor de titel 
Brandevoorter 2010. Van deze gelegenheid 
is volop gebruik gemaakt. De jury, bestaande 
uit de heren Stienen en Drouen en de da-
mes Van Dijk, Klomp en Tielemans, zullen uit 
de nominaties een waardige Brandevoorter 
2010 kiezen! Op 9 januari 2011 wordt be-
kend gemaakt wie tot Brandevoorter 2010 is 
gekozen. De bekendmaking vindt plaats om 
14.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om 
de uitreiking bij te wonen. 
aansluitend aan de uitreiking van deze on-
derscheiding houdt de wijkraad Brandevoort 
haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze start 
om 15.00 uur. Ook hierbij bent u van harte 
welkom.

16 jaNuari

KOLOK - Fans & Friends concert
Op zondag 16 januari treedt het beroemde 
popkoor KOLOK op in ’t BrandPunt. Het 
Helmondse KOLOK bestaat inmiddels al-
weer achtentwintig jaar. In deze achten-
twintig jaar is KOLOK uitgegroeid tot een 
enthousiast popkoor van een kwalitatief 
hoogstaand niveau met veel uitstraling en 
dynamiek. De groep, waar het enthousiasme 
vanaf spat, werd in 2000 overall winnaar van 
het Nederlands Koorfestival. Tijdens het 
Hotzon festival werd KOLOK uitgeroepen 
tot ‘het beste popkoor van Nederland’ en de 
groep was in 2009 finalist van het programma 
EO Korenslag. In oktober 2009 won KOLOK 
voor de tweede keer het Hotzone festival in 
apeldoorn, waarna het zich wederom ‘Het 
beste popkoor van Nederland’ mag noemen!
KOLOK bestaat uit ongeveer vijfenveertig 
zingende leden en een eigen band van maar 
liefst acht man die voor de stevige en spran-
kelende begeleiding zorgt. De samenstelling: 
pianist ad Brouwers, basgitarist Erik van Bus-
sel, gitarist Marcel Wentink, saxofonist Theo 
Franx, trombonist Bertus Honings, drummer 
John Donkers en Joris Wevers als toetsenist.
KOLOK brengt een verrassende mix van 
eigentijdse Engels- en Nederlandstalige pop-
muziek. Het optreden start om 14.00 uur. 

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de bar van 
’t BrandPunt. Kijk voor nadere informatie op 
de site.

6 feBruari

SHOWS VaN HENNES 
Op 6 februari houdt Hennes twee spette-
rende shows in ’t BrandPunt. aanvang 13.30 
uur en 16.00 uur. Kijk voor nadere informatie 
op de site van ’t BrandPunt. 

BraNDEVOOrTEr ZWETSaVONDEN

Op 29 januari, 5 februari en 12 februari 
worden in ’t BrandPunt de Brandevoorter 
Zwetsavonden gehouden. Toegangskaarten 
kosten e10,- per stuk. aanvangstijd van de 
avonden is 20.00 uur, de zaal gaat om 19.30 
uur open. De voorverkoop voor deze avon-
den is op 11 en 12 januari van 20.00 tot 
21.00 uur in ’t BrandPunt. Vanaf 13 januari 
zijn de kaarten tijdens de openingstijden van 
’t BrandPunt verkrijgbaar aan de bar. Gezien 
het beperkte aantal kaarten, kunt u tijdens 
de voorverkoop maximaal vier kaarten per 
avond per persoon kopen. reserveren voor-
af is niet mogelijk.

CarNaVaL IN ’T BraNDPUNT
Ook dit jaar is er een uitgebreid programma 
met carnaval. Hieronder vast een voorproef-
je van de activiteiten die door de Brandeliers 
en/of Stichting Brandevoort in actie georga-
niseerd worden. 

19-02  Twee weekskes vurraf met een op-
treden van Jimmy Snijders bekend van Hart 
voor muziek. Entree voor niet-leden e5,-, van 
20.00 tot 1.00 uur. Muziek verzorgd door 
DJ Peter Haneveld.

20-02 50+ carnaval met optredens van 
diverse tonproaters. Entreeprijs e10,-, inclu-
sief koffie bij binnenkomst en een eenvou-
dige maaltijd. Kaarten verkrijgbaar vanaf 10 
januari aan de bar van ’t BrandPunt tijdens de 
openingstijden. Zaal open vanaf 14.45 uur tot 
21.00 uur.

05-03 apres-optochtparty, van 15.30 uur 
tot 19.00 uur. Entree voor niet-leden e2,50 
en voor kinderen e1,-. Muziek verzorgd 
door DJ Peter Haneveld.

05-03 Brandeliersbal met een optre-
den van De Brandeleros, van 20.00 tot 1.00 
uur. Entree voor niet-leden e5,-. Muziek 
verzorgd door DJ Peter Haneveld.

7/8 -03 Kindercarnaval met schminkers, 
ballonnenclown en gezellige muziek van 
14.00 tot 18.00 uur. Entreeprijs voor kin-
deren e2,50, ouders en andere carnavals-
vierders e1,-. Kaartverkoop 8 en 9 febru-
ari van 19.00 tot 20.00 uur in ’t BrandPunt, 
vanaf 10 februari tijdens openingstijden van 
’t BrandPunt.

08-03  Sluitingsbal met een optreden 
van De Brandeleros, van 20.00 uur tot 1.00 
uur. Entree voor niet-leden e5,-, muziek 
verzorgd door DJ Peter Haneveld.

HUISWErKBEGELEIDING IN ‘T BraND-
PUNT
Met ingang van 3 januari opent HuiswerkBe-
geleiding Spijkers een vestiging in ’t Brand-
Punt. Zij richt zich onder andere op huis-
werkbegeleiding, basisschoolbegeleiding en 
bijles. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Judith Spijkers, telefoon: 0495-
54 30 69 of 06 253 013 65. Ook kunt u kijken 
op de website www.hbspijkers.nl.

18 EN 19 MaarT VrIJWILLIGErSaCTIE
Ook in 2011 vindt er weer een landelijke 
vrijwilligersdag plaats. Zelfs onze koningin 
zal weer meedoen om het vrijwilligerswerk 
onder de aandacht te brengen. Voor meer 
informatie kunt u kijken op www.nldoet.nl.

aCTIVITEITEN EN INFOrMaTIE
Kijk op onze websites www.brandpunt.info 
en www.brandevoortinactie.nl voor het ac-
tuele overzicht van activiteiten en meer in-
formatie over ons wijkhuis. n
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Hoewel Halloween al weer even achter ons 
ligt, hebben we toch nog nieuws te melden.
allereerst wil ik even kort terugblikken op 
de afgelopen editie van Halloween Brrrande-
voort. Het was wederom een geslaagd eve-
nement met een grote opkomst. ’s Middags 
hebben we, met de kinderen die zich daar 
voor hadden opgegeven, bij de Brandevoort-
se Hoeve pompoenen uitgehold en daar ver-
volgens enge gezichten of wat anders leuks 
uitgesneden. alles onder begeleiding van 
volwassenen natuurlijk. De mooiste creaties 
zagen het avondlicht.
Tegen het vallen van de avond werd er verza-
meld voor de traditionele lampionnentocht. 
De route was iets ingekort, waardoor het 
voor de kleintjes goed te behappen was. De 
deelnemers hadden hun uiterste best gedaan 
om er iets griezeligs van te maken; schit-
terend. Veel mensen langs de route hadden 
letterlijk en figuurlijk ook alles uit de kast ge-
haald. Jammer dat niet iedereen iets had ge-
daan, maar volgend jaar heb je weer een kans.
Zoals elk jaar gaven wij diverse prijzen weg 
(de uitslag is te vinden op de website), maar 
dit jaar hadden we nog een hele leuke bal-
lonwedstrijd aan Halloween Brrrandevoort 
verbonden. Iedere betalende deelnemer 
kreeg een met helium gevulde ballon die we 
met z’n allen tegelijk loslieten als start van 
de lampionnentocht. Het was een geweldig 
gezicht die honderden ballonnen omhoog te 
zien gaan en met een groot zoeklicht erop 
konden ze ook echt lang gevolgd worden.
Welnu, de ballonnen hebben heel wat kilo-
meters afgelegd. Ze zijn naar het noordoos-
ten gedreven over de lijn Nijmegen-Deven-
ter-Coevorden. Twee ballonnen zijn zelfs in 
Duitsland geland en de verste ballon heeft 
meer dan 300 km gemaakt; dat is zeker een 
beloning waard!
Begin december is de prijs, een rabo Jeugdre-
kening met daarop een bedrag van maar liefst 
e50,-, overhandigd door Wendy Maas van 
rabobank Helmond aan de gelukkige win-
nares Barbara Konings. Barbara nogmaals 
gefeliciteerd!
Voor foto’s van Halloween Brrrandevoort 
2010, en eerdere edities, kun je kijken op 
www.halloween.brandevoort.org.

Tot slot dank aan onze sponsoren en alle vrij-
willigers; zonder jullie geen Halloween Brr-
randevoort. Tot Halloween 2011! n

halloween
prijswinnaars

marcel de haas
foto: ugur ozdemir
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De wijkraad Brandevoort en Stichting Brandevoort in actie nodigen u van harte uit voor de

nieuwjaarsreceptie
Wanneer: zondagmiddag 9 januari 2011 om 14.30 uur 

Waar: ’t BrandPunt

Wie: alle bewoners van Brandevoort

Wat: verkiezing van de Brandevoorter van het jaar 2010 door Stichting Sociaal Cultureel Centrum ’t BrandPunt.
aansluitend heffen we samen met de wijkraad het glas op een nieuw Brandevoorter jaar! Een drankje wordt u aangeboden

door de wijkraad Brandevoort.
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De activiteiten binnen Fotoclub Brandevoort 
waren de afgelopen maanden gericht op het 
kiezen van het juiste licht bij het maken van 
foto’s. In de clubavonden werd door leden 
voorlichting gegeven over het gebruik van 
meerdere flitsers die tegelijkertijd ontstoken 
worden. Deze theorie werd weer toegepast 
in de werkgroepen macro en portret. De 
macro-werkgroep heeft zich geconcentreerd 
op het maken van foto’s van glas; een lastig 
onderwerp. De portretgroep heeft buiten-
opnames gemaakt bij het kasteel in Geldrop, 
waarbij ook geflitst moest worden. De gedul-
dige modellen kwamen hierdoor uitstekend 
tot hun recht.

De architectuurwerkgroep heeft buiten-
opnames gemaakt in de oude industriële 
omgeving van Charleroi in België en van de 
moderne gebouwen van het Europese Parle-
ment in Brussel. 

In de Fotoclub wordt gewerkt met thema’s. 
Het onderwerp voor deze herfst was, hoe 
kan het ook anders ‘herfst’. Ook deze keer 
kwam de foto die door de leden als beste 
werd beoordeeld weer van Sietsko Huizenga. 
De foto van een oude, roestige en ‘herfstige’ 
eend (2CV) staat daarom hierbij afgebeeld. n

fotoclub
            flitsende activiteiten bij fotoclub brandevoort

Giel Pollemans, Paul Princen, Johan Janssen, Cora Brouwer, Patricia Teuns, Maarten van Schaik, Ugur Ozdemir, Marga Dobma, Kiki Krabbendam, Ilse Hommering

       De werkgroep van de Brandevoorter Courant wenst u
een voorspoedig 2011!
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Brandevoort in actie houdt op de zaterdagen 
29 januari, 5 en 12 februari drie verschillende 
Brandevoorter zwetsavonden in wijkhuis ’t 
BrandPunt. Op 29 januari staan de kletsers 
Freddy van den Elzen, rob Scheepers (Hel-
mond) en Berry Knapen op het podium aan-
gevuld door de amusementsgroepen I.V.O., 
Kuub en de Penthouse Boys. 5 Februari klim-
men de zwetsers andy Marcelissen, rené van 
Boxtel en Kitty Goverde in de ton en geven 
de amusementsgroepen Dubbel Trubbel, 
Striepke Veur en D’n Valkenswirtse Twilling 
acte de presence. Tijdens deze beide avon-
den zal Bloaskapel Blacknote de muzikale 
ondersteuning verzorgen. De laatste avond, 
12 februari, staan rob van Elst, Jan Strik en 
rob Scheepers (Sterksel) als zwetsers op 
het programma en als amusementsgroepen 
zullen optreden Hers en Dwers, De Pent-
house Boys en Niks en un Bietje. Muzikale 
ondersteuning van Blazerij De Smarteez. alle 
avonden beginnen om 20.00 uur en de zaal is 
open vanaf 19.30 uur. Toegangskaarten kos-

ten e10,-. De voorverkoop is op 11 en 12 
januari van 20.00 tot 21.00 uur in wijkhuis ’t 
BrandPunt, Biezenlaan 29 in Helmond. Maxi-
maal vier kaarten per persoon per avond. 
Vanaf 13 januari verkrijgbaar tijdens de ope-
ningstijden aan de bar in ’t BrandPunt. (www.
brandevoortinactie.nl).

50+ CarNaVaL IN ’T BraNDPUNT
Op 20 februari organiseren Brandevoort in 
actie en KBO Mierlo-Hout/Brandevoort 
voor de eerste maal 50+ carnaval in wijkhuis 
’t BrandPunt. Tijdens deze middag/avond zul-
len D’n Valkenswirtse Twilling, Dubbel Trub-
bel, Berry Knapen, rob Scheepers en Jan Strik 
een optreden verzorgen. rond de klok van 
zes zal er een eenvoudige maaltijd worden 
geserveerd en wordt u ontvangen met een 
lekker kopje koffie of thee met iets lekkers. 
De zaal is open om 14.45 uur en het eerste 
optreden vindt om 15.20 uur plaats. Het laat-
ste optreden staat gepland tot 19.45 uur en 
tot 21.00 uur zorgen we voor een gezellig 

muziekje in de zaal. De prijs voor deze mid-
dag bedraagt e10,- inclusief koffie en maal-
tijd. Verkoop kaarten vanaf 10 januari tijdens 
de openingstijden aan de bar van wijkhuis ’t 
BrandPunt (www.brandevoortinactie.nl).

KINDErCarNaVaL IN ’T BraNDPUNT
Brandevoort in actie organiseert in samen-
werking met De Brandeliers ook in 2011 
weer kindercarnaval in ’t BrandPunt. Op 7 
en 8 maart van 14.00 tot 18.00 uur is er op 
beide middagen een ballonnenclown, schmin-
kers en is er gezellige muziek voor de kin-
deren, maar ook voor hun ouders, opa’s en 
oma’s, zodat iedereen zich kan vermaken. 
Kinderen betalen e2,50, inclusief twee maal 
ranja en een verrassing. Ouders en andere 
carnavalsvierders betalen e1,-. Voorver-
koop op 8 en 9 februari van 19.00 tot 20.00 
uur en vanaf 10 februari tijdens de ope-
ningstijden. Verkoopadres voor de kaarten 
is ’t BrandPunt. Let op: vol is vol! Zie ook: 
www.brandevoortinactie.nl. n

carnaval
drie brandevoorter zwetsavonden
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We zijn als huisartsenpraktijk begonnen met 
een accrediteringsproject via onze beroeps-
organisatie (Nederlands Huisartsen Genoot-
schap). Dit kwaliteitstraject is bedoeld om als 
praktijk actief te werken aan het verbeteren 
van de kwaliteit van onze zorg en van de or-
ganisatie.

In het accrediteringstraject is de praktijk ge-
toetst op de huidige kwaliteit. Het medisch 
handelen en de praktijkvoering en -organisatie 
is doorgelicht. Ook is er een enquête onder 
een aantal patiënten van deze praktijk gehou-
den, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit 
van de praktijk en het werk van de huisartsen 
hebben gegeven.

Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de 
patiënt-tevredenheid meer dan gemiddeld is. 
Er is een grote waardering voor het gebouw 
(behalve de lift dan), de bereikbaarheid en de 
beschikbaarheid van de praktijkmedewerkers 
wordt hoog gewaardeerd. 
Het medisch handelen voor een beperkt aan-
tal aandoeningen (astma/COPD, diabetes mel-
litus, risicomanagement hart en vaatziekten) is 
doorgelicht. Daaruit blijkt dat deze conform 
de richtlijnen wordt uitgevoerd. Natuurlijk 
zijn er altijd verbeterpunten te vinden, ook bij 
ons. Daar gaan we dan mee aan de slag.

De praktijk gaat met al deze informatie een 
aantal verbeteringsplannen opstellen, waar-

mee we de kwaliteit van de huisartsenzorg 
de komende tijd proberen te verhogen. Deze 
verbeterplannen worden in het komende jaar 
uitgevoerd en aan het eind geëvalueerd. Deze 
cyclus zal de komende twee jaar nog twee 
keer doorlopen worden.

Met deze inspanningen willen we voldoen aan 
de criteria voor NHG-Praktijkaccreditering®. 
Dit alles om te komen tot een optimalisering 
van de zorg voor de patiënten van onze ‘kwa-
liteitswijk’ Brandevoort.

Voor meer informatie over NHG-Praktijkac-
creditering® kunt u de website www.prak-
tijkaccreditering.nl bezoeken. n

huisartsen
nhg-praktijkaccreditering®

In december was het spekglad in de wijk. Zelfs 
met de winterbanden en stapvoets rijden was 
het al glibberen in diverse straten. En aan-
gezien niet iedereen zijn stoep had geveegd, 
kon je als voetganger ook glijdend naar je 
bestemming… aan de ene kant leuk voor de 
kinderen, maar als volwassene was de lol er 

na een paar tellen echt wel af. IJs is leuk, maar 
niet op de wandelpaden en de wegen. De ge-
meente komt de wijk niet in, maar heeft wel 
een goede geste… Tenminste dat vind ik… we 
zijn immers mans genoeg om het heft zelf in 
handen te nemen…
De gemeente roept Helmonders op om het 

trottoir voor het eigen huis sneeuw- en ijsvrij 
te maken. Hiervoor kan gratis zout opgehaald 
worden bij de Milieustraat aan de Gerstdijk 1. 
Neem wel een emmer of iets dergelijks mee. 
De milieustraat is maandag tot en met vrijdag 
geopend tussen 13.00 en 17.00 uur en zater-
dag tussen 08.30 en 16.00 uur. n

                                  gladheid
                    zout verkrijgbaar voor schoonmaken stoep

patricia teuns
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Ja hoor, helemaal leuk. Sneeuw. Kinderen 
door het dolle heen en prachtige plaatjes 
van Brandevoort; het kon zo op een an-
sichtkaart. De strooiwagens rukten uit en 
de Brandevoortse Dreef was vrij snel weer 
begaanbaar. Maar daar hield het dan ook wel 
mee op. Want stevig aangestampte sneeuw 
wordt ijs, dat weet elk kind dat wel eens een 
fijne glijbaan bij elkaar heeft gegleden. Op de 
wallen kon er dus geschaatst worden. Via de 
parkeergarage viel de buurtsuper nog net te 
bereiken, mits de auto niet te groot, want 
anders kom je niet zonder deuken langs die 
vangrails. En bijna nergens waren de stoepen 
schoon.

De gemeente is duidelijk: alleen op hoofdstra-
ten wordt gestrooid. Dan kun je nog einde-
loos debatteren over wat dan hoofdstraten 
zijn, maar het centrum van De Veste valt daar 
in ieder geval niet onder. En er was helaas 
niets geleerd van de ellende van vorig jaar. 
Het resultaat was een levensgevaarlijke ijs-
vlakte. Niet meer helemaal piepjong en toch 
een bezoekje aan arts of apotheek afleggen? 
Jammer, dit geschiedt geheel op eigen risico. 
Voordeel is wel dat als je je been breekt voor 
het Gezondheidscentrum er meteen een 
dokter voorhanden is. als je tenminste die 
automatische deurknop nog weet te halen. 
Zwanger van de volgende en de kindjes afle-
veren op de OBS of kinderdagverblijf? Niks 
aan de hand, als je een noodsmak maakt, is er 
medische hulp onder handbereik. 

Zo moeilijk is het toch niet? Eigen stoepje 
schoonvegen, investeren in een paar kilo 
zout - wat een paar dubbeltjes kost. Onze 
eigen wijk is onbegaanbaar en iedereen 
klaagt, maar er is bijna geen buurtgenoot te 
vinden die de sneeuwschuiver of de zoutpot 
ter hand neemt. Wat is dat toch? We hoeven 
echt niet terug naar de tijden van Swiebertje 
om het een beetje leefbaar te houden. Het 
weer hebben we helaas niet in de hand, maar 
met z’n allen kunnen we de gevolgen wel be-
perken. n

column
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FLESSENOPHaaLaCTIE

Wij zijn een actieve jeugdgroep uit Bran-
devoort die bezig is een carnavalswagen te 
bouwen. Met deze carnavalswagen willen we 
deelnemen aan verschillende optochten in 
Helmond. Hiervoor hebben we een actie be-
dacht om ons financiële budget te vergroten. 

Wij willen u vragen ons te steunen. Wij ko- 

men bij u langs om lege flessen op te halen en
deze worden ingeleverd zodat wij ons project 
af kunnen maken. De flessen worden opge-
haald op woensdag 5 januari of op donderdag 
6 januari tussen 18.00 uur en 21.00 uur. Bent 
u niet thuis, of kunt u de deur niet openmaken 
dan kunt u ze bij de voordeur zetten.
als u meer wilt weten over sponsormogelijk- 

heden of promotie in Brandevoort, neem dan
contact op met: r. M. Marechal, telefoon: 
06 361 431 09.

Kijkt u ook eens op onze website 
www.jeugdwagenbrandevoort.nl. Wij danken 
u bij voorbaat voor deze gift! n

carnaval
jeugdwagen brandevoort de jeugd van brandevoort

foto: ugur ozdemir

Door een misverstand is het artikel over de 
jeugdwagen in het novembernummer toege-

schreven aan de jeugd van De Brandeliers. 
Deze wagen wordt echter gebouwd door een 

groep tieners uit de wijk die nadrukkelijk los 
staat van deze carnavalsvereniging. n

rectificatie
de redactie

De feestdagen komen ook weer dichterbij, 
wat vaak ook een (brand)gevaarlijke tijd is; 
kaarsjes, gourmetten, de kerstboom, vuur-
werk met Nieuwjaar, noem maar op. Het is 
daarom raadzaam om te kijken of de rook-
melders in huis werken en deze eventueel van 
nieuwe batterijen te voorzien. Druk eens op 
het ronde knopje om te kijken of deze het 
nog wel doet. Het maakt wel een hoop herrie 
dus waarschuw eerst iedereen in huis dat je 
ze gaat testen.
Deze melders kun je het beste elke maand 
controleren. Dan weet je te allen tijde dat 
ze werken en als ze het niet doen, kun je 
ze vervangen. Niet iedereen ziet het nut en 
de noodzaak van rookmelders, want brand 
breekt toch altijd bij iemand anders uit, maar 
ook u kan die iemand anders zijn, en dan ben 

je blij als je in een vroeg stadium wordt ge-
waarschuwd en de brandweer kunt waarschu-
wen.

Maar de afgelopen maand hebben we ook 
weer de nodige meldingen gehad. acht om 
precies te zijn: een schoorsteenbrand, een on-
geval en we hebben zelfs de politie nog moe-
ten assisteren met het lostrekken van één van 
hun voertuigen. De agent in kwestie had zich 
vastgereden op een zandpad en kon er niet op 
eigen kracht uitkomen en dus hebben wij even 
de helpende hand geboden.
En zo waren er nog een aantal niet echt span-
nende meldingen, gelukkig maar, want dit be-
tekent ook dat er zich weinig persoonlijk leed 
heeft voorgedaan waar wij bij betrokken zijn.
Dat was in Mierlo wel anders; daar loopt 

vermoedelijk een pyromaan rond die het op 
auto’s heeft gemunt. Dertien auto’s zijn er in 
vlammen opgegaan. Drukke nachten voor de 
vrijwilligers van Mierlo, maar ja, ook dat hoort 
er bij.
Het r.T.B. (reanimatie Team Brandweer) is nu 
operationeel. Het heeft allemaal wat langer 
geduurd, omdat er bij de meldkamer het één 
en ander goed moest worden afgesproken 
over de te volgen procedures. Dus als er een 
reanimatie is, is het goed mogelijk dat er ter 
aanvulling op de ambulance een brandweer-
wagen voor komt rijden. Schrik hier dus niet 
van.

rest mij niets anders dan iedereen prettige 
feestdagen en een voorspoedig en veilig 2011 
te wensen. n

brandweer
       de feestdagen staan weer voor de deur

anton van de goor
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De Cliëntenraad van Stichting Gezondheids-
Centrum Brandevoort (SGCB) organiseert 
op woensdag 2 februari zijn eerste openbare 
vergadering. De Cliëntenraad is een mede-
zeggenschapsorgaan; hij wordt geacht de  
belangen te behartigen van alle cliënten en  
kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan 
het Gezondheidscentrum. De Cliëntenraad 
nodigt u graag uit om mee te praten over 
de zorg- en dienstverlening van het Gezond-

heidscentrum tijdens deze openbare vergade-
ring. 

In deze vergadering leggen wij u uit waar wij 
voor staan, wat we het afgelopen jaar hebben 
gedaan en wat we komend jaar willen doen. 
De vergadering heeft een interactief karakter. 
De Cliëntenraad is immers afhankelijk van 
meningen en ervaringen van cliënten voor het 
kunnen uitbrengen van adviezen. Bovendien 

willen wij graag weten wat u van ons wenst 
en verwacht. 

U bent dus van harte uitgenodigd op woens-
dag 2 februari in ‘t BrandPunt. aanvangstijd is 
20.00 uur en we sluiten om 21.30 uur af met 
een drankje. Indien u niet aanwezig kunt zijn, 
maar wel op de hoogte gehouden wilt wor-
den, of een mening wilt delen, kunt u mailen 
naar clientenraad@sgcb.nl. n

cliëntenraad
wij zijn benieuwd naar uw mening

Begin december is de gemeente Eindhoven ge-
start met het vervangen van twee bruggen over 
het Eindhovens Kanaal, bij de Goorsedijk en 
Oudvensestraat. Beide bruggen bevinden zich 
op de gemeentegrens van Helmond en Geldrop-
Mierlo. Tijdens de werkzaamheden, die duren tot 
medio april, zijn de bruggen volledig afgesloten.

VOLLEDIG aFGESLOTEN
De bruggen zijn al enkele jaren afgesloten 

voor het autoverkeer. alleen fietsers mogen 
over de bruggen rijden. Tijdens de werkzaam-
heden kunnen fietsers niet over de bruggen 
rijden. De omleidingsroutes worden aangege-
ven met de bekende gele borden.

NIEUWE BrUGGEN
De bruggen worden vervangen. De uitstraling 
van de nieuwe bruggen is gelijk aan de huidige 
bruggen.

EIGENDOM VaN GEMEENTE EINDHOVEN
Het Eindhovens Kanaal en de bruggen zijn ei-
gendom van de gemeente Eindhoven. Het ka-
naal vormt immers de verbinding tussen Eind-
hoven en de Zuid-Willemsvaart. Vandaar dat 
gemeente Eindhoven de werkzaamheden laat 
uitvoeren. Dit gebeurt in samenwerking met 
de gemeenten Helmond en Geldrop-Mierlo. 
Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden 
langer duren. n

afsluiting
vervanging twee bruggen eindhovens kanaal

foto: ugur ozdemir
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Zelf wonen we al drie jaar in de buurt 
Stepekolk. Zoals wellicht bekend is, zijn er 
regels voor de aankleding van het huis of 
de tuin waar je je aan dient te houden. Er 
wordt continu door de gemeente gecon-
troleerd of iedereen wel volgens die regels 
hekwerken en dergelijke plaatst. Indien de 
gemeente weer op- of aanmerkingen heeft, 
krijg je daar een heel mooie brief over. Die 
is in ambtenarentaal geschreven en er staat 
een deadline in: het moet voor een bepaalde 
datum aangepast worden.

Ik vraag me af of er andere bewoners zijn 
die ook een brief van de gemeente hebben 
ontvangen en die het ook niet eens zijn met 
bijvoorbeeld de regel dat het hekwerk bij 
een hoekwoning niet hoger dan anderhalve 
meter mag zijn. Iedereen begrijpt toch dat 
je zo inkijk hebt in de tuin en geen enkele 
privacy! Ook lijkt me dit een verwelkoming 
aan eventuele inbrekers die zomaar in je 
tuin kunnen komen en zo hun slag kunnen 
slaan. Verder dienen de bewoners op een 
hoekwoning zich aan een voorgevelrooilijn 
te houden en dat wil dus zeggen dat niets 
hoger mag zijn dan anderhalve meter, ook 
al komt die rooilijn deels over je hekwerk 
achter het huis! Wat dus inhoudt dat je daar 
je hekwerk ook maar tot een hoogte van 
anderhalve meter mag hebben.

We krijgen als oplossing van de gemeente 
de melding om dan ‘maar’ een haag te kopen 
die ook anderhalve meter hoog is. Dan kun-
nen de mensen in ieder geval niet door het 
hekwerk heen kijken. Een andere oplossing 
met bijvoorbeeld prikkeldraad boven het 
hekwerk en daar overheen een klimop, mag 
ook weer niet.

Voor onze eigen veiligheid en die van de 
buurt, wil ik graag handtekeningen of be-
richten ontvangen van bewoners die het 
met mij eens zijn, dat anderhalve meter 
hoogte voor hekwerk op een hoek te laag 
is, en dat we groen doek (tennisdoek) wil-
len kunnen ophangen om ‘pottenkijken’ te 
voorkomen. Er wordt door de gemeente 
met twee maten gemeten, bij een tussenwo-
ning is alles toegestaan. Dit geldt ook voor 
een vrijstaande tussenwoning.

Wij zelf gaan hierover een rechtszaak aan-
spannen, en wij weten dat meerdere bewo-
ners dat hebben gedaan, van wie sommigen 
wel en sommigen niet hebben gewonnen. In-
dien wij met een hoop antwoorden, opmer-
kingen, handtekeningen of iets dergelijks aan 
kunnen tonen dat er meerdere bewoners 
met dezelfde klachten zijn, zal de rechter 
misschien overstag gaan. n

ingezonden
         beeldkwaliteit?

allissa van lierop-rutten
foto: paul princen
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als elke vrijwilliger een ster is,
        wordt het nooit meer donker...

DE STErrEN VaN 0492; EEN EUrOPEES 
CaDEaU VOOr aLLE HELMONDErS

Op donderdag 25 november overhandigde 
Sinterklaas in het kasteel van Helmond aan 
alle Helmonders een groot cadeau. 2011 is 
het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk 
en belooft een bijzonder jaar te worden voor 
Helmond.

Vrijwilligerscentrale Helmond coördineert, in 
samenwerking met Gemeente Helmond en 
andere belangrijke samenwerkingspartners, 
een nieuw project om zo de Helmondse vrij-
willigers te kunnen waarderen en het belang 
van het vrijwilligerswerk gedurende het jaar 
goed onder de aandacht te brengen. 
De naam ‘De Sterren van 0492’ verwijst naar 
de Helmondse vrijwilligers, die zich belange-
loos inzetten om Helmond voor de Helmon-
ders nog leuker te maken!

VrIJWILLIGErSWErK IN HELMOND
Helmond kent een groot aantal organisaties 
en evenementen die gedragen en ondersteund 
worden door vele actieve vrijwilligers. Wil-
lemijn Nieuwenhuis, teamleider van Vrijwil-
ligerscentrale Helmond vertelt dat Helmond 
ruim 20.000 vrijwilligers telt. “Het is belangrijk 
dat organisaties blijven bestaan en zich ver-
der kunnen ontwikkelen. De Helmondse sa-
menleving vaart wel bij de vele activiteiten die 
door vrijwilligers mogelijk worden gemaakt. 
Zij verdienen het om in het zonnetje gezet 
te worden.”

DECEMBEr, DE aaNLOOP Naar 2011
In december is gestart met allerlei waarde-
ringsmomenten voor vrijwilligers. Zij worden 
uitgenodigd om gratis deel te nemen aan al-
lerlei activiteiten en workshops. Ook zullen, 
tijdens speciale gelegenheden, sterren worden 
uitgereikt aan de Helmondse vrijwilligers.

Sinterklaas heeft op 25 november, als bekende 
weldoener, de eerste ster uit handen van wet-
houders De Leeuw en Van den Heuvel in ont-
vangst mogen nemen. “alle vrijwilligers wer-
ken zo hard in het Kasteel. Zonder hen zou ik 
echt niet naar Helmond kunnen komen met al 
mijn pieten”, aldus Sinterklaas.

2011, HET EUrOPEES Jaar VOOr HET 
VrIJWILLIGErSWErK
Verspreid over 2011, wordt het Helmondse 
vrijwilligerswerk gepromoot, ondersteund, 
belicht, gevierd en bekroond. Er vinden aller-
lei activiteiten plaats waarbij een groot aantal 
Helmondse organisaties is betrokken en een 
team van lokale beroemdheden zet zich als 
ambassadeur voor het vrijwilligerswerk in. 
Helmond gaat stralen met ‘De sterren van 
0492’.
Voor meer informatie: www.vrijwilligerscen-
tralehelmond.nl n
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zo ziet eeN kwaliteits- 
eveNemeNt eruit

Jingle bells… Het kerstseizoen werd weer in-
geluid door Dickensnight. Leuk om te merken 
dat de hele wijk dan uitloopt. Om nog maar 
te zwijgen van de vele bezoekers van buiten 
Brandevoort.

Zoals te verwachten viel waren er veel kramen 
met kerstspullen en brocante, sfeermuziek en 
straatartiesten. En de goede doelen natuurlijk: 
heel toepasselijk in deze tijd van het jaar. De 
roofvogels waren er ook weer, altijd leuk. Voor 
ieder wat wils. Gelukkig was het niveau van 
een ander kaliber dan bij ‘onze’ tiende verjaar-
dag, waar de onderbroeken hoog opgestapeld 
lagen. Er werd wel veel van hetzelfde te koop 
aangeboden, maar dat kan de indruk zijn die 
iemand opdoet die niet houdt van rustieke 
tierelantijntjes…

De belangstelling voor de kramen was wis-
selend; als er al veel mensen bij een kraam 
stonden te kijken, dan trok dat als vanzelf veel 
volk, maar de verkopers van trendy wijnfles-
houders hadden er in arren moede maar een 
pak kaarten bijgehaald… Tja, de logica van de 
straathandel, denken we dan maar.

Een variëteit aan gasten en kwasten liep er  

rond. Midden in De Veste liep je ineens tegen 
torenhoge stelten op. Voor je het je realiseer-
de, waren ze al meters verderop. Maar gelukkig 
heeft de fotograaf de menselijke trekken van 
de steltenlopers kunnen vastleggen. Ze ston-
den borg voor een bijzondere ervaring. Want 
voor je wist wat er gebeurde, bogen zij door 
hun lange stelten heen en hielpen ze mee om 
te genieten van een snuisterij, die toevallig op 
de grond was beland. Vooral de kinderen zag 
je telkens weer in verbazing naar boven kij-
ken en zich afvragen hoe het kan dat sommige 
mensen heel kort en anderen heel lang zijn. 
Want niet veel verderop stond een kleine man 
met een bochel zijn goedkope waar aan te 
bieden. Deze ‘Gebochelde van Brandevoort’ 
was niet alleen zonderling, maar eigenlijk ook 
innemend. Hij liep rond, keek je recht in de 
ogen en wilde als het ware zeggen: “In deze 
wijk hoor ik thuis, hier is alles gemaakt en op 
elkaar afgestemd zoals het hoort!” 

Ook al waren de zanggroepen minder uitbun-
dig en talrijk aanwezig dan in andere jaren, op 
het moment dat er een koor begon te zingen, 
was de sfeer meteen gezet en ontstond er 
een warmte, die de vrieslucht meteen deed 
vergeten. Dat was eveneens het geval met de  

ganzenhoedster. Het leek net of er een soort 
Franse plattelandsgeur kwam aanzetten, die 
niet voor de paté was bedoeld, maar die een 
gevoel van veiligheid opriep.

Dickensfeest is niet alleen voor de volwas-
senen. De rondgang van de kinderen met de 
witte kapjes door de hele wijk en langs de 
sober aangeklede Markthal, versterkte dit ac-
cent erg goed. Bovendien zongen zij af en toe 
zo doordringend, dat iedere bezoeker er een 
langdurige herinnering aan over heeft moe-
ten houden. Dat geldt ten slotte ook voor de 
dominante dorpsomroepers: zij brachten de 
laatste ontwikkelingen zo luidkeels op straat, 
dat zelfs een gerenommeerde wijkcourant er 
niet tegenop zou kunnen boksen. al met al 
een historisch gebeuren.

Ook de winkels waren open, wat eigenlijk best 
handig was. Nu hoefden we niet naar Mierlo 
of ’t Hout om dat vergeten pak melk te gaan 
kopen. En de bezoekers van buiten hadden de 
mogelijkheid nog wat cash uit de muur te ha-
len, want niet elke standhouder had een mo-
biel pinapparaat, en zoals wij allemaal weten 
moet onze wijk het nog steeds doen zonder 
altijd toegankelijke pinvoorziening.

cora brouwer / giel pollemans
foto’s: jan dijstelbloem

           de achtstedickensvan
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Jammer voor het sfeerbeeld was het dat de 
sneeuw gesmolten was, maar dat slenterde 
wel zo prettig. Er stond wel een frisse wind en 
er hing vorst in de lucht, maar het was goed 

te doen. De standhouders hadden meer last 
van de koude, want die kregen maar weinig 
beweging. Maar met een glühweintje of een 
kop erwtensoep was dat euvel snel verholpen.

Kortom: het was weer ouderwets gezellig. Ook 
al had je niet meteen behoefte aan een nieuwe 
set kerstversiering, de sfeer maakte Dickens-
night meer dan een bezoekje waard. n
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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: laNdvoort 13

alweer de laatste maand van 2010. Dit keer 
zijn wij te gast bij Marc (38 jaar), Helga (39 
jaar) en hun dochter Kim (5 jaar) Dekkers 
op Landvoort 13. 
Marc is eigenaar van Comee, een full service 
communicatie- en evenementenbureau in 
Helmond. Helga werkt als officemanager bij 
Pyon Opleidingen in Helmond. Dochter Kim 
gaat al weer een jaar met veel plezier naar 
De Vendelier waar ze graag knutselt, tekent 
en de juf helpt.
Marc en Helga behoren tot de eerste be-
woners van Brandevoort en wonen al bijna 
tien jaar in deze Landvoortse twee-onder-
een-kap. Tien jaar geleden kwamen ze vanuit 
Veldhoven naar Brandevoort. Ze wilden dol-
graag een nieuwbouwhuis en aangezien Hel-
ga al in Helmond werkte, schreven zij zich 
in voor een kavel in deze wijk. Ze konden in 
eerste instantie ook een kavel in Meerhoven 
(Eindhoven) krijgen. De geboden kavel/wo-
ning beviel hen echter niet en ze besloten 
verder te zoeken. “Een paar maanden later 
kregen we deze kavel in Brandevoort toe-
gewezen. En, we wonen hier nog steeds met 
veel plezier,” aldus Marc.
Naast het huis hebben ze de garage met 
een oprit die ze delen met hun (toekom-
stige) buren. Op de begane grond tref je de 
hal met toilet, de woonkamer en een open 
keuken. Vanuit de keuken en de eethoek kijk 
je direct in de achtertuin. “Deze ligt op het 
zuid-westen en dat is vooral in de zomer 
heerlijk. Tot in de late uurtjes hebben we 
nog zon. Onze tuin meet circa tien bij acht 
meter en mag van ons best iets groter. Voor-
al voor een extra zitje en een speeltoestel 
en de eventuele aanbouw waar we over zit-
ten te denken. Met de aanbouw zouden we 
graag een woon/leefkeuken willen creëren”. 

De woning heeft daarnaast nog drie kamers 
op de eerste verdieping en een zolder met 
vliering. De wijk en vooral de 
straat bevalt het gezin prima. “Het is een 
jonge buurt met veel kinderen van dezelfde 
leeftijd als onze dochter,” geeft Helga aan. 
“als Kim buiten speelt, dan komen er al snel 
andere kinderen spelen. En onze straat is 
gelukkig geen doorgaande route, waardoor 
de kinderen vrij op straat kunnen spelen.”
Marc is ook wel eens te vinden in het wijk-
huis, voornamelijk voor zakelijke afspraken 
of voor een netwerkbijeenkomst zoals de 
Open Coffee en Business Club Brande-
voort. En… voor het kindercarnaval. Ook 
hielp hij laatst mee bij Halloween in onze 
wijk.
Op de vraag wat ze minder aan de wijk 
vinden, geven ze aan dat ze merken dat de 
overlast ’s nachts toeneemt. Niet alleen ge- 

luidsoverlast van jongeren, maar ook van-
dalisme en criminaliteit, zoals het omgooien 
van bloembakken of afvalcontainers en in-
braken in auto’s. Een belangrijk aandachts-
punt vindt Marc ook de smalle stoepen en 
de auto’s die geparkeerd zijn op de stoep. 
Hierdoor worden voetgangers gedwongen 
over de weg te lopen in plaats van op de 
stoep. “Het zou leuk zijn om meer bankjes 
bij de plantsoenen te hebben. Ook mogen 
de pleintjes bij de OBS en de Markthal ge-
zelliger worden ingericht met bankjes, plan-
tenbakken of een terras waar je gezellig iets 
kunt drinken.”
Marc en Helga hebben geen verhuisplannen, 
alhoewel ze wel interesse hebben in een 
vrijstaande nieuwbouwwoning. Wie weet 
wat de toekomst nog brengt.
Familie Dekkers, dank je voor een kijkje 
thuis in jullie woning. n

patricia teuns
foto: michel asselman
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Op maandag 6 december gevonden op het 
voetpad Brandevoortse Dreef/Buitenvoort: 
een knuffelbeest. Neem contact op met 
arieke Snoeks, 06 553 920 92 of e-mail: 
ekarie@aol.nl. 

Nieuw in gezondheidscentrum Brandevoort: 
mindfulnesstraining. Met aandacht in 

het hier en nu kunnen zijn. acht donderdag-
avonden van 20.00 tot 22.00 uur. Voor inschrij-
ven en/of inlichtingen kunt u contact opne-
men met: Frank Mandos, GZ haptotherapeut, 
06 536 814 21 Ingrid Bos, psycholoog, 
06 474 900 51.

Wie wil er met ons recreatief zaalvoet-

ballen? Wij zoeken nog een aantal mannen in 
de leeftijd van 25 tot 35 jaar die zin hebben om 
met ons te voetballen op woensdagavond van 
21.30 tot 22.30 uur in de sporthal in De Veste. 
Na afloop drinken wij graag nog een biertje 
in ’t BrandPunt. Heb je interesse, stuur een e-
mail aan Johan jch_kroon@hotmail.com 
of Jeroen hjmsmelt@gmail.com.

brandjes

Waar HET WINNEN VaN EEN KLEUr-
WEDSTrIJD aL NIET TOE KaN LEIDEN

Marcel Wijgergangs, directeur van OBS Bran-
devoort, won op zijn zevende jaar zo’n wed-
strijd en als prijs kreeg hij een paar rolschaat-
sen. Thuisgekomen deed hij ze aan en binnen 
een paar meters had hij twee kapotte knieën. 
Leuk cadeau dus! Zijn moeder besloot dat hij 
dan maar beter op les kon gaan en al gauw 
bleek Marcel een natuurtalent te zijn en werd 
hij lid van rolschaatsvereniging de Oude Mo-
len in Beek en Donk. Na een paar jaar, toen hij 
in een lange puber was veranderd, vond hij dat 
rolschaatsen niet meer zo cool, maar uitein-
delijk kon hij de rolschaatsen niet laten staan 
en begon hij weer. Tijdens zijn studie kwam de 
hobby weer in de knel, want goed rijden vergt 
heel wat trainingsuurtjes en die tijd had hij 
niet. Na verloop van tijd ging hij zich toeleg-
gen op de choreografie; vooral op het uitden-
ken van de verschillende figuren. Tijdens ons 
gesprek vlamde het enthousiasme weer op en 
heel bevlogen vertelde hij me over de leuke 
Skate-swings die iedere laatste zaterdagavond 
van de maand plaatsvinden. Ook kinderfeest-
jes kunnen daar georganiseerd worden. Mar-
cel ziet steeds meer Brandevoorter kinderen 
op die avonden komen, wat hem natuurlijk 
zeer verheugt. Hij wil graag zijn liefde voor 
de rolschaats- en skatesport op de kinderen 
overbrengen. Wel, bij mij is dat gelukt!
Het weekend van 18 en 19 december heeft 
een grote kerstshow plaatsgevonden in de 
sporthal van Beek en Donk. Er zijn drie vlek-
keloos verlopen shows gegeven die bijzonder 
positieve reacties opleverden. Met een aantal 
acts hiervan gaan ze in februari 2011 naar de 
Nederlands Kampioenschappen showrijden. 
Misschien kunnen jullie volgend jaar meedoen 
en kun je van meester Marcel nog les krijgen 
in mooie kunstjes!
Wij wensen de rolshaatsers en skaters heel 
veel plezier en succes voor de toekomst. n

kunstrolschaatsen,
al een leven lang

kiki krabbendam
foto: ugur ozdemir
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Na wat wisselingen in de werkgroep zijn we 
in september weer vol enthousiasme van start 
gegaan om de derde Kindervakantieweek op 
poten te zetten. Wat ons betreft wordt het 
net zo’n succes als de twee voorgaande jaren. 
Ook dit jaar wordt de Kindervakantieweek 
gehouden in de eerste week van de zomer-
vakantie: 

maaNdag 11 juli tot eN met 
vrijdag 15 juli 2011

Om genoeg tijd te hebben om alle program-

ma’s aan te passen aan het aantal kinderen, alle 
groepen te kunnen voorzien van begeleiding 
enzovoort, is de inschrijving weer begin febru-
ari. De inschrijving vindt plaats in ’t BrandPunt 
op: maandagavond 7 februari van 19.30 tot 
21.30 uur én woensdagmiddag 9 februari van 
12.00 tot 14.00 uur. Je kinderen inschrijven ná 
9 februari is niet mogelijk!

Het inschrijfformulier wordt in de eerste 
week van februari via de Brandevoorter scho-
len verspreid en zal dan ook te downloaden 
zijn van onze site www.kvwbrandevoort.nl. 

Naast alle inschrijvingen van kinderen, hopen 
we ook dit jaar weer te kunnen rekenen op 
hulp van ouders!
afgelopen jaar hebben we van diverse mensen 
gehoord dat niet alle ondernemers door ons 
benaderd zijn om sponsor te worden, maar 
dat ze wel een bijdrage hadden willen leve-
ren. Schroom niet om jezelf als sponsor aan 
te melden, want het is voor ons onmogelijk 
om iedereen te benaderen! Heb je interesse? 
Stuur dan een mailtje naar info@kvwbrande-
voort.nl dan vertellen wij je wat ons aanbod is.
Tot de volgende BC. n

kindervakantieweek
inschrijving

anneke veekens

rabobank en Vrijwilligerscentrale Helmond 
vinden educatie voor vrijwilligers belangrijk en 
organiseren daarom een cursus voor mensen 
die als vrijwilliger actief zijn: Vrijwilligersbeleid 
opstellen en implementeren. De relatie tus-
sen het realiseren van de doelstellingen van 
de organisatie en het vrijwilligerswerk moet 
duidelijk zijn voor alle medewerkers. Wordt 
er geluisterd naar de vrijwilligers, worden ze 
goed geïnformeerd, worden ze behandeld als 
volwaardige medewerkers, en worden ideeën 
van vrijwilligers serieus genomen en in praktijk 
gebracht? Het leveren van maatwerk: inspelen 
op de individuele wensen en behoeften moet 
het uitgangspunt zijn waardoor verbintenis 
wordt en blijft gewaarborgd. Heeft u nog geen 

vrijwilligersbeleid of is uw beleid toe aan ver-
nieuwing? Dan kunt u zich aanmelden voor de 
cursus vrijwilligersbeleid opstellen en imple-
menteren.

DrIE INTEraCTIEVE BIJEENKOMSTEN
Deelnemers gaan in drie bijeenkomsten aan 
de slag met het in kaart brengen van de eigen 
organisatie, de kansen en bedreigingen en de 
noodzaak van een vrijwilligersbeleid. De stand 
van zaken met betrekking tot het eigen vrijwil-
ligersbeleid wordt op heldere wijze inzichtelijk 
gemaakt. aan het eind van de tweede avond 
hebben de cursisten een zelf geschreven vrij-
willigersbeleid. Bij de derde bijeenkomst wor-
den ervaringen en good practices uitgewisseld.

COaCHINGSTraJECT VaNUIT VrIJWILLI-
GErSCENTraLE HELMOND
alle verenigingen kunnen vanuit Vrijwilligers-
centrale Helmond maatwerkondersteuning 
krijgen bij het verder uitwerken en implemen-
teren van het vrijwilligersbeleid.

Datum: woensdagavond 19 januari, 9 februari 
en 23 maart. Tijdstip: 19.30 - 22.00 uur. Lo-
catie: rabobank, Kerkstraat 33, ingang Private 
Banking, Helmond.
Meer informatie of aanmelden: Vrijwilli-
gerscentrale Helmond, Stationsplein 15-
21, 5701 PE  Helmond, telefoon 53 55 74, 
info@vwchelmond.nl, www.vrijwilligerscen-
tralehelmond.nl. n

cursus
vrijwilligersbeleid opstellen en implementeren

ingezonden
Sneeuwpret op de Herenlaan. Eindelijk een standbeeld op de rotonde!
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fauteuil Ashley 

E598 nu €398

LG LCD TV*

op = op

nu vanaf €998

complete boxspring Orlando 

normaal vanaf E2.377 

zondag 2 januari open

GRATIS

* kijk op onze website voor de voorwaarden

82
 cm

nuenen 
Duivendijk 4, tel. 0413 - 212 855
www.goossenswonen.nl

openingstijden

zondag 2 januari 10.00 tot 17.00 uur

Witte Weken
Goossens wonen & slapen

bijzettafel Trey
normaal E198

nu €49

bij uw aankopen

korting en cadeaus bij uw aankopen

i.v.m. 
55 jarig bestaan

Deze aanbieDingen zijn gelDig t/m zonDag 2 januari

100606 Advertentie Witte weken Brandenvoorter.indd   1 21-12-2010   08:44:12

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.

Wij nodigen u uit om op 24 december om 22.00 uur de Kerstnachtdienst mee te maken in de Bethlehemkerk. Voorganger is ds. C. Flier, 
het koor Lighthouse werkt mee aan de dienst.

Op dinsdag 18 januari bent u van harte welkom bij de nieuwjaarsbijeenkomst in Het Trefpunt naast de Bethlehemkerk. Aanvang 20.00 uur.
De leden van het wijkteam mevr. ds. C. Flier, R.P. Buurman en ondergetekende wensen u gezegende kerstdagen en alle goeds voor het 

nieuwe jaar.
Jacqueline Noort

PAROCHIENIEUWS VAN DE HEILIGE DAMIAAN DE VEUSTER

VaNUIT DE ParOCHIEKErK
SINT LUCIa, MIErLO-HOUT
voor de wijken: St. anna, Brandevoort, Helmond West, 
Mierlo-Hout, Suytkade

Hoofdstraat 157, 5706 aL  Helmond.
J.M.M. v.d. Laar, pastoor/deken
telefoon: 52 29 30
e-mail: pastorie@st-lucia.nl
website: www.st-lucia.nl 
banknummer parochiebijdrage: 171027507.
banknummer restauratiefonds: 123872340.

spreekuur: dinsdag 9.30 uur - 10.00 uur
                donderdag 18.00 uur - 18.30 uur
                of via de e-mail: pastorie@st-lucia.nl
WEBSITE:
Voor meer informatie over onze parochie en voor 
andere actuele berichten bezoek eens onze website: 
www.st-lucia.nl/www.damiaanhelmond.nl

Eucharistievieringen Parochiekerk St. Lucia, 
Hoofdstraat 159:
Zaterdag 19.00 uur, zondag 10.15 uur.

j.v.d. laar, pastoor/deken
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tai chi
        ontspanning van lichaam en geest

WaT IS TaI CHI
Tai chi is een oud Chinees systeem van oe-
feningen waarin de ontspanning van lichaam 
en geest centraal staan. Van oorsprong maakte 
tai chi deel uit van de krijgskunst, maar tegen-
woordig wordt het vooral beoefend voor de 
meditatieve ontspanning die de gezondheid 
bevordert.
In tai chi is een goede lichaamshouding de 
basis om te kunnen ontspannen en de cursis-
ten worden hierop individueel gecorrigeerd. 
Hierdoor komt een bewustwordingsproces 
op gang en de cursist gaat zelf steeds beter 
voelen hoe een goede lichaamshouding op-
gebouwd en in stand gehouden kan worden, 
waardoor spanningen in het lichaam losgela-
ten kunnen worden. Door het beoefenen van 
tai chi worden de gewrichten soepeler, de 
bewegingen vloeiender, de lenigheid verhoogd 
en de geest rustig. Bovendien zorgt tai chi 
voor meer balans en evenwichtsgevoel, waar-
door het ook werkt als valpreventie. De tai 

chi wordt gegeven in de klassieke korte yang-
stijl van Cheng Man Ching.

VOOr WIE EN DOOr WIE
Tai chi is geschikt voor alle leeftijden en kan al 
vanaf de eerste les zelfstandig beoefend wor-
den. De tai-chi-lessen worden gegeven door 
Jacqueline Thielen. Zij beoefent al achttien jaar 
tai chi. Zij startte haar lessen bij Nellie Klab-
bers en is nu leerlinge van Jeannine Geris.

BENODIGDHEDEN
Het enige wat nodig is voor het beoefenen 
van tai chi is loszittende, gemakkelijke kleding 
en schoenen met een soepele zool zonder 
hak.

INTrODUCTIELES EN BEGINNErSCUr-
SUS 
Op dinsdagavond 8 februari van 18.30 tot 
19.30 uur wordt een introductieles tai chi 
gegeven in de cursusruimte de Liverdonk 

van het wijkhuis ‘t BrandPunt. Deelname kost 
e8,-. Op dinsdagavond 15 februari van 18.30 
tot 19.30 uur start de beginnerscursus tai chi. 
Deze wordt wekelijks gegeven in de cursus-
ruimte de Liverdonk of de jeugdruimte van ‘t 
BrandPunt. 

GEVOrDErDENCUrSUS 
Op dinsdagavond 8 februari van 19.30 tot 
20.30 uur start de gevorderdencursus tai chi 
in de Liverdonkzaal van ’t BrandPunt. 

aaNMELDING
Opgeven voor de introductieles, beginners-
cursus of gevorderdencursus kan door een 
e-mail te sturen met je naam, adres en tele-
foonnummer onder vermelding van intro-
ductieles, beginnerscursus of gevorderden 
cursus tai chi naar jacquelinethielen@hetnet.
nl of te bellen naar 52 42 50. Meer informatie 
is te vinden op de website van ’t BrandPunt 
www.brandpunt.info. n
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Machiel van Velden wordt, als oudste zoon, 
geboren op 20 juni 1968 in Den Haag. In een 
gezin dat bestaat uit: vader en moeder en drie 
zonen. Vader is werkzaam als directeur van het 
Nederlands Zuivelbureau, dat Nederlandse 
zuivelproducten promoot zowel in binnen- 
als buitenland. Moeder heeft de zorg voor 
haar gezin. Van zijn vierde tot zijn veertiende 
jaar woont het gezin in België in Sterrebeek 
(bij Brussel). Hij gaat hier naar de Vlaamse la-
gere school en aansluitend naar de middelbare 
school, deze laatste is vergelijkbaar met het 
Nederlandse gymnasium. Hij heeft een prettige 
jeugd en doet de dingen die hem leuk lijken. 
Ook gaat hij met plezier naar school. als hij 
veertien jaar is gaat het gezin, in verband met 
het werk van zijn vader, terug naar Nederland 
en wel naar Den Haag. Machiel zet hier zijn 
middelbare school voort aan het Lyceum in 
Wassenaar. Op zijn negentiende jaar, na het be-
halen van zowel het havo- als het vwo-diploma, 
kiest hij voor een rechtenstudie in Leiden. Hij 
zoekt er een kamer en begint aan zijn studie en 
werkt tegelijkertijd in de bediening bij de ons 
allen welbekende Van der Valk te Voorschoten 
en later in Wassenaar. 
Tijdens zijn studie loopt hij stage bij de recht-
bank in Den Haag en het kantongerecht in Lei-
den. Hij heeft het ook hier erg naar zijn zin en 
naast gedegen studeren (zeven jaar in totaal), 
gaat hij tegen het einde van zijn studie, samen 
met een oude schoolvriend, terug naar Den 
Haag waar ze gezamenlijk een grote verdieping 
in een statig pand huren en beginnen aan hun 
loopbaan. Hij gaat solliciteren en rolt in Haar-
lem de advocatuur in. Dit advocatenkantoor 
behandelt onder andere algemene praktijkza-
ken, arbeidsrecht, strafrecht, echtscheidingen 
enzovoort. Hij houdt hier na drie jaar mee op, 
omdat hij een andere richting wil inslaan.
Hij zoekt een nieuwe uitdaging en gaat werken 
bij Verizon, een Telecombedrijf in amsterdam 
en is daar verantwoordelijk voor IT systemen 
en processen. In deze tijd is hij ook jarenlang 
actief als voorzitter van de centrale onderne-
mersraad en moet door de reorganisaties vaak 
moeilijke beslissingen nemen. Hij doet dit in 
totaal tien jaar.
Zijn echtgenote, Carla, leert hij kennen in 1996 
in Leiden bij een gemeenschappelijke vriendin. 
Vlak hierna gaat Carla een jaar naar Indonesië 
voor het doen van ontwikkelingswerk. Vandaar 
dat ze hun kennismaking verder voortzetten 
via een intensieve briefwisseling. Hun relatie 
verdiepte zich hierdoor zo dat ze, na Carla’s 
terugkomst in Nederland, meteen gaan samen-
wonen in Den Haag. Op een gegeven moment 
willen ze allebei weg uit de randstad vanwege 
de hectiek en de afstand tot natuurgebieden. 
Door zijn internationale werkzaamheden is 
Machiel vaak op reis maar ook heeft hij het 
geluk veel werk vanuit thuis te kunnen doen. 
Machiel’s beste vriend woont al een tijd in 

Helmond en hierdoor komen Carla en hij in 
aanraking met Brandevoort. Ze komen kijken 
en kopen een huis aan de Neerwal waar ze in 
juni 2003 intrekken. In september van datzelfde 
jaar wordt dochter Hieke geboren. anderhalf 
jaar later volgen hun tweelingzonen Machiel 
en ruben. Na een periode de huiselijke taken 
vervuld te hebben met hulp van een au pair 
en een zogenaamde gastouder, besluit Machiel 
deze taak, althans in grote lijnen, zelf op zich te 
nemen, omdat Carla ook een fulltime job heeft. 
Op 1 januari 2010 besluit hij voor zichzelf te 
beginnen als juridisch adviseur. Hij behartigt 
zaken op het gebied van arbeidsrecht, verbinte-
nissenrecht, contractenrecht, maar ook consu-
mentenrecht. Hij sluit zich aan bij een franchise 
organisatie: Easylawyer.com. Een organisatie die 
hem ondersteunt op administratief gebied en 
die hem een kennisnetwerk biedt, met name 
voor bedrijven. Deze bedrijven schakelen hem 
hiervoor in en Machiel kan er dan voor zorgen 
dat ze bijvoorbeeld niet naar vijf verschillende 
disciplines moeten, maar dat alles in één hand 
blijft. Er wordt gewerkt met vaste tarieven en 
offertes om van te voren een duidelijk inzicht 
in de kosten te geven, zodat men vooraf weet 
waar men aan toe is.
Hij werkt veel voor middelgrote bedrijven als 

bedrijfsjurist, omdat deze meestal financieel 
niet in staat zijn een vaste jurist in dienst ne-
men. Dit is een uitstekende invalshoek om con-
flicten te voorkomen. Machiel vindt de mense-
lijke aspecten van zijn vak heel interessant en 
wil hier benadrukken dat daar de focus ligt bij 
zijn taken als bedrijfsjurist. Zijn bedrijf is te vin-
den via: www.easylawyer.com.  Zijn doel is een 
goedlopende praktijk op te bouwen. Het leuke 
hieraan is dat hij mensen kan helpen met het 
voorkomen en eventueel oplossen van proble-
men. Dat houdt natuurlijk in dat de juridische 
kant goed geregeld moet zijn. 
Het gezin heeft het in Brandevoort erg naar 
de zin. Carla en Machiel vinden de variatie in 
bouwstijlen heel aantrekkelijk, bovendien zitten 
ze overal lekker dichtbij. Voor hen is Brande-
voort een prettige, kindvriendelijke wijk met 
daarnaast de mogelijkheid snel in het centrum 
of in Eindhoven te komen. Wel vinden ze, dat 
zo’n (toekomstige) grote wijk een winkelcen-
trum moet hebben waarbij de gemeente de 
variëteit aan verschillende ondernemers zou 
moeten promoten en niet zou moeten tegen-
werken, zoals nu weleens het geval is. 
De redactie van de BC wenst het gezin Van 
Velden veel geluk en voorspoed toe en voor 
Machiel een bloeiende praktijk. n

uw juridische zaken zijn in goede handen
                       bij machiel van velden marga dobma

foto: ugur ozdemir
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In de novembereditie van de Brandevoorter 
Courant (nr. 9) informeerden we u over de 
plannen rondom het sport- en beweegpark 
die we, samen met de gemeente Helmond, 
willen realiseren. 
We vinden het erg fijn dat ons artikel over het 
sport- en beweegpark door velen is gelezen. 
Zo hebben we enkele reacties en vragen van 
geïnteresseerde Brandevoorters ontvangen, 
die we uiteraard beantwoorden. Wij waarde-
ren het zeker dat u met ons wilt meedenken 
over de vorm en invulling van ons sport- en 
beweegpark!

VOOrTGaNG
Daarom vertellen we u met plezier wat we in 
deze periode hebben gedaan aan de ontwik-
keling en realisatie van het sport- en beweeg-
park. Zo is er een gemeentelijke conceptnota 
met randvoorwaarden en uitgangspunten 
opgesteld. Hierin is ook alle informatie ver-
werkt uit de visienota over het sport- en be-
weegpark, waar we een aantal maanden aan 
gewerkt hebben. Over deze conceptnota van 
randvoorwaarden en uitgangspunten hebben 
wij uitgebreid met een aantal deskundige amb-
tenaren gesproken. We zijn gezamenlijk tot 
een prima werkbaar concept gekomen, waar-
bij vele van onze wensen en eisen zijn opge-
nomen in het definitieve voorstel van de nota 
van randvoorwaarden. Hierbij is afgesproken 
om een aantal vragen nader te onderzoeken 
en een aantal van onze opmerkingen direct 
op te nemen in de definitieve nota. Deze nota 
wordt binnenkort voorgelegd aan het college 
van B&W.
Na besluitvorming door het Helmonds col-
lege van B&W, gaan bouw- en andere des-
kundigen vanuit de gemeente en vanuit onze 
stichting aan tafel om de door B&W goedge-
keurde plannen verder te concretiseren. We 
verwachten hiermee medio januari te kunnen 
beginnen.

DE NOTa VaN raNDVOOrWaarDEN EN 
UITGaNGSPUNTEN
In deze nota zijn heel veel zaken beschreven, 
die te maken hebben met het sportpark en de 
multifunctionele accommodatie. Zo zegt de 
nota onder meer wat volgens wet- en regelge-
ving wel of niet mag; waar we wel of niet mo-
gen bouwen en hoe dan wel, welke richtlijnen 
we hierbij moeten respecteren, enzovoort.

SPOrTParK EN WIJKVOOrZIENINGEN
Naast het omheinde sportpark is er ook 
een vrij toegankelijk deel waar momenteel 
de scouting en de crossbaan zijn gelegen. 
De gemeente wil in dat gedeelte ook an-
dere wijkvoorzieningen realiseren zoals een 
hondenlosloopterrein en een openbaar trap-

veldje. Dit is ook het gebied waar wij het om-
nistadium (sportkooi) voorzien die vanuit het 
openbare deel is te betreden. (De illustratie in 
BC nummer 9 geeft een voorstelling van het 
stadium zelf. Op de tekening bij dit artikel ziet 
u een nieuwe indeling van de terreinen en het 
complex bij de Kaldersedijk)

EN VErDEr
We houden de voortgang er graag in en 
daarom werken we de komende maanden 
stug door. Ons team met bouwdeskundigen 
maakt een professioneel plan van aanpak in-
clusief tijdsplanning, we gaan gesprekken aan 
met andere belanghebbenden en geïnteres-
seerden; we verzamelen allerlei informatie die 
van pas komen bij de bouw, de exploitatie en 
het beheer. Kortom veel werk om het sport- 
en beweegpark succesvol te laten zijn voor en 
door Brandevoorters!

DOET U MEE?
Uiteraard zijn we nog steeds op zoek naar 
groepen mensen of individuele personen die 
sport- en of beweeginitiatieven willen ont-
plooien in onze wijk. We denken graag met u 
mee om hiervoor een goede basis te leggen. 
Heeft u plannen, ideeën of wilt u zich voor 

deze zaak inzetten? Neemt u dan gerust con-
tact met ons op! n

- Jan van Loon, voorzitter
 j.loon4226@upcmail.nl
- Louis Vrolings, penningmeester
 lpcvrolings@live.nl; 66 29 14;
- roland Koster, bestuurslid
 r.koster@svbrandevoort.nl; 06 506 700 70
- roy Boermeester, secretaris
 rboermeester@gmail.com; 06 226 073 66.

sport- en beweegpark
      hoe staat het ermee, deel twee

bestuur stichting sporten en bewegen in brandevoort

sportcomplex

sport- en bewegingszone

bestemming sport

sportpark Brandevoort:
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BIBLIOTHEEK HELMOND-PEEL BEPErKT 
TarIEFSVErHOGING 2011 ONDaNKS 
BEZUINIGINGEN

De Bibliotheek Helmond-Peel wordt de 
komende jaren geconfronteerd met be-
zuinigingen die worden opgelegd door de 
gemeenten asten, Deurne, Helmond en 
Someren. Met name vanaf 2012 zijn die 
behoorlijk ingrijpend en worden hierdoor 
kleine dorpsvestigingen en wijkbibliotheken 
bedreigd.
In 2011 zal de bibliotheek financieel de 
prijsindex, die niet meer door de gemeen-
ten wordt uitgekeerd, moeten zien op te 
lossen. De gemeenten asten, Someren en 
Helmond hanteren in 2011 de nullijn voor 
de subsidie; de gemeente Deurne zal 5% op 

het bibliotheekbudget korten in 2011. Dat 
zal het komend jaar nog inhouden dat de bi-
bliotheek wat minder forse maatregelen zal 
hoeven te nemen. Naast tariefswijzigingen 
zal de bibliotheek ook een aantal interne 
kostenbesparende maatregelen treffen.

Met ingang van 2011 verhoogt de biblio-
theek wel het contributietarief voor vol-
wassenen met e5,- voor een jaarabonne-
ment (= e0,42 op maandbasis).
De laatste contributieverhoging is alweer 
twee jaar geleden (1-1-2009), waarbij toen-
tertijd ook is aangegeven dat de contributie 
met ingang van het jaar 2011 wederom zou 
worden aangepast. Deze aanpassing valt nu 
samen met het besluit om de contributie 
in 2011 ook te verhogen om een deel van 
de kostenbesparing te kunnen realiseren. 
De bibliotheek is ervan overtuigd dat deze 
beperkte tariefsverhoging op begrip bij het 
lezerspubliek kan rekenen.

Zie voor nadere informatie: www.biblio-
theekhelmondpeel.nl n

lekker lezen

SPrING KINDCENTrUM HOEVESTEIN/DE 
BrUG STEUNT SErIOUS rEqUEST!

Spring Kinderopvang, met visie dichtbij (t)huis, 
heeft dit jaar het goede doel van het Glazen 
Huis, nu zo dichtbij in Eindhoven, gesteund. 
Zeker omdat het juist kinderen een toekomst 
geeft. Vooral door HIV-weeskinderen in afrika 
een kans op scholing te bieden.

Direct na de sintperiode werd aan de kin-
deren uitgelegd waarom we wilden helpen. 
Om ze extra te motiveren hadden de locale 
winkeliers en adriaans aannemersbedrijf pri-
jzen voor de ‘Spring’-kinderen ter beschik-
king gesteld - uiteindelijk hadden we zoveel 
gekregen, dat we iedereen iets konden geven. 
De kinderen van BSO Hoevestein en BSO 
De Brug hebben daarna samen met de leiding 
allerlei acties opgezet. De kinderen van Sport 
BSO De Brug hebben een sponsor ‘zwem en 
loop’ gehouden. Op Hoevestein hebben de 
acht-plussers koekjes gebakken en sneeuw 
geruimd. De vier- tot achtjarigen hebben 
theelichthouders en boekenleggers gemaakt. 
De boekenleggers waren erg ontroerend. De 
ene kant werd versierd en aan de andere kant 
werd een wens benoemd, zoals: “Ik wens dat 
de dode papa’s en mama’s weer gaan leven.” 
De BSO-ploeg haalde met al hun acties al on-
geveer E600,- op. Fantastisch 

Op 22 december hebben we met een afslui-
tend kerstfeest dit bedrag nog kunnen ver-
hogen. Tijdens een gezellig samenzijn gaven 
ouders vrijwillig geld voor activiteiten, hapjes 

en drankjes. Kinderen gingen op de foto met 
de Kerstman, er was zumba-dans, marsh-
mallows branden, kerstfilm van Dora kijken, 
kerststukjes maken, kleuren, koekjes eten, 
glühwein en warme choco drinken. Tot slot 
nog een veiling met onder andere een offi-
cieel PSV wedstrijdshirt van Ibrahim afellay. 
Op het einde van de middag stond de teller 
op E987,51! Spontaan werd dit toen tot 
E1.000,- aangevuld. Dit grote bedrag, in een 

glazen boxje verpakt, beleefde de volgende 
morgen een treinreis naar Eindhoven. Daar 
werd het door groepsleiding en enkele uit-
gelote kinderen aangeboden aan de dj’s in het 
Glazen Huis.

We hopen dat iedereen met veel plezier ter-
ugdenkt aan de acties en het feest. De kin-
deren in afrika zullen er zeker nog langer 
plezier van hebben. allemaal bedankt! n

team hoevestein / de brug
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De winnaar van de puzzel van november is Ton van den Bliek. Het antwoord was Scooge. Deze maand weer een fotopuzzel. 
Zoek de 10 verschillen in de 2 foto’s!

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 7 januari. Succes!

de december puzzel  

a B C D E F G H I J K L M N O
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afgelopen zondag, 19 december, hebben weer 
achtenveertig senioren, alleenstaand en sa-
men, maar wel zorgend voor elkaar, opper-
best genoten van een heerlijke maaltijd in ‘t 
BrandPunt.
regelmatig toveren de koks in het wijkhuis 
een grandioze maaltijd op tafel en dat dan nog 
wel voor een prijs, die je eigenlijk niet durft te 
noemen. Voor niet meer dan {*E*}7,- krijg je 
drie gangen met allerlei zaken erop en eraan. 
En dan ook nog op hoog culinair niveau.
Zondag was het weer zover: een amuse met 
bietenmousse, runderbouillon met madeira, 
een flensje met zalm en paling erin en als klap-
stuk hertenbiefstuk met aardappelgratin, wit-
lof en rode kool, en uiteraard met een prima 
afsluiting: een ijsdessert met kersen en room.
De senioren waren stil van verbazing en geno-
ten met volle teugen. Zij blijven dit nog jaren 
doen, beweren sommigen van hen.
Wie verzorgen dit feest dan weer elke keer? 
Dat zijn Mary-ann, Marja, ria en ankie. En de 
dames worden daarbij ondersteund door een 
ploeg van enthousiaste helpers voor het tafels 
dekken, bedienen, af- en opruimen en natuur-
lijk afwassen. 
En hoe doen zij dat dan? Met twee dagen voor-

bereiding, met een goede inkoop van allerlei 
kwaliteitszaken en vooral met een allerbest 
moreel, stoven deze mensen het telkens weer 
klaar om het de gasten naar de zin te maken. 
En natuurlijk wordt er heel wat afgeschooid 
bij gulle gevers uit de wijk. Zo sponsort de 
Brandevoortse Hoeve jaarlijks de asperges en 
aardbeien en de firma raaymakers levert elk 
jaar een maaltje witlof. als u ook alleenstaan-

de senior bent, of als u mantelzorger voor uw 
partner bent, mag u (natuurlijk samen!) mee-
doen. als u eens een keer wilt proeven, komt 
u gewoon naar het wijkhuis; u spreekt een van 
de beheerders aan en u maakt een afspraak. 
Jammer dat het wijkhuis met de feestdagen 
dicht is, anders zou het waarschijnlijk storm 
lopen. Een heel goed nieuw jaar gewenst met 
veel kookplezier. n

‘t brandpunt
zomaar achter de schermen

‘t brandpunt
vrijwilligers in het middelpunt

giel pollemans

giel pollemans

DE WENSBOOM VOOr ‘T BraNDPUNT

Zomaar een vurige wens van een wijkbe-
woner om vrijwilligers uit de wijk midden 
in de aandacht te zetten. De wensboom bij 
albert Heijn biedt Ludwina Hobma de gele-
genheid om hen op de voorgrond te plaat-
sen. Normaal staan de vrijwilligers achter 
de schermen van het wijkhuis en bedienen 
zij avond na avond de bewoners uit de wijk. 
albert Heijn biedt Ludwina een bloemetje 
aan voor deze belangeloze wens en de vrij-
willigers van ‘t BrandPunt krijgen een over-
volle doos met waren om het kerstfeest en 
het nieuwe jaar goed te vieren. Een sfeer-
volle en dankbare geste dus zo vlak voor de 
feestdagen. n
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UNIEKE SaMENWErKING TUSSEN 
SCHOOL EN MUZIEKONDErrICHT

Met echte zwarte politie-inkt, drukten vijf 
kinderen van de deelnemende scholen en 
hun directeuren uit Brandevoort en ‘t Hout 
hun vingerpatroon op de overeenkomst. Voor 
de eerste keer in de geschiedenis van deze 
twee wijken gaan de basisscholen en het 
Kunstkwartier samen met Fanfare Unitas een 
langdurige samenwerking aan.
Op maandag 20 december vond in De Ge-
seldonk in ‘t Hout de aftrap plaats van het 
project ‘De gouden driehoek’. aan dit project 
werken vier Houtse basisscholen mee: de Jo-
risschool, ‘t Baken, OBS ‘t Hout en St. Odulfus 
en uit Brandevoort: OBS Brandevoort en De 
Vendelier. De driehoek bestaande uit school, 
vereniging en Kunstkwartier moet garant 
staan voor een professionele samenwerking 
die ervoor zorgt dat er meer muziek in de 
basisscholen gaat klinken.
De basisscholen werden bij de aftrap verrast 
met een leuk cadeau voor elke school: ritmi-
sche en melodische instrumenten die men in 
de groepen kan gebruiken. Deze koffers zijn 
geschonken door Fanfare Unitas die in deze 
samenwerking veel mogelijkheden ziet om 
leerlingen te interesseren in muziekmaken.
De leerlingen die dit leuk vinden, mogen van  
een proefles volgen. Tijdens de uitvoeringen  

van een van de projecten ‘Muziek met een 
Staartje’, zullen de leerlingen alle instrumen-
ten die aanwezig zijn binnen Fanfare Unitas 
mogen uitproberen om te kijken wat het 
beste aanspreekt.
Fanfare Unitas zal samen met Kunstkwartier 
de komende drie jaar regelmatig de basisscho- 

len bezoeken om mee te helpen het muziek-
onderwijs te integreren in het basisonderwijs.
al met al een boeiende poging om in een 
tijd van toenemende schaarste rondom cul-
tuur toch hard te werken aan muzikale en 
culturele vorming van jongeren uit deze twee 
wijken. n

gouden driehoek
    basisonderwijs - kunstkwartier - fanfare unitas giel pollemans
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PrOJECT VOOrTGEZET ONDErWIJS 
DOOr GrOEP 8a

Op 22 november zijn we begonnen aan het 
project: voortgezet onderwijs. We zijn in 
groepjes aan de slag gegaan met opzoeken 
van informatie. De informatie die we gevon-
den hadden moesten we gaan verwerken in 
een: folder, een muurkrant, een boekje of iets 
anders.
Van de informatie die we hadden, moesten we 
een presentatie maken en aan de klas voor-
dragen. Zo moesten we informatie opzoe-
ken in folders die we hadden gekregen van 
de scholen over: het Strabrecht College, het 
Jan van Brabant college, het Dr. Knippenberg 
College, het Carolus Borromeus college, de 
kleine Knip en de kleine Jan van Brabant. Toen 
we na een paar weken klaar waren met infor-
matie zoeken en de presentaties voorberijd 
hadden, hadden we op maandag 13 december 
de presentatie van groepje 1 en 2. En op dins-
dag 14 december hadden we de presentaties 
van groepje 3 en 4. En we hebben het project 
afgesloten met een v.o. dag.
Door: Maud

Op onze school hebben we het project v.o., 
daar leren we van alles over het v.o. maar op 
15 december hadden we een v.o. dag. Dan is 
de bedoeling dat je met een grote tas naar 
school komt en een paar boeken in je tas 
krijgt, je moet dan ook allemaal verschillende 
vakken doen. In het begin krijg je een groepje  
aangewezen en dat is dan voor een dag je  

klas. Dan ga je naar je mentor, daarna ga je 
met je klas je eerste vak doen. aan het einde 
van ieder vak kreeg je dan ook huiswerk, dat 
kon je dan doen in de les die was uitgevallen. 
We hadden van elk vak 40 min. In de kleine 
pauze kon je ook alvast huiswerk maken. aan 
het einde van de dag hadden we een lesuitval. 
Iedereen moest huiswerk maken.
Door: Anouk
 
Hallo, lezers van de Brandevoorter Courant, 
op de Vendelier houden wij ons in groep 8 
bezig met het voortgezet onderwijs, want 
het is belangrijk dat je goed weet wat er al-
lemaal gaande is op het voortgezet onderwijs. 
We hebben een project waar we ieder een 
school uit moesten kiezen waar je dan een 
stukje over moest schrijven. Ook hebben we 
een proef-Cito gemaakt als voorbereiding op 
de echte Cito-toets, daar komt dan een voor-
lopig advies uit. Om de scholen nog beter te 
leren kennen moet je ze natuurlijk ook een 
keer bekijken. Naar het Strabrecht zijn we al 
geweest en hebben daar een rondleiding ge-
kregen van leerlingen die daar zelf op school 
zitten. Toevallig zaten twee van die meisjes vo-
rig jaar ook op onze school. We gaan ook nog 
andere scholen bekijken, zoals het Carolus, Jan 
van Brabant, De Knip enz. Op school hebben 
ze ook een v.o. dag georganiseerd waarop je 
les krijgt van verschillende docenten en een 
kantine waar je broodjes kreeg en drinken.  

Het is niet zo dat je moet denken dat we al-
leen bij het project over de v.o. hebben. Want 
ook gewoon onder andere projecten hebben 
we het soms ook tussendoor over het v.o. 
Door: Evi

Naar HET STraBrECHT
Op maandag 22 november zijn wij met groep 
8a van de Vendelier naar het Strabrecht col-
lege geweest. Toen we daar aankwamen gin-
gen we als eerste naar een ‘glaslokaal’ dat 
was een lokaal waar aan alle muren op één 
na van glas waren. Daar was een meneer en 
die meneer legde ons uit wat het Strabrecht 
voor een soort school is en nog wat alge-
mene informatie over de brugklas. Er waren 
ook nog twee andere leerlingen die dingen 
vertelden en uitlegden. Die kinderen heb-
ben ook bij ons op school gezeten. Daar 
kregen we een rondleiding; we mochten 
toen ook in het handvaardigheidlokaal kij-
ken. We kwamen toen ook in een soort klas 
waar er allemaal proefjes gedaan werden. 
Die klas heet het science lab. Daar hebben 
we allerlei proefjes gedaan met onder an-
dere: gezichtsbedrog en een kettingreactie. 
Daarna gingen we terug naar het ‘glaslokaal’ 
en kregen we allemaal een worstenbroodje 
met wat te drinken, daar mochten we ook 
nog vragen stellen toen fietsten we weer 
terug naar huis.
Door: Luna n

het woord is aan
  de reporters van de vendelier
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even de wijk uit
DOE MEE aaN DE FOTOWEDSTrIJD - IN-
DUSTrIEEL ErFGOED; aNDErS BEKEKEN!

Helmond is een stad van industrie en indu-
strieel erfgoed. al sinds de middeleeuwen 
verdienen de Helmonders hun brood met 
ambachten. Dit ontwikkelde zich later, met 
name langs het kanaal, tot een levendige indu-
strie. Daardoor is er ook nu nog in Helmond 
veel van het industriële verleden te zien. Denk 
maar eens aan Vlisco, De Nederlandsche Ca-
caofabriek, het kanaal of de prachtige oude 
fabrikantenvilla’s. Niet voor niets is het onder-
werp Helmonds industrieel erfgoed, maar dan 
anders - op een originele manier - bekeken.

Lijkt het je leuk om mee te doen en je 
door het Helmondse industriële verle-
den te laten inspireren? Pak dan je ca-
mera en trek er op uit! De volledige wed-
strijdregels en prijzen zijn te vinden op 
www.helmond.nl/erfgoed10daagse en op te 
vragen via fotowedstrijd@helmond.nl, of tele-
foon 58 72 81. Uiteraard kunnen ook school-
groepen meedoen aan de wedstrijd. Iedere 
leerling wordt dan wel als afzonderlijke deel-
nemer beschouwd. De fotowedstrijd wordt 
georganiseerd in het kader van de Helmondse 
Erfgoed 10-daagse in mei 2011.

CrESCiMEnTO
VrIJ WErK VaN PaUL BECx

In de expositieruimte van de bibliotheek in 
Mierlo kunt u vanaf 20 december kennis ma-
ken met vrij werk van beeldend kunstenaar 
Paul Becx. Crescimento verbeeldt de essentie 
om steeds weer ‘de strijd’ aan te gaan met 
nieuwe technieken en materialen. Paul heeft 
door zijn zoektocht naar nieuwe expressie-
middelen een enorme groei doorgemaakt, 
waardoor er een boeiende expositie is neer-
gezet.
Paul Becx (1966) is beeldend kunstenaar en 
illustrator. Hoewel beide disciplines geheel 
verschillende uitgangspunten hebben, vor-
men ze beiden een grote artistieke uitdaging. 

Een voorbeeld van zijn illustratieve werk is 
een prent van de stadspoort van Eindhoven 
rond 1450. Deze siert de nieuwe fietsenstal-
ling op het 18 septemberplein in Eindhoven. 
Hiervoor heeft hij nauw samengewerkt met 
de stadsarcheoloog van Eindhoven, Nico arts. 
Op de expositie zal alleen zijn vrije werk te 
zien zijn. U kunt de expositie bezoeken tijdens 
de openingsuren van de bibliotheek tot en met 
donderdag 3 februari, bibliotheek dommeldal, 
vestiging Mierlo, Dorpsstraat 113, 5731 JH  
Mierlo, kijk ook op www.bibliotheekdommel-
dal.nl en www.paulbecx.com.

KErSTVaKaNTIE? TIJD VOOr VITaMINE G

In de vakantie zijn boeken lezen en film kij-
ken populaire bezigheden. Dat geldt ook voor 
het spelen van games en Playstation-spellen. 
Games en Playstation blijken een goed me-
dium om te ontspannen. 
Om te laten zien hoe leuk het gamen is voor 
jong en oud, en hoe geschikt het is om samen 
te doen, heeft bibliotheek dommeldal een ac-
tie: gratis games lenen in de kerstvakantie!

Ontdek gamen in de kerstvakantie

Kom en ontdek WII-games, PS2, PS3, x-
box360 en Nintendo DS of DVDrom. alle-
maal te leen als je lid bent van de bibliotheek. 
Leuk om te spelen met je ouders, je vrienden, 
je zus, je oma, je vulploegcollega’s of je sport-
team. Maar ook: gewoon lekker alleen!
De hele gamecollectie is verdeeld over de vier 
vestigingen, dus overal zijn games te leen. Van 
24 december tot en met 8 januari betaal je 
geen leengeld. En dat scheelt toch weer mooi 
e1,50! Op www.bibliotheekdommeldal vind 
je de nieuwste titels en lees je in welke ves-
tiging ze te vinden zijn. Je reserveert ze ook 
héél gemakkelijk en gratis via de site.

ExPOSITIE TOINE VaN DE KrUIJS IN DE 
BIBLIOTHEEK VErLENGD

De tentoonstelling van de tekeningen en 
schilderijen van Toine van de Kruijs (Hel-
mond 1974) in de bibliotheek in Helmond 
is verlengd tot 18 januari. De tentoonstel-
ling is tijdens de openingstijden, te bezich-
tigen in de expositieruimte van de nieuwe 
bibliotheek aan de Watermolenwal in Hel-
mond. Meer informatie vindt u op de website 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl n
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Met alle sneeuw en koude en vroeg invallende duisternis, 
zoeken we naar warmte en geborgenheid. Kaarsjes aan, 
knisperende open haard — en in Brandevoort denken 
we dat knisperen er dan maar bij als de gashaard brandt. 
Niets lekkerder dan een bordje erwtensoep. Voor dege-
nen die er altijd tegenop hebben gezien een pan snert te 
koken dit recept. Het is heel eenvoudig en bedenk dat-ie 
de volgende dag nog lekkerder is.

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.

 
erwteNsoeP

INGrEDIëNTEN

500 gram spliterwten
500 gram varkenspoot/varkensstaartjes of spare-ribs
500 gram prei
1 kleine knolselderij (in blokjes)
1 bosje selderij
100 gram spekjes
1 rookworst
2 liter water
peper, zout

BErEIDINGSWIJZE

Kook het vlees met de erwten en ongeveer ¾ van de 
knolselderij in zo’n 2 uur gaar in het weekwater. Haal het 
vlees eruit. Giet het kookwater af en bewaar dit. Prak de 
erwten en knolselderij tot pap en giet er het kookvocht 
op. Doe de in ringen gesneden prei en de rest van de 
knolselderij erbij en kook dit ongeveer een half uur. Haal 
het vlees van poot, staartjes of ribben en doe dit terug 
in de soep. Bak de spekjes langzaam uit en doe die in de 
soep met stukjes rookworst en fijngesneden bladselderij. 
Controleer op peper en zout.
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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 9 januari 2011. 

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

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

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

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

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

ook te downloaden via  www.brandevoortercourant.nl



nummer 10 • december 2010   65

d
e k

leu
rp

laat
u

itslage
n

p
agin

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. Evelyn Mulders 7 jaar 
2. Fleur Verachtert 4 jaar
3. Jaimy vd Sanden 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 JaNUarI NUMMEr

7 januari

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 2011 
 
Januari 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
03 jan SBIA Wijkhuis weer open 14.00 uur ’t BrandPunt   432013 
07 jan Brand Courant Sluiting inlevering nr 1 18.00 uur C. Brouwer  663650 
09 jan SBIA Nieuwjaarsbijeenkomst 14.30 uur ’t BrandPunt   432013 
16 jan SBIA Kolok concert 14.00 uur ’t BrandPunt   432013 
28 jan Brand Courant Distributie nr 1 18.00 uur P. Princen 665781 

 

29 jan SBIA Zwetsavond 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
 
Februari 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
02 febr Cliëntenraad Openbare vergadering 20-00 – 21.30 ’t BrandPunt   432013 
04 febr Wijkraad  Openbare vergadering 20-20.45 uur F. vd Laar 432013 
04 febr Brand Courant Sluiting inlevering nr 2 18.00 uur C. Brouwer  663650 
05 febr SBIA Zwetsavond 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
06 febr SBIA Show van Hennes 13.30 uur ’t BrandPunt   432013 
07 febr Kindervakantie Inschrijving 19.30 – 21.30 ’t BrandPunt   432013 
09 febr Kindervakantie Inschrijving 12.00 – 14.00 ’t BrandPunt   432013 
12 febr SBIA Zwetsavond 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
19 febr SBIA Carnaval in wijkhuis 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
20 febr SBIA Carnaval in wijkhuis 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
25 febr Brand Courant Distributie nr 2 18.00 uur P. Princen 665781 

 

 
Maart 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
05 mrt SBIA Apres optocht Br. Bal 14.30 / 20.00 ’t BrandPunt   432013 
08 mrt Brand Courant Sluiting inlevering nr 3 18.00 uur C. Brouwer  663650 
08 mrt SBIA Sluitingsbal 20.00 – 01.00  ’t BrandPunt   432013 
25 mrt Brand Courant Distributie nr 3 18.00 uur P. Princen 665781 

 

30 mrt Wijkraad Overleg bewoners 20.00  F. vd Laar   432013 
Bron : Brandevoorter kalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden. 
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alarmNummer 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71

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

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

ziekenhuis elkerliek helmond 59 55 55

welzijN BraNdevoort
gezondheidscentrum brandevoort, de plaetse 98 - 5708 zj  helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
huisartsen brandevoort
spoedlijn huisarsten 50 47 04
spoed avond / weekend 0900 - 8861
  dr. kaiser en dr. veldhuizen 50 47 05
  dr. keuning en dr. smeulders 50 47 06
  fax 50 47 03
  bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak 
apotheek brandevoort 37 00 44
de zorgboog - 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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