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inhoud
Precies op tijd en met een volle ontvangst-
hal in het wijkhuis verricht Jan Drouen de 
plechtige opening van het nieuwe culturele 
en maatschappelijke jaar 2011 van Brande-
voort. Uiteraard is de eerste en de beste 
handeling dan de verkiezing van de Brande-
voorter van het jaar. Er zijn meer meldingen 
binnengekomen dan het voorgaande jaar.

Wethouder Stienen wekt de schijn dat hij goed communi-
ceert met onder andere de werkgroep “530kV onder de 
grond”. Echter, vergaderingen met de betrokken wethou-
der en de gemeente Helmond worden altijd op het laat-
ste moment uitgesteld. Ook de meeting van maandag 
17 januari is afgeblazen. De motivatie van het annuleren is dat er 
geen nieuwe feiten te melden zijn en dat er constructieve gesprek-
ken met TenneT worden gevoerd. Deze constructieve gesprekken 
lopen nu al enkele jaren, maar bij ons is niet bekend waar deze 
gesprekken over gaan.

Na een onderbreking van ongeveer een 
jaar gaat de Brandevoorter Courant verder 
met artikelen over iets wat zowel onder-
nemers als consumenten zal interesseren, 
namelijk de winkels in Brandevoort. Op 
zondag 16 januari heeft wethouder Stie-
nen, samen met de heer Hoen, directeur 
van Bouwfonds Ontwikkeling, het startsein 
gegeven voor de bouw van Blok 6.

Op donderdagavond 30 december vond 
de prijsuitreiking plaats van de decem-
beractie in Brandevoort. In de gezel-
lige zitruimte van Cafetaria Brandevoort 
werden de prijswinnaars ontvangen en 
vol enthousiasme werden hun prijzen uit-
gereikt door Jet Uijen, secretaris van de 
winkeliersvereniging Brandevoort.

De Brandevoorter Courant heeft, zo-
als u wel weet, naast de conventione-
le papieren courant ook een website, 
www.brandevoortercourant.nl. Maar de tijd 
staat niet stil en de ontwikkelingen met be-
trekking tot mogelijkheden tot informatie-
voorziening volgen elkaar in rap tempo op. 
Omdat we als werkgroep altijd nieuwe we-
gen willen inslaan, kwam bij ons de gedachte 
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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 
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Theater ’t Speelhuis, Helmond
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Ruimte voor… iets anders. Dat klinkt nog 
leeg en heeft nog niets om het lijf. 
Brandevoort begint aan een tweede decen-
nium. Een nieuwe Brandevoorter van het jaar 
is gekozen: het is Jet de Laat geworden. Zij is 
al jaren actief in de wijk en dan wel vooral 
met een evenement dat karakteristiek is voor 
Brandevoort: Dickensnight. Dit is ondertussen 
een bijzondere gebeurtenis geworden met 
een A-status. Mede door Jet de Laat is deze 
promotie tot stand gekomen. Wethouder Stie-
nen kon het daarom ook niet laten om haar 
een unieke Brandevoorter te noemen, één die 
een eigen mening heeft en die weet wat zij 
wil. Hij zou graag met haar willen werken aan 
een integrale aanpak om evenementen uit de 
stad te combineren met die in Brandevoort. 
Zo zou het feest van de winterstad van het 
centrum van Helmond veel beter samen kun-
nen gaan met een dergelijk winters gebeuren 
in Brandevoort. Het zou Helmond nog veel 
meer op de kaart kunnen zetten dan nu al 
gebeurt. Jet knikte en glimlachte instemmend 
op deze uitnodiging. Wellicht biedt het aanbod 
dus voor de komende jaren indrukwekkende 
dwarsverbindingen voor de stad en Brande-
voort, als wij het allemaal goed begrijpen. Har-
telijk gefeliciteerd met deze ontwikkelingen!
Brandevoort is min of meer gesetteld. De hui-
zen die de komende jaren gebouwd worden, 
zijn een uitbreiding en bestendiging van een 
reeds geplande wijk. Zij zullen voor de vol-
tooiing van de wijk zorgen.
Het tweede deel van de wijk Brandevoort II is 
in het masterplan al uitgedacht. Nu alleen nog 
de leerpunten van Brandevoort I verweven in 
een nieuw concept. De stichting Bewegen en 
Sport heeft zijn plannen klaar. De gemeente 
heeft ingestemd. De stuurgroep Jeugd weet 
wat zij wil. De bestuurders staan ook hier 
achter. De wijkraad heeft zijn plannen voor 
het formele overleg met de gemeente gereed 
en de exploitatie en beheer van het wijkhuis 
zijn al lang rond.
Het is allemaal een kwestie van uitwerken en 
uitbouwen.
Er komt dus ruimte voor… creativiteit, cul-
tuur en voor diepere vormgeving van ontwik-
kelde tradities en gewoonten in de wijk.
De komende tien jaar kunnen bewoners aan 
de slag om het verworven materiële goed om 
te zetten in immateriële waarden en verwor-
venheden, die uiting geven aan wat bewoners 
in Brandevoort uiteindelijk van een speciale 
unieke wijk verwachten en nog verder willen 
ontwikkelen.
Deze courant zal trachten deze nieuwe uitin-
gen van omgang te volgen en te duiden. Op 

welke wijze dit gaat plaatsvinden is voor ons 
allemaal nog een verrassing, maar het zou na-
tuurlijk de onderlinge verbondenheid in de 
wijk meer tot wasdom kunnen brengen. En 

zoals het nummer van het nieuwe jaar (2011) 
misschien ook wel suggereert, mag de inbreng 
van bewoners ook wel wat afwijkend en spe-
ciaal zijn! n

de redactie
foto: ugur ozdemir

redactioneel
                         januari
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Aangezien er vragen zijn gesteld en opmerkin-
gen zijn gemaakt over de rol en de positie van 
de Wijkraad, wil de Wijkraad graag in dit artikel 
een verduidelijking hierop geven. De Stichting 
Wijkraad Brandevoort maakt op basis van de 
input vanuit de wijk en hun eigen ervaringen 
en inzichten het beleidsplan voor de komende 
jaren. De Stichting is geen democratisch ge-
kozen officiële volksvertegenwoordiging, want 
dat zijn de raadsleden in de gemeenteraad. De 
gemeenteraad is daarom ook het besluitvor-
mend orgaan in de gemeente Helmond. Zij 
neemt besluiten op basis van voorstellen van 
het college van B&W. Het college heeft een 
ambtenarenapparaat dat beleidsvoorbereiding 
doet en het beleid uitvoert. Bij de Wijkraad 
ligt dat anders.

WAT IS DE WIJKRAAD? 

De Wijkraad is een zelfstandige stichting, ge-
vormd door vrijwilligers uit de wijk, die zich 
via allerlei communicatie, onderzoek en en-
quêtes een beeld vormt van wat inwoners van 
Brandevoort belangrijk vinden. Zij richt zich 
in reguliere overlegvormen op de ambtena-
ren en het college van B&W. Zodat zij bij hun 
beleidsvoorbereiding zo goed als mogelijk de 
wensen van de wijk betrekken en ook bij de 

uitvoering van het beleid de wijk actief betrek-
ken. In de notitie ‘Wijkgericht werken in een 
nieuwe jas’ van de gemeente Helmond wordt 
helder gemaakt wat de positie van een wijk-
raad is: 
‘Wijkorgaan is enig gesprekspartner voor 
structureel overleg, maar niet de enige advi-
seur namens de wijk.’ Hoewel het wijkorgaan 
geen alleenrecht heeft in advisering van de 
gemeente, heeft het wijkorgaan wel de status 
van enig gesprekspartner voor het structu-
rele overleg met het gemeentebestuur op het 
snijvlak van beleid en uitvoering. Wijkorga-
nen hebben een eigen verantwoordelijkheid, 
namelijk het bevorderen van de leefbaarheid 
van de wijk. Vanuit die rol jagen ze bijvoor-
beeld bewonersinitiatieven aan, nemen deel 
aan signaleringsoverleggen en adviseren de 
gemeente over zaken die de leefbaarheid in 
de wijk aangaan. Wijkorganen hebben niet het 
alleenrecht op adviseren. Ook individuele be-
woners, bewonersorganisaties, wijk- en buurt-
verenigingen kunnen de gemeente adviseren. 
‘Wijkorganen adviseren over alles wat zij vin-
den dat de wijk aangaat.’
Deze advisering kan bestaan uit ideeën en 
suggesties aandragen, problemen signaleren 
en oplossingen bedenken. Het kan gaan om 
ongevraagd advies over onderwerpen die op 

dat moment spelen en raken aan de leefbaar-
heid van de wijk, maar ook om gevraagd ad-
vies over beleid of plannen van de gemeente, 
waarbij bewonersparticipatie deel uitmaakt 
van het projectplan. Vooraf inperken van het 
domein van advisering (de onderwerpen) 
staat op gespannen voet met de eigen verant-
woordelijkheid van de wijkorganen: namelijk 
het bevorderen van de leefbaarheid in hun 
wijk. Om het wijkorgaan in staat te stellen 
deze adviesrol goed te kunnen uitoefenen is 
het nodig dat de gemeente tijdig relevante in-
formatie aan de wijkorganen verstrekt.

‘WELKE ROL EN POSITIE HEEfT HET WIJK-
ORgAAN DUS NIET?’

gekozen wijkvertegenwoordiging. De wijkor-
ganen hoeven geen afwegingen of keuzen te 
maken namens de wijk. Dit is de taak van de 
gemeente, met input van de wijkorganen die 
zichtbaar maakt welke meningen er leven bij 
bewoners(groepen) in de wijk.
Verlengstuk van de gemeente. Wijkorganen 
hoeven het beleid van de gemeente niet te 
verdedigen richting wijkbewoners. Wanneer 
een wijkorgaan door wijkbewoners aange-
sproken wordt in het geval de gemeente een 
afweging maakt die afwijkt van het advies van 

wijkraad:
      positie en rol
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franklin van de laar
foto: ugur ozdemir

het wijkorgaan, dan is de gemeente aanspreek-
punt en niet het wijkorgaan. Bindend advies 
geven. De gemeente kan beargumenteerd af-
wijken van het advies van het wijkorgaan. In 
het geval van een formeel inspraaktraject ge-
beurt dit door college of raad. In andere geval-
len door de betrokken vakafdelingen.
Met bovenstaande in het achterhoofd pro-
beert de Stichting Wijkraad Brandevoort: 
Haar beleid tot uitvoering te brengen door za-
ken eigenhandig te realiseren en veelal door in 
samenwerking met andere vrijwilligersorgani-
saties, maar bijvoorbeeld ook met gemeente, 
politie en woningcorporaties, belangrijke za-
ken ter hand te nemen. Het overleg met par-
tijen is soms besloten als het gaat om werk-
overleggen waar een ieder vrij moet kunnen 
zijn om hardop te denken en elkaar op zaken 
aan te spreken, zoals je ook in het bedrijfs-
leven aan periodiek besloten werkoverleg 
doet. Daarnaast worden periodiek openbare 
bijeenkomsten georganiseerd waar de par-
tijen hun visie, acties en dergelijke spiegelen 
met de wijk om feedback en input te krijgen. 
Dit wordt door de Wijkraad Brandevoort vier 
maal per jaar georganiseerd. Tevens is aan elke 
bestuursvergadering een inloopspreekuur ge-
koppeld, want de Wijkraad wil laagdrempelig 
bereikbaar zijn voor alle wijkbewoners.

Het nieuwe wijkgericht werken van de ge-
meente Helmond zo goed mogelijk te benut-
ten. Dit bestaat uit drie overlegvormen. De 
Wijktafel, met namens de gemeente onder 
andere de verantwoordelijk wethouder voor 
het wijkgericht werken, waar een wijkactie-
plan wordt vastgesteld en geëvalueerd, waarin 
allerlei organisaties samen afspraken maken 
over zaken die zij ten gunste van de wijk gaan 
realiseren binnen de termijn van het plan: 
twee jaar. Het Wijkwerkoverleg, het overleg 
met een vakwethouder en zijn/haar ambtena-
ren over acute kwesties en eventueel langer 
lopende grote dossiers, en tenslotte het Wijk-
bezoek. 
Indien nodig ook buiten het wijkgericht wer-
ken van de gemeente om haar doelen in het 
kader van de bevordering van de leefbaarheid 
in Brandevoort te realiseren. Voorbeelden 
hiervan zijn het periodiek overleg dat wordt 
opgezet in het kader van de doorontwikkeling 
van Brandevoort I en II. In het recente verle-
den is ook de weg van de politiek bewandeld 
om het sportpark aan de Kaldersedijk gerea-
liseerd te krijgen. 

WIJKACTIEPLAN 2011-2012

Het wijkactieplan wordt dus niet alleen door 

de Wijkraad gemaakt. Zij is één van de partijen 
die mede invulling geeft aan dit plan. Dit wijk-
plan wordt voor het eerst vastgesteld op de 
zogenaamde Wijktafel-bijeenkomst die begin 
2011 door de gemeente wordt georganiseerd. 
Dit wijkactieplan is zoals gezegd ook niet het 
enige dat de wijkraad doet, of de enige weg die 
wordt bewandeld. 

BUNDELINg VAN KRACHTEN

Door in de Stichting Wijkraad Brandevoort 
ook de Stichting Sporten en Bewegen, Stich-
ting Brandevoort in Actie, Stichting Sociaal 
Cultureel Centrum ’t BrandPunt, Stuurgroep 
Jeugd, Commissie Buurtpreventie en de com-
missie Spelen en groen te participeren, bun-
delt zij automatisch de ervaring en visie van 
vele wijkbewoners die met de bevordering 
van de leefbaarheid actief zijn. Overigens blijft 
de input vanuit wijkbewoners altijd welkom, 
gewoon met opmerkingen, ideeën of concrete 
initiatieven, maar uiteraard ook door actief te 
participeren in een van de vele groeperingen, 
commissies en besturen. We doen het immers 
allemaal samen.

Website: www.wijkraad.brandevoort.org
E-mail: wijkraad@brandevoort.org n
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Akkerweg 70 Helmond • www.coppelmans.nl

Coppelmans beslist  
de groenspecialist 
bij u in de buurt!

Topkwaliteit planten voor zeer scherpe prijzen! 

Tuinmeubelen  
alle bekende 
merken zoals 
Royal garden,

4-seasons, 
Royal seasons

Uniek in de regio, 4500m2 
woninginrichting onder één dak!

Grote collectie 
buiten meubilair 
en buitenkeukens

Engelseweg 214, 5705 AK Helmond 

(Winkel boulevard Engelseweg)

Telefoon Covetex 0492-538979

Telefoon Stijl & Co 0492-475624

Openingstijden Ma 13.00-18.00, din. t/m do.  

9.30-18.00, vrij. 9.30-21.00, zat. 9.00-17.00

Verlichting, 
woonaccessoires, 
en schilderijen

Klein in prijs.
Groot in 

gordijnen, tapijt, 
vinyl, laminaat,  

en karpetten

De gordijnen 
worden in eigen 
atelier gemaakt

Showroom geopend op vrijdag & zaterdag 
10.00 - 16.00 uur en op afspraak.
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wijkhuis ‘t brandpunt
                        bruisend brandevoort

maja bunthof

Met de nieuwjaarsreceptie op 9 januari is de 
kop van 2011 er voor ’t BrandPunt weer af. 
2011 belooft weer een jaar te worden vol 
met activiteiten voor jong en oud. Laat u in-
spireren en kijk regelmatig op de websites: 
www.brandpunt.info en www.brandevoor-
tinactie.nl die door de webmasters Suzan 
Beks en Annelies Hoolmans vernieuwd zijn. 
Jet de Laat (voorzitter Stichting Dickesnight 
Brandevoort) is verkozen tot Brandevoorter 
van het jaar. Alle medewerkers van wijkhuis 
’t BrandPunt feliciteren haar van harte met 
deze verdiende pluim!

30 JANUARI
Optreden privé-gitaarschool Eric van Oss
Op deze voorspeelochtend presenteren de 
leerlingen van Eric van Oss hun vorderingen 
en resultaten. Tevens doen zij hiermee enige 
podiumervaring op. Eric geeft les aan kinde-
ren (vanaf vijf jaar!), volwassenen, beginners 
en gevorderden. De school kenmerkt zich 
door een eigen filosofie die tot uiting komt 
in de zeer persoonlijke manier van lesgeven. 
De inhoud van de lessen wordt afgestemd op 
de muziekinteresse en mogelijkheden van de 
lee rling. Plezier in het musiceren staat hierbij 
voorop! Voor meer informatie: Eric van Oss, 
tel.: 55 01 90. 

30 JANUARI 
Uitwisselingsconcert - Stadsharmonie Phileuto-
nia en Woensels Muziekcorps
De Koninklijke Stadsharmonie (K.S.H.) Phi-
leutonia uit Helmond is op 23 oktober 1850 
opgericht als Liederentafel en in 1862 omge-
zet naar harmonie. De naam Phileutonia kan 
het beste worden uitgelegd als ‘Vrienden met 
de juiste toon’. Voor het uitwisselingsconcert 
met het Woensels Muziekcorps is ‘t Brand-
Punt gekozen.
Het concert begint om 15.00 uur. Kijk op 
www.brandpunt.info www.brandevoortinac-
tie.nl voor meer informatie.

6 fEBRUARI
Dansshow White Noise - sportcentrum Hennes 
B4Real
Sportcentrum Hennes B4Real organiseert 
zondag 6 februari White Noise, een spette-
rende dansshow. Aanvangstijden zijn 14.00 
en 16.00 uur. ‘t BrandPunt zal worden over-
spoeld met nieuwe hip hop, streetdance 
style, en er zal ook een optreden van Zum-
bavolwassenen en Zumbakids te zien zijn. De 
groep breakdancers floor Burnin’ uit Weert 
(Nederlands kampioen) zal een gastoptre-
den verzorgen. Kom kijken, want het is zeker 
de moeite waard. Kaarten verkrijgbaar bij 
Sportcentrum Hennes (tel.: 040 285 81 57) 
en ‘t BrandPunt á e7,50. Als u tijdens deze 
show geïnspireerd bent geraakt, dan kunt u 

een gratis proefles volgen bij Sportcentrum 
Hennes. Informatie: Mierloseweg 67, gel-
drop, tel.: 040 285 81 57 of op www.sport-
centrumhennes.nl.

BRANDEVOORTER ZWETSAVONDEN
Heeft u al kaarten voor de Brandevoorter 
zwetsavonden? Dan kunt u genieten van een 
onvervalste carnavaleske avond op 29 janua-
ri, 5 en 12 februari. Nog geen plaatsbewijzen? 
grote kans dat het moeilijk wordt om ze 
nog te bemachtigen, want deze avonden zijn 
razend populair. De toegangskaarten kosten 
e10,- per stuk en zijn tijdens de openingstij-
den van ’t BrandPunt verkrijgbaar aan de bar. 
Aanvangstijd van de avonden is 20.00 uur. De 
zaal gaat open om 19.30 uur. 

CARNAVAL IN ’T BRANDPUNT
Carnavalsstichting de Brandeliers en/of 
Stichting Brandevoort in Actie brengen dit 
jaar weer een uitgebreid programma met 
carnaval.
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 eenvoudige 
maaltijd. Kaarten verkrijgbaar aan de bar van 
’t BrandPunt tijdens de openingstijden. Zaal 
open vanaf 14.45 tot 21.00 uur.
05-03  Après-optochtparty van 15.30 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 optreden 
van de Brandeleros, van 20.00 tot 1.00 uur. 
Entree voor niet-leden e5,-. Muziek ver-
zorgd door DJ Peter Haneveld.
06-03 Na de optocht in Helmond-cen-
trum wordt er in ’t BrandPunt vanaf 15.00 
uur verder gefeest. De toegang is gratis.
08-03 Sluitingsbal met een optreden van 
de Brandeleros, van 20.00 tot 1.00 uur. En-
tree voor niet-leden e5,-. Muziek verzorgd 
door DJ Peter Haneveld.
09-03  Haringhappen. Sluit carnaval 2011 
op traditionele wijze af en kom haringhappen 
in ’t BrandPunt. Aanvang 20.00 uur. 

KINDERCARNAVAL OP 7 EN 8 MAART
Kindercarnaval met schminkers, ballonnen-
clown en gezellige muziek van 14.00 tot 
18.00 uur. Entreeprijs voor kinderen e2,50. 
Ouders en andere carnavalsvierders betalen 
e1,-. Kaartverkoop op 8 en 9 februari van 
19.00 tot 20.00 uur aan de bar in ’t Brand-
Punt, vanaf 10 februari tijdens openingstijden 
van ’t BrandPunt.

18 EN 19 MAART 
Vrijwilligersactie
Ook in 2011 vindt er weer de landelijke vrij-
willigersactie plaats. De koninklijke familie 
doet ook weer mee om het vrijwilligerswerk 
onder de aandacht te brengen. Voor meer in-
formatie: www.nldoet.nl. n

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    lj 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie op: 

www.brandeliers.com 

 

 



nummer 1 • januar i  2011   11

Precies op tijd en met een volle ontvangst-
hal in het wijkhuis verricht Jan Drouen de 
plechtige opening van het nieuwe culturele en 
maatschappelijke jaar 2011 van Brandevoort. 
Uiteraard is de eerste en de beste handeling 
dan de verkiezing van de Brandevoorter van 
het jaar. Er zijn meer meldingen binnengeko-
men dan het voorgaande jaar. De commissie 
die de verkiezing doet, kan dus kiezen uit een 
kleurrijk geheel van actieve Brandevoorters. 
Een groep van zeven mensen is genomineerd 
voor de commissie. Uiteindelijk blijkt Jet de 
Laat de hoogste ogen te gooien: haar activi-
teiten voor de acht Dickensnights tot nu toe 
staan garant voor een verantwoorde keuze, 
bericht Jan Drouen namens de commissie. 
Mede door de inzet van Jet is de Dickens-
night een A-evenement in Helmond.

De verkiezingscommissie bestaat uit frans 
Stienen, wijkhouder van Brandevoort voor 
2010, Jacqueline Klomp, coördinerend amb-
tenaar voor Brandevoort, Patricia van Dijk, 
een van de twee wijkbrigadiers, en dan nog 
Ingrid Tielemans (bestuurslid van de Stichting 
Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort) en 
Jan Drouen zelf.

De commissie heeft een keuze gemaakt uit 
zeven voorgestelde personen uit de wijk:
•	 Henny Martens. Henny zet zich al jaren in  
 voor de fietsbeurs, de jaarlijkse fietstocht  
 en het paaseieren zoeken en lid van De  
 Brandeliers en De Brandeleros.
•	 Wilko Eekhof (apotheker). Wilko is de drij- 
 vende kracht achter apotheek Brandevoort.  
 Hij doet niet alleen zijn apotheek, maar wil  
 per se in de wijk zorgen voor een apotheek  
 met een speciale inzet voor een dienstver- 
 lening die verder gaat dan medicijnen ver- 
 kopen. Voorlichting, nauw overleg met het  
 gezondheidscentrum en naar de bewoners  
 toe extra service te verlenen.
•	 Peter Faber. Peter is vele maanden per jaar  
 actief met het bouwen van de carnavalswa- 
 gen. Dit neemt veel meer tijd in beslag dan  
 iedereen denkt. Hij ontwerpt, bouwt en co- 
 ördineert de wagencommissie van de car- 
 navalsvereniging. Door zijn onvermoeibare  
 inzet geeft hij cachet aan het carnaval bin- 
 nen Brandevoort en staat de wijk er ieder  
 jaar weer tijdens de ‘buitenwijkse’ optochten. 
•	 Doreen de Hoon. Doreen staat altijd voor  
 iedereen klaar. Niet alleen in het vereni- 
 gingsleven van Brandevoort is ze heel actief  
 (SV Brandevoort), maar ze neemt ook haar  
 maatschappelijke rol zeer serieus: ze helpt  
 altijd op school en zat jaren in de ouder- 
 raad van De Vendelier. Doreen is een drij- 
 vende kracht op de achtergrond, onmisbaar  
 voor het verenigings- en buurtleven in een  
 wijk als Brandevoort. 

•	 Herbert van Reth. Herbert is al vanaf de  
 start van de wijk bezig met het verzorgen  
 van internetsites voor de wijk. Ook is hij  
 verantwoordelijk voor de startpagina. Her- 
 bert maakt altijd tijd om anderen vooruit  
 te helpen en speelt een belangrijke rol bij  
 de financiering van vele evenementen.
•	 Yvonne Cremers. Samen met Claire staat  
 Yvonne aan de basis van het Kindervakan- 
 tiewerk in Brandevoort. Naast het feit, dat  
 ze de kartrekkers zijn, zijn ze samen ook  
 nog verantwoordelijk voor de complete ad- 
 ministratie en voor de begeleiding van de  
 vele vrijwilligers. Kortom, zonder hen geen  
 kindervakantiewerk.
•	 Jet de laat. Uit deze zes genomineerden en  
 Jet de Laat is Jet dus de ultieme Brande-- 
 voorter van het jaar geworden. Naast de  
 e1000,- die Jet beschikbaar mag stellen  
 aan één of meerdere groeperingen binnen  
 de wijk en de persoonlijke prijs, krijgt zij ook  
 het beeldje dat bij deze uitverkiezing hoort  
 en dat de zich uitbreidende wijk voorstelt.

Of de een meer of minder is dan de ander, 
is natuurlijk moeilijk te bewijzen. De com-
missie heeft met een aantal argumenten dus 
gezegd dat voor 2010 Jet op de voorgrond 
mag staan. Wellicht komen enkelen van de 
zes en ook anderen uit Brandevoort volgend 
jaar terug in de ranglijst van bijzondere Bran-
devoorters. 
Zoals het Herbert betaamt, heeft hij deze 
ontwikkeling meteen opgepakt en een do-
mein voor de Brandevoorter van het jaar 
aangelegd. Vanaf nu is de website Brande-
voorter van het jaar actief: www.brande-
voorter.nl. Via deze website kunnen vanaf nu 
bewoners en werkgroepen en andere doe-
ners uit de wijk personen aanmelden. En het 
mooie is dat het hele jaar de Brandevoorter 
van het jaar in de aandacht staat.
Dus bij deze ook meteen een oproep: be-
kijk de site www.brandevoorter.nl en geef 
aan wie zich naar uw mening bijzonder inzet 
voor gebeurtenissen, mensen, activiteiten en-
zovoort. n

de brandevoorter 2010
brandevoorter van het jaar

giel pollemans
foto: giel pollemans
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een goede adviseur vertaalt de woonwensen van de klant naar 

een totaalconcept. zo helpt hij zijn klant de juiste keuze te 

maken uit het immens grote aanbod van kleuren, materialen 

en motieven. er zijn nogal wat keuzes te maken. De juiste 

basiskleuren, raambekleding, vloerbedekking, meubels, 

verlichting, … alle kleuren en materialen moeten elkaar 

aanvullen en versterken. en uiteraard ook nog eens allemaal 

binnen de juiste tijdsplanning en het beschikbare budget. 

Driessen Helmond interieurs beschikt over alle kennis, 

ervaring en de juiste producten om uw huis volledig en 

smaakvol in te richten.

Bel of mail ons voor een afspraak*. we komen graag naar u toe 

om uw woonwensen te vervullen.

*  De kosten voor een kleur- en interieuradvies aan huis bedragen 

€100, bij het bezoek ontvangt u een waardecheque van €50 te 

besteden in onze zaak.

“Eerst goed luisteren,  
dan pas adviseren! 
Wat vindt u belangrijk,  
wat vindt u mooi, 
hoe staat u in het leven, ...” 

O ns a d vi e s te a m: A r i a n n e,  Eu g e n i e,  S a n d ra e n Lyd i a . 
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NIEUWBOUW DE MARKE
Het moment dat het Carolus Borromeus 
College zich samen met de ivo-mavo gaat 
vestigen in De Marke komt steeds dichter-
bij. We willen u middels regelmatige bericht-
geving in de Brandevoorter Courant op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen. Zo-
wel voor wat betreft de nieuwbouw als de 
ontwikkelingen binnen de school. 
In het septembernummer van vorig jaar werd 
melding gemaakt van de grondaankoop voor 
de nieuw te bouwen school voor voortge-
zet onderwijs in Brandevoort. De bouw van 
het Carolus samen met de ivo-mavo in De 
Marke is sindsdien wederom een stap dichter 
bijgekomen. Op 20 januari heeft de eerste 
bijeenkomst plaatsgevonden om te komen 
tot een architectenkeuze. Na een gedegen 
procedure is er uiteindelijk een vijftal archi-
tectenbureaus geselecteerd. Deze bureaus 
hebben een totaalpakket ontvangen met on-
der andere het programma van eisen. Op ba-
sis daarvan dienen zij een schetsontwerp te 
maken. In maart zal bekend gemaakt worden 
welk architectenbureau het definitieve ont-
werp mag maken. 
De samenwerking met de gemeente Hel-
mond verloopt erg goed. Vanwege de speci-
fieke eisen ten aanzien van de buitenzijde van 
het gebouw zijn er ambtenaren betrokken bij 
de keuze van de architect. Daarnaast is er 
een werkgroep, bestaande uit vertegenwoor-
digers van de gemeente en de school, die er 
voor zorgt dat de verschillende processen 
rondom de nieuwbouw op elkaar worden 

afgestemd. Een goed voorbeeld hiervan is dat 
de eerste vrijliggende fietspaden reeds zijn 
aangelegd. Het streven is nog steeds dat de 
nieuwbouw in 2012 wordt geopend. 

SAMENWERKINg MET SPRINg
Spring Kinderopvang is een organisatie die 
in de regio al bijna veertig jaar professionele 
opvang biedt aan kinderen van nul tot en met 
twaalf jaar in Noord-Limburg en Oost-Bra-
bant. Het Carolus Borromeus College gaat 
een samenwerking aan met deze organisatie. 
Met ingang van het nieuwe schooljaar wor-
den leerlingen van twaalf tot en met vijftien 
jaar in de gelegenheid gesteld om na school-
tijd gebruik te maken van de faciliteiten van 
Spring. Allereerst is er opvang in de ‘huis-
kamer’. Onder het genot van een kop thee 
of een frisdrankje kunnen zij even op adem 
komen na een intensieve schooldag. Daarna 
is er gelegenheid om onder begeleiding huis-
werk te maken. Hierbij stelt de school de no-
dige middelen beschikbaar zoals computers. 
En ten slotte kan men gebruikmaken van de 
sportfaciliteiten of een (computer)spelletje 
doen. Tijdens de open dag op zondag 6 fe-
bruari zal er een stand zijn met nadere in-
formatie over deze nieuwe begeleidingsvorm 
binnen het Carolus. Spring zal deze moge-
lijkheid - afhankelijk van de vraag - vier tot 
vijf dagen per week van 15.00 tot 18.00 uur 
aanbieden aan de leerlingen van het Carolus 
Borromeus College. 
Extra informatieavond gymnasium info basis
Op donderdag 24 februari is er een voorlich-

tingsavond voor leerlingen van groep 8 die 
geïnteresseerd zijn in de gymnasiumopleiding 
van de school. De avond start om 19.30 uur. 
Ook ouders zijn van harte welkom. 
Tijdens de avond kunnen de basisschool-
leerlingen een kijkje nemen in de gymna-
siumkeuken van het Carolus. De avond is 
bedoeld voor leerlingen die zelf eens willen 
ervaren hoe het er op onze gymnasiumoplei-
ding aan toe gaat. Met name voor leerlingen 
van de basisschool die een brede belangstel-
ling hebben, die de leerstof snel oppikken en 
die goed zelfstandig kunnen werken, zou het 
gymnasium een goede vervolgopleiding kun-
nen zijn. Het Carolus Borromeus College is 
de enige school in Helmond die gymnasium-
onderwijs aanbiedt, dus we vinden het leuk 
om leerlingen alvast kennis met ons te laten 
maken. De basisschoolleerlingen volgen ook 
minilessen tijdens deze informatieavond. Een 
drietal gymnasiumdocenten vertelt wat een 
gymnasiumleerling leert en hoe onze school 
de leerstof aanbiedt. Daarna volgen de leer-
lingen lessen in wiskunde, geschiedenis en 
klassieke taal en cultuur. Uiteraard is er ook 
de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens 
deze avond. 
Leerlingen van groep 8 en hun ouders die 
de avond willen bijwonen, kunnen zich 
daarvoor opgeven. Dit kan tot uiterlijk 23 
februari via telefoon: 52 21 50 of e-mail: 
info@carolus.nl. Wanneer u nog meer infor-
matie wilt, kunt u ook contact opnemen met 
Claire Arts, afdelingsleider vwo, via boven-
staand telefoonnummer. n

nieuws van het carolus borromeus college
foto: ugur ozdemir
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WAAROM EEN LICHTKRANT?
De Brandevoorter Courant heeft, zo-
als u wel weet, naast de conventione-
le papieren courant ook een website, 
www.brandevoortercourant.nl. Maar de tijd 
staat niet stil en de ontwikkelingen met betrek-
king tot mogelijkheden tot informatievoorzie-
ning volgen elkaar in rap tempo op. Omdat we 
als werkgroep altijd nieuwe wegen willen inslaan, 
kwam bij ons de gedachte op met een lichtkrant 
te gaan werken om zo bewoners en passanten 
te kunnen wijzen op geplande activiteiten.

AANLEg EN STRUBBELINgEN
Na een lange winter, veel formele routes en een 
ontzettend lang traject om wat elektriciteit naar 
de locatie te leiden, branden nu de letters van de 
Brandevoorter lichtkrant aan de Brandevoortse 
Dreef naast het parkeerhaventje tegenover VDL. 
Na en in overleg met de gemeente heeft Suur-
land Outdoor de BC aangeboden om een licht-
krant voor de wijk te plaatsen.

ONDERHOUD VAN INfORMATIE
De BC zal de komende tijd de inhoud van de 
lichtkrant verzorgen. Via een m2m gprs-verbin-
ding kunnen we de teksten op afstand op de 
lichtkrant plaatsen. In een programma typen we 
deze in, we geven een tijdsaanduiding aan, laten 
bepaalde tekstblokken bij elkaar plaatsen en we 
instrueren vervolgens de lichtkrant om de tek-
sten en onderbrekingen prominent ten toon te 
spreiden. Het is de bedoeling dat de belangrijk-
ste evenementen van de wijk op de lichtkrant 
verschijnen en vervolgens automatisch blijven 
doorlopen.	 Na	 afloop	 van	 een	 samenhangend	
geheel aan tekst komt er dan automatisch een 
volgend blok aan informatie. Naast de evene-
menten van de wijk, zullen wij informatie die 
specifiek	is	voor	Brandevoort	op	de	lichtkrant	
plaatsen. Wij denken hierbij aan het weer, aan 
gemeentelijke berichten speciaal voor onze wijk 
en aan tijdelijke informatie die voor alle Brande-
voorters nodig is.
Suurland coördineert de reclamemeldingen in 
het onderste deel van de lichtkrantzuil. De ad-
vertenties die met een regelmaat van 10 secon-
den veranderen, vallen daarom onder de verant-
woordelijkheid van Suurland en hebben met de 
Brandevoorter Courant niets te maken. Voor 
eventuele vragen en/of opmerkingen hierover is 
dus Suurland aanspreekbaar.

DE TOEKOMST
Wij willen graag ervaring krijgen met deze 
nieuwe manier van informatieverstrekking. Deze 
informatieve lichtkrant met de opvallende com-
merciële berichtgeving vinden wij nog geen ide-
ale en optimale informatiebron. De komende 
tijd blijven wij zoeken naar een nieuwe en ei-
gentijdse informatievoorziening, die dicht bij de 
technologie van deze tijd staat. graag ontvangen 
wij suggesties en ideeën voor deze vorm van 
berichtgeving en soortgelijke ontwikkelingen. n

brandevoort digitaal geïnformeerd
de redactie

foto: ugur ozdemir
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Nog een paar weken en dan weten we hoe-
veel kinderen er gaan deelnemen aan de 
derde K.V.W. Brandevoort. Vorig jaar ston-
den we versteld van het aantal deelnemers. 
Worden we dit jaar weer verrast? Het pro-
gramma zit vol leuke activiteiten, dus zorg 
dat je erbij ben van 11 tot en met 15 juli!

Het inschrijfformulier wordt in de eerste 
week van februari uitgedeeld op de drie 
Brandevoorter scholen. Behalve een in-
schrijfformulier voor de kinderen, krijg je 
ook een inschrijfformulier mee voor vrijwil-
ligers. 

Vorig jaar hebben we na de inschrijving nog 
veel ouders gebeld omdat we te weinig hulp 
hadden. We hopen dit jaar weer te kunnen 
rekenen op veel vrijwilligers. Het zou hele-
maal geweldig zijn als alle ouders zich ook 
opgeven als vrijwilliger bij het inschrijven 
van hun kinderen. De Kindervakantieweek 
is namelijk niet alleen leuk voor kinderen 
om mee te maken, maar ook voor vrijwil-
ligers. Misschien wil je vader/moeder, grote 
broer/zus, buurmeisje/buurjongen, neef/
nicht of opa/oma wel meehelpen; super ge-
zellig. 

Heb je geen formulier gekregen, maar wil je 
wel meedoen of meehelpen? ga dan naar 
onze site www.kvwbrandevoort.nl, daar kun 
je de formulieren downloaden. 

De deelnamekosten zijn e35,- per kind. Dit 
dient direct bij inschrijving betaald te worden 
(liefst gepast). De inschrijving voor de Kin-
dervakantieweek vindt plaats in ’t BrandPunt 
op maandag 7 februari van 19.30-21.30 uur 
en op woensdag 9 februari van 12.00-14.00 
uur. Inschrijven na 9 februari is niet mogelijk!

K.V.W. Brandevoort, dat mag je niet missen! 
Tot ziens bij de inschrijving. n

kindervakantieweek
       inschrijving

yvon cremers

K.V.W
.

KINDER VAKANTIE WEEK 2011

MAANDAG 11 JULI t/m VRIJDAG 15 JULI 
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Stichting Dickensnight Brandevoort bedankt
al haar vrienden

Adriaans Projectontwikkeling - Helmond
Rabobank – Helmond • Eindhovens Dagblad – Eindhoven

Gemeente Helmond – Helmond • KallistewoCom – Eindhoven

Adcommunicatie – Mierlo-Hout • André Relou Makelaardij - Helmond • Bavaria – Lieshout 
Bekx Assurantiën BV - Mierlo • Bistro Ter Plaetse – Helmond • Blauwe Deuren - Helmond

Boutique 4More - Helmond • Bouwbedrijf Hazenberg – Vught • Bouwbedrijf van Grunsven - Erp
Braakman Advocaten – Helmond • Brandevoorter Courant - Helmond • Brasserie Flo - Eindhoven

C1000 Wim Brouns – Mierlo-Hout • Cafetaria Brandevoort – Helmond
Cofoto Fotografie Mario Coolen – Helmond • De Jachtkamer - Eindhoven • Deltaclip - Helmond

Dranken Groothandel Meulendijks – Helmond • Espresso Koffie Services - Dongen
Fanfare Unitas – Helmond • Fotograaf Jan Dijstelbloem - Helmond • FrieslandCampina  -  Nuenen

GCB Fysiotherapie De Veste – Helmond • Heesmans Installatie Techniek B.V. – Helmond
HelmondTv  - Helmond • Helmond Muziek Corps - Helmond • Hooghuis Sportservice b.v. – Eindhoven
Hurks Vastgoedontwikkeling - Eindhoven • Joef Taal&Tekst - Helmond • Kapsalon Mary - Helmond

Kapzones Haarstudio – Helmond • Kemenade Design Belettering - Helmond • Kunstkwartier - Helmond
Leger des Heils • Meubel Woonfabriek - Best • Pedicure Jolanda – Helmond

Postbezorgers Brandevoort - Helmond • Politie - Helmond • Regionaal Weekblad De Loop – Helmond
Reklatex BV – Eindhoven • Rooijakkers Party & Events – Helmond • RSW Accountants – Nuenen

Schildersbedrijf DecoArt Snoeks – Helmond • Schoonheidssalon Marjan van Gaal – Helmond
Scissors Haarstudio - Helmond• Spons Graphics Interiours Styling – Helmond

Startpagina Brandevoort – Helmond • Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort - Helmond
Theo Keijzers Makelaardij – Helmond • Threvon Internet  Services – Helmond • TTPConcepts – Helmond

Tuincentrum Coppelmans – Helmond • Tuincentrum Milheeze • W&S Interieurwerken - Helmond
Winkeliers Vereniging Brandevoort - Helmond • Workx Materieelverhuur – Helmond

                     en niet te vergeten... alle vrijwilligers!
               Tevens willen wij alle bewoners bedanken die hun steentje hebben
         bijgedragen aan de sfeer van Dickens door hun huizen te versieren.

Graag tot de 9e editie van
Dickensnight Brandevoort

11 December 2011
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Vanzelfsprekend wenst Stichting Dickensnight 
Brandevoort een ieder allereerst een gezond en 
gezellig 2011 toe.

Een wat vreemde titel prijkt boven dit artikel. 
Zowel	in	de	loop	van	vorig	jaar	als	na	afloop	van	
de achtste editie van Dickensnight hoorden we 
regelmatig, dat Dickensnight een erg rijke club 
moet zijn. Een berg subsidie, veel sponsoren en 
grote inkomsten uit de horeca. Openheid van 
zaken geven is dan het enige antwoord.

Inderdaad, Stichting Dickensnight kreeg afgelo-
pen jaar een mooi bedrag aan subsidie van ge-
meente Helmond vanwege de A-Status die dit 
jaar aan de organisatie is toegekend. Dat daar 
tegenover staat, dat een zelfde bedrag aan spon-
soring dient te worden gegenereerd, is bij velen 
niet bekend. Elke euro die wordt binnengehaald 
aan sponsorgeld levert één euro subsidie van de 
gemeente op. Het maximale subsidiebedrag is 
e10.000,-. De sponsorcommissie van Dickens-
night wist daar dus een zelfde bedrag aan spon-
soring tegenover te zetten. Van dit bedrag dient 

35% gespendeerd te worden aan promotie van 
het evenement. 

Inderdaad, bij elkaar opgeteld heeft Stichting 
Dickensnight Brandevoort afgelopen jaar ge-
werkt met een budget van e20.000,-. Dat lijkt 
en is een gigantisch bedrag. Stichting Dickens-
night Brandevoort heeft gekozen voor duur-
zaamheid en kwaliteit van het evenement. Er is 
bewust geïnvesteerd in herbruikbare attributen; 
decoratie en een sponsorbord. Daarnaast is ge-
kozen voor professionele opmaak van het pro-
grammaboekje, vergroten van de oplage ervan 
en huis-aan-huisbezorging in heel Brandevoort 
en directe omgeving. Tel vervolgens ook kos-
ten voor entertainment; Scrooge, de koren, de 
ganzenhoedster, de steltenlopers, de draaimolen 
en de zweefmolen, en overige kosten zoals bij-
voorbeeld de inkoop van eten en drinken, alle 
stroomvoorzieningen, alle vergunningen, huur 
van alle apparatuur, parkeren en veiligheid…

Inderdaad, dit benadrukt waarom de baromzet-
ten en de soepverkoop van essentieel belang 

zijn. Dit jaar hebben we Dickensnight met een 
positief saldo af kunnen sluiten, hetgeen een ba-
sis vormt voor continuïteit van dit evenement. 
Vanzelfsprekend zijn wij erg blij met de subsidie 
van de gemeente en blijven we daarnaast afhan-
kelijk van sponsoren en horeca-inkomsten om 
Dickensnight gestalte te geven, het evenement 
met kwaliteitsimpulsen nog beter op de kaart te 
zetten en het een gratis toegankelijk wijkfeest te 
laten zijn en blijven.

Ja, Stichting Dickensnight Brandevoort is rijk. 
Niet zo zeer in poen, wél in menselijk kapitaal. 
Zo’n honderd dagvrijwilligers en een elftal orga-
nisatoren, dik tachtig deelnemers en vele enter-
tainers, enthousiaste sponsoren en duizenden 
bezoekers… Wij zijn er trots op dat we zo’n 
evenement op poten hebben kunnen en mo-
gen zetten. Een pareltje in Helmond waar veel 
mensen van genieten en juist daar doen we het 
voor! Wij genieten van de vrolijke gezichten, de 
complimenten en de sfeer die dat oplevert. Da’s 
ons jaarlijks kerstcadeautje aan jullie en aan ons 
zelf. Ook in 2011. Tot dan! n

dickensnight
met de billen bloot

jet de laat
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Leuk hoor, dat milieu. ‘t Is overal om ons 
heen, is erg belangrijk en moet beschermd 
worden. Dus we scheiden ons afval: we sjok-
ken met de opbrengst van het weekend naar 
de glasbak en we gooien de uienschillen in de 
groene kliko - als we die uien nog zelf pellen, 
natuurlijk. Het oud papier hoeft alhier niet in 
een overvolle papierbak te worden gepropt, 
zoals elders in het land, en sinds enige tijd 
kan het plastic in een zak met een mal oranje 
poppetje erop. Is allemaal goed tegen de op-
warming van de aarde, er kunnen fleece-trui-
en van worden gebreid en het zou ons niets 
verbazen als het ook helpt tegen eksterogen, 
neusverkoudheden en ander klein leed. Het 
scheelt in ieder geval aan ruimte in de grijze 
bak, dus redenen genoeg om eraan mee te 
doen. En het is reuze duurzaam, en zo hip zijn 
we dan ook wel weer.

Maar echt consequent zijn we niet. Zo is er 
de kerstboom. Wat daarmee te doen? Die 
kan natuurlijk in de tuin blijven liggen tot de 
ophaaldag, maar waarom zouden we, als we 
fijne rotondes en pleintjes tot onze beschik-
king hebben? Dan mikken we die boom toch 
gewoon de openbare ruimte in? Of de voor-
ruit moet ontdooid worden. Daar bestaan 
dan van die plastic ijskrabbers voor, maar het 
gemak dient de mens. Dus: auto starten, de 
blower op tien en dan snel nog even naar 
binnen voor een bakkie troost.

Het valt allemaal in de categorie kleine er-
gernissen, da’s waar. Er zijn beroerder zaken 
op de wereld. Maar het is jammer dat onze 
goeie bedoelingen dan toch weer teniet ge-
daan worden door dit soort slordigheid. We 
legen de nachtspiegel toch ook niet meer 
door het slaapkamerraam? n

column
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Jos van den Berkmortel, adjunct-directeur 
Particulieren bij Rabobank Helmond: “Als 
dichtbijbank willen we natuurlijk ook in de 

wijk Brandevoort zichtbaar aanwezig zijn. 
Een vergunning voor een geldautomaat 
liet lang op zich wachten, maar nu komt 

er zowel een plek om te pinnen als een 
virtuele ontmoetingsplek. Die laatste in 
het gezondheidscentrum met een eigen 
herkenbare Rabobankingang. Passend bij 
de huidige tijdgeest gaat het om een onbe-
mand kantoor waar men terecht kan voor 
alle servicehandelingen. Dit zijn de bankza-
ken die je ook via de telefoon en internet 
kunt regelen. Denk aan een bankpas aan-
vragen, vreemde valuta bestellen, een ver-
zekering afsluiten of een rekening openen. 
Rabobank Helmond is een vooruitstre-
vende bank, dus lopen we voorop met dit 
soort ontwikkelingen. Zo is ook via onze 
website al live contact met onze medewer-
kers mogelijk. Op de openingspagina van 
www.rabobank.nl/helmond kan men door-
klikken naar ‘Live contact met uw adviseur’ 
voor een videochat. Omdat onze klanten 
steeds meer bankzaken thuis vanuit hun 
luie stoel regelen, is dit een goede manier 
om het contact met de bank toch zo per-
soonlijk mogelijk te maken.” 

RECHTSTREEKS BEELDCONTACT MET 
RABOBANKMEDEWERKER
Hoe ziet zo’n virtuele ontmoetingsplek er nu 
uit? Bij binnenkomst worden bezoekers via 
een beeldscherm persoonlijk verwelkomd 
door een medewerker van Rabobank Hel-
mond. In een speciale booth (spreekkamer) 
kan men als klant van de bank vervolgens in 
alle privacy bankzaken doen terwijl er via het 
beeldscherm rechtstreeks contact is met een 
Rabobankadviseur. Ook kan men zelf op on-
derzoek uitgaan. Een interactieve wand biedt 
de mogelijkheid om zelf te navigeren naar 
informatie over allerlei bankgerelateerde en 
niet-bankgerelateerde onderwerpen. Samen 
met de Brandevoorter Courant wordt infor-
matie over Brandevoort verzorgd. In de ont-
moetingsruimte zijn ook een kinderhoekje en 
een wachthoek voor de naastgelegen praktijk 
voor fysiotherapie. 

OPENINgSTIJDEN
Met deze virtuele ontmoetingsplek zet Ra-
bobank Helmond een belangrijke stap in het 
nieuwe klantbedieningskanaal ‘beeldcommu-
nicatie’. De ontmoetingsplek is geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 
20.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 
uur. Voor geldhandelingen, een persoonlijk ad-
viesgesprek en voor overige bankzaken kan 
men terecht op alle bemande kantoren van 
Rabobank Helmond. n

rabobank
nu ook dichtbij in brandevoort

foto: ugur ozdemir
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winkelkroniek brandevoort
wim dobma

foto: ugur ozdemir

Na een onderbreking van ongeveer een jaar 
gaat de Brandevoorter Courant verder met 
artikelen over iets wat zowel ondernemers 
als consumenten zal interesseren, namelijk de 
winkels in Brandevoort.
Op zondag 16 januari heeft wethouder Stie-
nen, samen met de heer Hoen, directeur van 
Bouwfonds Ontwikkeling, het startsein ge-
geven voor de bouw van Blok 6 in De Veste, 
tegenover het informatiecentrum Brande-
voort. Het ligt in de bedoeling dat in Blok 6 
een tweede supermarkt komt, te weten een 
Jumbo-supermarkt. 

Boven de winkel(s) komen negen appartemen-
ten en twintig dakterraswoningen. Deze dak-
terraswoningen zijn een primeur voor Bran-
devoort, hoewel er in De Veste nu al wel enige 
appartementen met een dakterras te vinden 
zijn. Onder het gebouw van Blok 6 komt een 
parkeergarage met 156 parkeerplaatsen. De 
verwachting is dat Bouwfonds Ontwikkeling 
het geheel eind 2012 zal kunnen opleveren.
Hoewel men in supermarkten bijna alle da-
gelijkse levensmiddelen en andere benodigd-
heden kan kopen, zijn er toch wel een aantal 
mensen in de wijk die te kennen hebben ge-
geven behoefte te hebben aan speciaalzaken 
zoals bijvoorbeeld een warme bakker of een 
slager. In het inmiddels afgebroken houten ge-
bouw waarin de tijdelijke winkels gehuisvest 
waren, zat destijds een bakker die het niet 
heeft gered en ook een pizzazaak heeft het 
loodje gelegd.
In het huidige winkelbestand aan De Plaetse 
heeft de winkel in woonaccessoires inmid-
dels, jammer genoeg, ook zijn deuren moeten 
sluiten. Er wordt beweerd dat de huurders 
hoge huurprijzen moeten opbrengen. Winkels 
behorend tot een winkelketen, zoals HEMA, 
Primera, Zeeman, Albert Heijn, Eye Wish 
groeneveld of Kruidvat kunnen het, bij tegen-
vallende omzetten, toch nog wel even uitzin-
gen, maar individuele ondernemers moeten 
direct winst maken, als ze tenminste niet een 
flinke	prijs	 in	de	Staatsloterij	hebben	gewon-
nen of er op de achtergrond een suikeroom 
figureert.	Er	zijn	mensen	die	er	grote	moeite	
mee hebben dat winkeliers elkaar beconcur-
reren; zo kun je in de supermarkt bloemen 
kopen, terwijl de bloemist naast de super-
markt is gevestigd. 
Nog even en je kunt bij de garage belegde 
broodjes kopen en bij de kapper kun je dan 
een vakantiereisje boeken om vervolgens met 
een keurig gekapt hoofd in het vliegtuig te 
stappen! We zullen het maar vrijemarktwer-
king noemen ofwel globalisering.
In 2010 is de winkeliersvereniging Brande-
voort opgericht. Het bestuur bestaat inmid-
dels uit Paul van Dongen (Cafetaria Bran-
devoort, penningmeester), Maurice Jessen 
(manager bij Albert Heijn en voorzitter - hij 
is Marcel gijsbers inmiddels opgevolgd als 

manager bij AH) en Jet Uijen van Boutique-
4MORE (secretaris).
In maart van dit jaar komt bij Primera een 
buitengeldautomaat. Op de hoek van het ge-
zondheidscentrum Brandevoort komt een 
geldautomaat van de Rabobank. In de afge-
lopen winterperiode was het winkelcentrum 
slecht bereikbaar; aan de westzijde van de 
gracht lag een complete ijsvloer die zo glad 
was dat er nog aan gedacht is de wereldkam-
pioenschappen snowboarden of, zoals u wilt, 
iceboarden te organiseren. De winkeliersver-
eniging heeft besloten dit probleem aan te 
pakken als er zich weer zo’n situatie voordoet. 
De vereniging heeft tevens de eigenaar van de 
parkeergarage benaderd om de toegang wat 
breder te maken.
Komend februari is het inmiddels al weer een 

jaar geleden dat de damesmodezaak Bouti-
que4MORE haar deuren heeft geopend. Eige-
naresse Jet Uijen is heel tevreden, alhoewel ze 
lange uren maakt. Ze heeft nu besloten haar 
collectie nog toegankelijker te maken voor 
een breder publiek.
Tenslotte nog wat kleinere ergernissen zoals 
de steeds wederkerende hondenpoep en de 
rommel die bij bepaalde evenementen, zoals 
bijvoorbeeld Dickensnight, in de grachten 
terechtkomt. Aanwonende en winkelende 
Brandevoorters: ruim de rommel die uw huis-
dieren, respectievelijk kinderen, op straat ach-
terlaten zelf op, neem het mee naar huis of 
gooi het in de afvalcontainers, hoewel die, het 
moet gezegd, dun gezaaid zijn. Ook de winke-
liersvereniging hoopt dat u aan deze oproep 
gehoor zult willen geven! n
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Allereerst iedereen een voorspoedig en vei-
lig 2011. De eerste meldingen van het nieuwe 
jaar hebben we al weer gehad, maar ook in 
december hebben we het redelijk druk gehad 
met tien meldingen. Een felle autobrand bij 
het station, een aantal schoorsteenbranden 
en de gebruikelijke automatische meldingen 
en tweemaal een lang oliespoor op de wegen 
in Brandevoort en daarover wil ik het één en 
ander kwijt…

Als er olie op de weg ligt en dit wordt bij de 
politie gemeld dan zal in de meeste gevallen 
de brandweer erop afgestuurd worden om dit 
op te lossen of op te ruimen; het geeft immers 
een gevaarlijke situatie, vooral in bochten. Je 
ziet ons dan rustig over de weg wandelen en 
we spuiten het wegdek in met Aquaquick, een 
stof die olie en brandstofresten oplost. Hier-
door is de weg soms afgesloten, ontstaan er 
files	 en	 op	 dat	 moment	 komt	 er	 een	‘naar’	

beestje naar boven bij veel automobilisten, 
want vertraging, daar houden we niet van. 
Hard doorrijden en vooral de aanwijzingen 
die je krijgt negeren, en om de brandweerwa-
gen heen over de stoep, of door de berm er 
zo snel mogelijk voorbij rijden. Dit is iets wat 
onze veiligheid niet ten goede komt en dus 
uiteindelijk ook jullie veiligheid niet, want wij 
doen het niet voor onszelf, maar voor jullie, de 
bewoners van onze wijk, en we worden dan 
niet graag overhoop gereden.

Oud en Nieuw is dit jaar in Brandevoort rus-
tig verlopen. Op Oudjaarsdag moesten aan 
de Brand een aantal coniferen het ontgelden, 
maar verder gelukkig niet ergs. Dat was vroeg 
op de avond wel anders op het fon groffen-
plein in Stiphout. Daar is door vuurwerk een 
woonwagen in brand gevlogen. gelukkig voor 
de bewoners is het snel ontdekt en hebben ze 
zelf met succes een bluspoging ondernomen. 

Toen wij arriveerden, was het al zo goed als 
uit. We hebben nog wel diverse dak- en vloer-
beplating weg moeten halen om het helemaal 
uit te maken en er zeker van te zijn dat het 
niet opnieuw kon gaan branden, maar daar 
is het dan ook bij gebleven. Wel zijn er drie 
mensen voor controle naar het ziekenhuis ge-
weest in verband met ingeademde rook.

De rest van de avond is het vrij rustig geble-
ven. Tot 00.20 uur: toen konden we weer op 
weg. Door rook die de parkeergarage bij Al-
bert Heijn ingetrokken was, is er een automa-
tische brandmelding ontstaan, maar gelukkig 
niets aan de hand. We waren nog niet klaar 
of we konden door naar de Heilbeemden, 
waar een aantal vreugdevuurtjes waren. Na 
de mensen een gelukkig Nieuwjaar gewenst 
te hebben, hebben we deze vuren gedoofd om 
de weg weer vrij te maken. Al met al een rus-
tige avond en nacht. n

brandweer

wie schrijft die blijft

anton van de goor

SCHRIJf JE EIgEN BOEKENWEEKgE-
SCHENK VOOR HET gOEDE DOEL

Books 4 Life (een keten tweedehands boek-
winkels voor het goede doel) schrijft een ver-
halenwedstrijd uit! Het winnende verhaal zal 
als tegenhanger van het Boekenweekgeschenk 
tijdens de Boekenweek van 16 tot 26 maart 
cadeau worden gedaan aan iedereen die een 

boek koopt bij Books 4 Life. Iedere deelne-
mende winkel kiest een winnend verhaal. Het 
winnende verhaal in de provincies Brabant, 
Limburg en Zeeland zal in de winkel in Eindho-
ven beschikbaar worden gesteld.
Het thema van de Nationale Boekenweek is 
CV – Geschreven Portretten. Het thema van de 
verhalenwedstrijd van Books 4 Life is hier op 
geïnspireerd: Portret van een wereldverbeteraar. 

De reden hiervoor is dat 90% van de op-
brengsten van Books 4 Life gaat naar Amnesty 
International, Oxfam Novib en kleinschalige 
projecten. Het sympathieke motto van Books 
4 Life Goed Boek, Goed Doel slaat zodanig aan 
dat er inmiddels al zeven winkels in Nederland 
zijn geopend. 
Bent u een (aspirant-)schrijver en steunt 
u graag het goede doel, stuur dan uiterlijk 
16 februari 2011 uw korte verhaal in naar 
books4life.eindhoven@gmail.com. De verha-
len zullen door een deskundige jury beoor-
deeld worden, waarin onder anderen de in 
Eindhoven geboren schrijfster Natalie Koch 
en Petra Paulides-Ruitenberg, lid van Provin-
ciale Staten Brabant, zitting nemen. Natalie 
Koch bereikte in 2007 met haar debuutroman 
de longlist van de Libris Literatuurprijs. Naast 
deze professional op het gebied van literatuur, 
koos Books 4 Life onder anderen voor Staten-
lid Petra Paulides-Ruitenberg als jurylid, die op 
haar wijze bezig is met het verbeteren van de 
wereld, aansluitend bij het thema van de verha-
lenwedstrijd: Portret van een wereldverbeteraar.
Meer informatie, zoals de voorwaarden/spel-
regels, is te vinden op www.books4life.nl. 

Op zaterdag 12 maart wordt het eerste exem-
plaar	 van	 het	 winnende	 verhaal	 officieel	 aan	
de winnaar overhandigd in de deelnemende 
Books 4 Life winkels. n
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Op donderdagavond 30 december vond de 
prijsuitreiking plaats van de decemberactie 
in Brandevoort. In de gezellige zitruimte van 
Cafetaria Brandevoort werden de prijswin-
naars ontvangen en vol enthousiasme wer-
den hun prijzen uitgereikt door Jet Uijen, 
secretaris van de winkeliersvereniging 
Brandevoort. De prachtige vierde, vijfde 

en zesde prijs bestond uit een royale mand 
gevuld met allerlei cadeaus en waardebon-
nen, beschikbaar gesteld door de Brande-
voorter winkeliers, ter waarde van e250,-. 
Deze prijzen werden gewonnen door: Elise 
Vereijken, de familie S. Maas en de familie 
Bullema. De derde prijs, een Kinect spel-
computer, werd gewonnen door de familie 

Peters,	en	de	tweede	prijs;	een	flatscreen-tv	
werd gewonnen door mevrouw van Ierssel. 
De hoofdprijs ten slotte, een reischeque ter 
waarde van e500,- werd gewonnen door 
de familie Koop. Na de prijsuitreiking werd 
er getoast op het succes van deze allereer-
ste decemberactie. Wegens het grote succes 
zeker voor herhaling vatbaar! n

decemberactie
prijswinnaars

magda dreverman
foto: franka van vlerken

Het ingezonden artikel van Allissa van Lier-
op-Rutten in de Brandevoorter Courant 
van december over erfafscheidingen heeft 
nogal wat reacties losgemaakt. De gemeen-
te zal in het februarinummer van de BC een 
toelichting geven op het beleid en de hand-
having.. n

beeldkwaliteit
de redactie
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De gemeente reserveert acht ton voor arche-
ologisch onderzoek op de plek waar Brande-
voort II moet komen. Een jaar geleden vonden 
burgemeester en wethouders dit gezien de 
kosten niet de moeite waard. Vanwege de ge-
plande woningbouw in het gebied zou er geen 
tijd zijn voor onderzoek.
Het college van B&W zag geen meerwaarde 
in het opgraven van een nederzetting uit de 
IJzertijd (de periode van 800 voor onze jaar-
telling tot het jaar 0). De toen net aangestelde 
stadsarcheoloog, Janneke Bosman, Archeo-
logische Vereniging Kempen en Peelland, en 
diverse heemkundekringen waren verbolgen 
over dit besluit. Ook groenLinks en Helder 
Helmond stelden er vragen over.

Maar nu is het tij gekeerd. Door de krediet-
crisis is de behoefte aan nieuwe woningen 
verminderd, waardoor de oorspronkelijke 
woningbouwplannen vertraging hebben opge-
lopen. Bovendien blijkt het onderzoek minder 
duur te zijn dan aanvankelijk was voorzien. n

brandevoort II
archeologisch onderzoek toch uitgevoerd

de redactie

gROEP 8A TOT NU TOE…

Tot nu toe was heel erg leuk. We hebben heel 
veel gedaan, en dat gaan we nu vertellen:
In het begin van de eerste week kregen we een 
hele ander lesmethode. We moesten meteen al 
heel hard werken. Iedereen deed hard zijn best. 
Ook kregen we veel nieuwe topotoetsen, zoals 
bijvoorbeeld Zuid-Amerika & Azië.
We gingen ook een bezoekje brengen aan de 
middelbare school Carolus Borromeus College 
Helmond. Het was erg interessant.
Ook zouden we een bezoekje brengen aan de 
middelbare school Plein College Nuenen, maar 
dat ging helaas niet door. We gaan nog naar het 
Strabrecht College en de Jan van Brabant in de 
Molenstraat. Ook hebben we veel creatieve te-
ken- en knutselopdrachten gehad, en daartus-
sen zaten heel veel mooie resultaten.
We hebben heel veel Cito’s geoefend, zodat we 
de grote Cito in februari goed kunnen maken. 
We doen er dan ook hard onze best voor!!
Ook hadden we een stagiaire in de klas, die ons 
muziekles gaf. Dat vonden wij heel erg leuk, we 
hadden een liedje ingestudeerd, dat wij na een 
paar weken al helemaal uit ons hoofd konden 
zingen. En toen het kerst was, moest er na-
tuurlijk ook een kerstboom in onze klas! Kort 
daarna was er natuurlijk ook een kerstdiner, 
met een heerlijk buffet! En de tafels stonden 
vol met lekkere hapjes! Kortom groep 8a tot 
nu toe is helemaal te gek! n

het woord is aan
  de reporters van de obs bente en chelsea, groep 8a 
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sport- en beweegpark
       beeld bij de accommodatie

In de laatste twee edities van de Brande-
voorter Courant heeft u de ontwikkelingen 
omtrent het sport- en beweegpark kunnen 
lezen. We zijn nu volop bezig met het con-
creet maken van de plannen. We vertalen de 
visie en de randvoorwaarden in een werk-
baar pakket van eisen op basis waarvan we 
binnenkort marktpartijen gaan benaderen 
om voorstellen in te dienen. 

Brandevoort is een unieke wijk in Neder-
land, met een unieke, klassieke bouwstijl. 
Ook de accommodatie en overige opstallen 
die op het sport- en beweegpark gaan ver-
rijzen, zullen zo veel mogelijk in de stijl van 
de wijk gerealiseerd worden. We stellen het 
op prijs dat de Brandevoorter meedenkt 
over deze unieke sport- en beweegfacilitei-
ten die straks een volgend trots onderdeel 

van de wijk zullen uitmaken. We nodigen u 
daarom van harte uit om samen met ons 
een creatief mood board te maken. Als uit-
gangspunt bieden we u graag de volgende 
impressies aan. Let op: deze ontwerpen zijn 
beslist	 niet	 definitief	 en	 zeggen	 absoluut	
niets over de keuze voor welk ontwerp dan 
ook. Het is uitsluitend bedoeld als eerste 
aanzet, om het creatieve denkproces op 
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gang te brengen. graag ontvangen we uw 
ideeën over de accommodatie, de functio-
naliteit, het beeld, het landschap, de sfeer, 
praktische toepassingen en overige zaken 
die bij kunnen dragen aan het realiseren van 
het meest optimale sport- en beweegpark.
Bovenstaande uitnodiging sluit aan op de 
oproep die we al eerder deden: uiteraard  
zijn we nog steeds op zoek naar groepen  

mensen of individuele personen die sport- 
en of beweeginitiatieven willen ontplooien 
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 
contact met ons op!

BESTUUR STICHTINg SPORTEN EN BE-
WEgEN IN BRANDEVOORT
- 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.

stichting sport & bewegen brandevoort
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Scouting Brandevoort heeft 2010 op een fan-
tastische manier afgesloten! Op 23 decem-
ber ontving de voorzitter van de vereniging, 
Jeroen Bierens, van de gemeente Helmond-
projectleider, Hans van Horne, de eerste 
sleutel van het nieuwe Scoutinggebouw. 
De sleutel vloog met een abseiltouw door 
de lucht om door de Scoutingvoorzitter te 
worden opgevangen. De nieuwe stek is een 
voormalig woonhuis en staat aan Brande-
voort 13a, vlakbij het sportpark. De scouts 
zijn erg tevreden over de manier waarop 
gemeente de verbouwing heeft aangepakt. 
Voorzitter Bierens: “De projectleider dacht 
op vele fronten met ons mee en de verbou-
wing was precies op geplande datum klaar.”

fLINKE KLUS
Begin oktober startte de gemeente met de 
verbouwing van het woonhuis aan de Bran-

devoort. Om de voormalige woning geschikt 
te maken voor 120 scouts werden onder 
meer muren weggekapt en het sanitair uit-
gebreid. Ook de verlichting is aangepakt en 
verouderde onderdelen van het pand zijn 
vervangen. Het woonhuis bood te weinig 
ruimte voor alle kinderen. Daarom plaatste 
de gemeente haaks op het woonhuis een 
houten blokhut. De scouts zijn erg blij met 
dit Hollands-groene houten bijgebouw. “Dit 
past helemaal bij de sfeer en uitstraling van 
onze club,” aldus voorzitter Bierens. Door de 
ijzige kou van de afgelopen weken was het 
helaas onmogelijk om bestrating aan te leg-
gen. Dat gebeurt alsnog wanneer de vorst uit 
de grond is. 
Tientallen vrijwilligers zijn nu bezig om alle 
ruimtes geschikt te maken voor de weke-
lijkse bijeenkomsten. Er wordt geschuurd, 
geschilderd, schoongemaakt, geboord en ge-

timmerd. Ook zijn er volop plannen om de 
ruimte rondom het gebouw een avontuurlijk 
karakter te geven. Zo komen er onder meer 
een kampvuurplek, een speelveld en vlaggen-
masten.

OffICIëLE OPENINg VOLgT
Het Scoutinggebouw is binnen nog niet klaar, 
maar ook buiten er is nog flink wat werk te 
verzetten om het achterterrein geschikt te 
maken voor scoutinggebruik. De planning is 
om dit in het voorjaar aan te pakken. En als 
ook het parkeerterrein voor het pand klaar 
is, is het tijd voor een feestelijke opening! 
Voorzitter Bierens hierover: “Als binnen al-
les schoon en geschilderd is, verhuizen we 
eind januari al onze spullen naar het nieuwe 
gebouw. Daarna starten met de aanpak van 
het buitenterrein. Daarna vindt er natuurlijk 
een feestelijke opening plaats!” n

scouting
    sleutel nieuwe blokhut

sandra bierens

Robin goossens (klas 7c De Vendelier) is 
twee keer tweede geworden op de Brabantse 
kampioenschappen zwemmen (8 en 9 januari). 
Zowel op de 100 meter vlinderslag als de 200 
meter wisselslag wist zij het zilver te bemach-
tigen.
Op deze laatste afstand heeft ze zelfs het 
clubrecord (van Z&PV Nuenen) voor tienjari-

gen met vijf seconden verpulverd. De tijd van 
Robin is 2.58,75 (het oude clubrecord voor 
tienjarigen was 3.03.94).
Tevens heeft ze met deze tijd een limiet voor 
de Nederlandse jeugdkampioenschappen ge-
zwommen. Helaas mag ze daar nog niet aan 
meedoen omdat je dan elf jaar moet zijn (Robin 
wordt een week na dit kampioenschap elf). He-

laas! Op de overige afstanden die Robin heeft 
gezwommen is ze vierde (100 meter school-
slag), zevende (100 meter rugslag) en negende 
(100 meter vrije slag) van Brabant geworden. 
Wil jij ook net zo goed als Robin worden? 
Kom dan zwemmen bij Z&PV Nuenen in De 
Drietip. Voor meer informatie kijk op de site 
www.zpvnuenen.nl. n

zwemkampioen
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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: hertogsvelD 12

Kijkje thuis komt ook in 2011 bij bewoners uit 
de wijk over de vloer. De aftrap van dit nieuwe 
jaar ligt bij Michiel (35 jaar) en Lyanne Pas (37 
jaar) en hun twee zoontjes floris (4 jaar) en 
Matthijs (2 jaar). Sinds augustus vorig jaar wo-
nen zij aan het Hertogsveld 12. Een herenhuis 
met wel vier verdiepingen en een prachtig 
uitzicht. Misschien wel de mooiste straat van 
Brandevoort.
In het dagelijks leven is Michiel Manager In-
terim Professionals bij Vitae in Eindhoven en 
Lyanne werkt als HR manager bij ANDRITZ 
fEED & BIOfUEL B.V. in geldrop, een Oos-
tenrijkse multinational die in geldrop gespe-
cialiseerd is in persmatrijzen. Daarnaast zet de 
familie Pas zich ook in voor de ondernemers 
in de wijk. Lyanne is een aantal jaren secre-
taris van BRAVO! (Brandevoorter vereniging 
voor ondernemers) geweest in de tijd dat ze 
nog een eigen bedrijf hadden en Michiel is een 
van de initiatiefnemers van de Open Coffee 
Brandevoort.
In 2002 konden ze zich bewoner van Bran-
devoort noemen toen ze de sleutel kregen 
van een woning aan de Statenlaan (De Veste). 
Waarom in deze wijk? “We wilden destijds 
graag samen een huis kopen en we vielen als 
een blok voor de bouwstijl, de uitstraling en 
het karakter van deze wijk.” Daarvoor woon-
den ze samen in Eindhoven. Beiden zijn gebo-
ren en getogen in Brabant: Veldhoven (Michiel) 
en Nuenen (Lyanne).
“Zo’n drie jaar geleden, toen onze tweede 
zoon op komst was, hebben we serieus plan-
nen gemaakt om naar een andere woning te 
kijken met een ruimere woonkamer en meer 
tuin voor de kinderen,” aldus Michiel. “We 
wilden wel graag in Brandevoort blijven wo-
nen. Na diverse bestaande huizen te hebben 
bezichtigd, vertelde de makelaar over de Pi- 

oniers van Reduit, waartoe het Hertogsveld 
ook behoort. We werden enthousiast en heb-
ben ons toen verdiept in de bouwtekeningen. 
De indeling, ruimte en ligging van deze huizen 
spraken ons erg aan, zodat we hebben beslo-
ten ons voor dit project in te schrijven.” Net 
voor de geboorte van Matthijs in september 
2008 hebben ze getekend en in juli 2010 kre-
gen ze de sleutel van hun huidige woning. Het 
bevalt ze hier super goed en het uitzicht op 
het parkje Hertogsveld is ook fantastisch. De 
voorzieningen zijn hier in De Veste binnen 
handbereik. “We kunnen alles lopend doen, 
heerlijk,” geeft Lyanne aan. 
De begane grond bestaat uit een grote hal en 
een dubbele garage. Aangezien de hal zo ruim 
is, hebben ze daar een extra kamer gemaakt 
die nu dienst doet als kantoor, maar in de toe-
komst misschien wel het speeldomein van de 
kinderen wordt. 
De woonkamer en keuken zijn te vinden op 
de eerste verdieping. Vanuit de woonkamer 
kom je uit op het terras en als je dan het 
trapje afgaat, sta je in de tuin die voor Brande-
voorter begrippen best heel ruim is. 
Op de tweede verdieping hebben ze drie 
slaapkamers en een badkamer en op de derde 
verdieping nog eens twee slaapkamers. Ruim-
te genoeg dus! De tuin komt uit op een ge-
zamenlijk afgesloten binnenterrein met plaats 
voor veel groen. De kinderen kunnen daar 
naar hartenlust met elkaar spelen. 
floris en Matthijs gaan nu drie dagen per week 
naar Villa Vrolijk, en in maart van dit jaar start 
floris op de Openbare Basisschool Brande-
voort. Villa Vrolijk vinden ze super, maar flo-
ris kijkt er nu toch wel erg naar uit om naar 
groep 1 te gaan. Op mijn vraag of er ook nog 
aandachtspunten zijn in de wijk, geven ze aan 
dat er wel meer groen en meer speelmoge- 

lijkheden in De Veste mogen komen. Echter, 
met de komst van parkje Hertogsveld is de  
groenvoorziening zeker verbeterd en dagelijks 
spelen daar kinderen. Ook de parkeermoge-
lijkheden in De Veste zijn te beperkt. Michiel 
en Lyanne hebben nu een eigen garage, dus 
hebben ze er zelf minder last van, maar dat is 
voor veel omwonenden niet zo. 

Waar we de volgende keer op bezoek zijn… 
wie zal het zeggen. Michiel en Lyanne, hartelijk 
dank dat we deze maand een kijkje in jullie 
woning mochten nemen. n

patricia teuns
foto: michel asselman
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Yoga voor een ontspannen 2011. Iedere 
maandag- en woensdagavond in het Palladium. 
Voor informatie telefoon: 0492 - 66 47 22.

Vakantie in Spanje? Uw vakantie begint hier! 
Vanaf 1 maart 2011 in ‘t BrandPunt cursus 
spaans. Cursussen: voor beginners, begin-
ners plus, gevorderden. Locatie: ’t Brand-
Punt, Biezenlaan 29, 5708 ZD  Helmond. 
Tijdstip: vanaf 1 maart elke dinsdagavond. 

Contact: Inés Lapenta, 06 122 348 20, 
www.lapenta.nl, info@lapenta.nl.

restoloungeKomeet, Mierloseweg 239, 
Helmond. Driegangenmenu e14,95: Wel-
komstdrankje,  verse goulashsoep, verse 
Duitse schnitzel,  vers bosvruchtenijs. Twee-
gangen menu e9,95:  verse dagsoep,  spag-
hetti bolognese. www.restokomeet.nl 
info@restokomeet.nl. 

Wij zoeken een ambassadeur voor 
ons huis aan de Herenlaan 13. Kunt u ie-
mand enthousiasmeren? Laat hem een be-
zichtiging aanvragen via onze makelaar. Leidt 
dit tot de verkoop, dan belonen wij u met 
e500,- vindersloon! Dit o.v.v. dit brandje 
door de koper en het noemen van uw naam.  
Zie: www.vbtgroep.nl.

brandjes

vrije tijd
DIVERSE ACTIVITEITEN OP EEN RIJ

Wist u dat er in onze wijk volop beweging, 
vertier en ontspanning is? Er zijn diverse ac-
tiviteiten en verenigingen in Brandevoort en 
hieronder volgt een beknopt overzicht.

IN WIJKHUIS ‘T BRANDPUNT
Badminton (BC85), basketbal, judo (Budover-
eniging De Hechte Band), twirlen (Imagina-
tion), volleybal (Polaris), volleybal voor oude-
ren, zaalvoetbal, zelfverdediging/weerbaarheid 
(sportschool Dekkers).
Bovenstaande activiteiten zijn particulier of door 
een vereniging georganiseerd. Voor meer informa-
tie verwijzen wij u naar de vereniging of gemeente 
Helmond (mevr. A. Huisman, medewerkster ver-
huur, telefoon: 52 09 36 van maandag tot en met 
donderdag van 9.00-13.00 uur).

Ballet modern (DéDé Danceballet), biljart  

(club Brandevoort), bridge (Bridgeclub 
Brandevoort), buikdansen (Halima Dans 
en Entertainment), carnaval ( De Bran-
deliers), Computerclub Brandevoort, 
Crea Doe Brandevoort, cursus Spaans 
(Inés Lapenta), dansavonden, dansles-
sen (Burning Point), inloopmiddag 
(‘t BrandPunt), koersbal voor senioren 
(Pluspunt), koor (KoBra), power yoga (Pure 
Silence), rikken, seniorendiner (Eetpunt), se-
niorengym (stichting Welzijn Ouderen Hel-
mond), Single Café, streetdance (dansschool 
friends), tai chi (Jacqueline Thielen), teken- 
en schildercursus.

VOOR KINDEREN:
Blokfluitles,	 kinderatelier, theater (Kunst-
kwartier), ballet modern (DéDé Dancebal-
let),  buikdansen (Halima Dans en Enter- 

tainment), carnaval, Chill House (12plus), 
danslessen (Burning Point), streetdance 
(dansschool friends).
Bovenstaande activiteiten zijn particulier of 
door een vereniging georganiseerd. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar ’t BrandPunt 
(beheerder, telefoon: 43 20 13).

DIVERSEN
Aerobics / powerpump / diversen (Studio 
LOL), bloemschikken (Ellen Deelen natuur-
lijke bloem-creaties), fotoclub Brandevoort, 
workshop haken (bij Luts), hardlopen (lo-
persgroep Mierlo), percussieband (Bran-
deleros), Scouting Brandevoort, taart de-
coreren (Cake & Co), tennis (TV Carolus), 
voetbal (SV Brandevoort), wijncursus/proe-
ven (TimeforWine), yoga (Toermalijn). n

ilse hommering
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ROOK-STOP PROgRAMMA IN gEZOND-
HEIDSCENTRUM BRANDEVOORT

Nu ook vergoeding door de zorgverzeke-
raar. Vanaf januari 2011 wordt hulp bij het 
stoppen met roken vergoed door zorgver-
zekeraars. Een zorgverzekeraar vergoedt 
een stoppen-met-rokenprogramma. Zo´n 
programma bestaat uit gedragsmatige on-
dersteuning (groepstraining, telefonische-, 
online- of persoonlijke begeleiding) al dan 
niet in combinatie met farmacologische 
ondersteuning (nicotinevervangers of me-
dicijnen).Nicotinevervangers en medicijnen 
kunnen dus alleen vergoed worden in com-
binatie met gedragsmatige ondersteuning. 
Zorgverzekeraars bepalen zelf welk aanbod 
ze in hun basisverzekering opnemen en of 
het eigen risico wordt kwijtgescholden of 
niet. 

ONDERSTEUNINg 
Binnen de huisartspraktijk wordt het Rook-
stop programma uitgevoerd door de prak-
tijkondersteuner. Het programma bestaat 
uit motiverende gesprekken op de praktijk, 
eventueel medicamenteuze ondersteuning en 
een aantal telefonische consulten in het eer-
ste jaar na het stoppen met roken. Regelma-
tig contact houden verhoogt de kans dat het 
stoppen lukt. 

HULPMIDDELEN
De één lukt het gemakkelijker om zonder 
hulpmiddelen te stoppen dan de ander. Vooral 
als u veel rookt, is er kans dat u bij stoppen 
last krijgt van ontwenningsverschijnselen. Met 
ontwenningsverschijnselen is het vaak moei-
lijker om te stoppen. U kunt overwegen om 
hulpmiddelen te gebruiken. De kans dat het 
stoppen lukt is dan groter. Er bestaan nico-

tinevervangende middelen en medicijnen. Be-
denk dat deze middelen het werk niet alleen 
doen. U moet zelf ook echt willen stoppen.
De kosten van de medicamenteuze onder-
steuning kunnen vanaf 1 januari 2011 gedecla-
reerd worden bij de meeste zorgverzekeraars. 
Of dat ook geldt voor uw verzekering kunt u 
bij uw eigen zorgverzekeraar nagaan. 

HEEfT U NOg VRAgEN?
Als u nog vragen heeft over het Rook-stop 
programma bij ons in de praktijk, dan kunt u 
via de assistente contact opnemen met Ingrid 
Speek, onze praktijkondersteuner. 

MEER INfORMATIE 
Meer informatie over stoppen met ro-
ken vindt u op de site van STIVORO op 
www.stivoro.nl/huisarts of bel de landelijke 
informatielijn: 0900 93 90. n

gezondheidscentrum
    stoppen met roken

victor kaiser
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Protestantse gemeente te helmonD 

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

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

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

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

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

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

 Amnesty International komt op voor de slachtoffers van schendingen van mensenrechten waar ook ter wereld. De opbrengst wordt 
gebruikt om het werk voor deze mensen voort te kunnen zetten. Men is op zoek naar collectanten voor de landelijke collecte van 6 tot 

12 februari. U kunt contact opnemen met mevr. Dammer, tel.: 53 23 02.
KRINGWERK voorjaar 2011 in de Bethlehemkerk, aanvang 20.00 uur. 

Symbolisch bloemschikken onder leiding van ds. C. Flier, op 12 en 26 april.
Beluisteren en bespreken van de {Requiems} van Mozart, Fauré, Brahms en Verdi onder leiding van ds. L. Oosterom 

op 14, 21, 28 maart en 4 april. Opgave: mj.verschoor@upcmail.nl.

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.

PAROCHIEBESTUUR: H. DAMIAAN DE VEUSTER
Dhr. J. Drouen
Mevr. I. v. Hoof-Raaijmakers
Pastoor J. v.d. Laar
Dhr. g.J.C. van Stratum
Mevr. T. v.d. Westerlo-van Oorschot
Dhr. A. van de Walle

INfORMATIEAVOND!
Waarover? De Eerste H. Communie!
Waar? In de Luciakerk!
Wanneer? Donderdag 24 februari om 20.00 uur
Tot hoelang? Ongeveer 21.00 uur
Wie mag komen? Ouders van de kinderen uit 
groep 4.

j.v.d. laar, pastoor/deken
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Na enige tijd niets van ons te hebben laten ho-
ren, willen we de bewoners van Brandevoort 
een update geven over de stand van zaken met 
betrekking tot de hoogspanningsmasten.

Wethouder Stienen wekt de schijn dat hij goed 
communiceert met onder andere de werkgroep 
“530kV onder de grond”. Echter, vergaderingen 
met de betrokken wethouder en de gemeente 
Helmond worden altijd op het laatste mo-
ment uitgesteld. Ook de meeting van maandag 
17 januari is afgeblazen. De motivatie van het 
annuleren is dat er geen nieuwe feiten te mel-
den zijn en dat er constructieve gesprekken met 
TenneT worden gevoerd.* Deze constructieve 
gesprekken lopen nu al enkele jaren, maar bij ons 
is niet bekend waar deze gesprekken over gaan. 
Ook	niet	naar	welke	specifieke	oplossing	wordt	
toegewerkt. Wat kunnen we nog melden over 
de voortgang? Nog steeds (sinds 1 november 
2008!) hebben we, ondanks toezeggingen van 
wethouder Stienen, geen reactie mogen ont-
vangen op de vraag wat de huidige veilige zone 
van de 380kV-hoogspanningslijn is. In de door 
de gemeente verloren rechtszaak betreffende 
de basisschool heeft de gemeente verklaard 
dat de zone 95 meter bedraagt aan beide zijden 
van de hoogspanningsmasten. Tot voor kort was 
ons onduidelijk waarop de door de gemeente 
aangegeven zone van 95 meter gebaseerd was. 
Het heeft er per slot van rekening toe geleid dat 
de basisschool niet in gebruik genomen mocht 
worden. Dit heeft de gemeenschap al vele mil-
joenen gekost. Sinds afgelopen week is in een 
andere procedure tegen de gemeente Helmond 
vast komen te staan dat de genoemde zone van 
95 meter staat in een rapport van KEMA uit 
2005! Dit rapport is opgesteld op basis van de 
richtlijnen die toen golden. Na het verschijnen 

van het rapport zijn enkele maanden later door 
het ministerie van VROM nieuwe richtlijnen uit-
gegeven, de gemeente Helmond weigert echter 
deze nieuwe richtlijnen te volgen. De gemeente 
maakt bewust gebruik van oude, reeds lange tijd 
achterhaalde gegevens om de gemeenteraad, de 
rechtbank, het schoolbestuur, de bewoners en 
andere belanghebbenden foutief te informeren, 
omdat dat voor het uitvoeren van haar plannen 
beter uitkomt.
De 95-meterzone speelt een cruciale rol bij de 
verdere ontwikkeling van Brandevoort. Blok 10 
is maar gedeeltelijk afgebouwd - wat ongewenst 
en lelijk is. De eerder gememoreerde basis-
school kan niet gebruikt worden en als klap op 
de vuurpijl zijn de appartementen aan de Bie-
zenpoort middels de WOZ-aanslag aanzienlijk 
in waarde naar beneden bijgesteld. Bij navraag 
door de bewoners aan de gemeente waarom de 
waarde van de appartementen is gedaald, bleek 
(u raadt het al): de woningen liggen binnen de 
0,4-microteslazone. Dit kan vervelende situaties 
opleveren	voor	eventuele	verkoop,	bij	herfinan-
ciering van de hypotheken, enzovoort. frappant 
is dat de woningen gelegen aan de Neerwal 
(Ecozone) geen verlaging hebben gekregen, ter-
wijl deze ook binnen de 0,4-zone vallen.
Als werkgroep hanteren wij nog steeds de door 
TenneT opgegeven 150 meter aan beide zijden 
van de hoogspanningsleiding. In allerlei publica-
ties, presentaties en tv-optredens onderschrijft 
TenneT deze 150-metergrens. In een aantal ge-
vallen kan de zone zelfs oplopen naar 200 meter! 
Dit betekent dat het gedeeltelijk uitbouwen van 
Blok 10 en het plaatsen van een tweede noodlo-
catie voor de basisschool is gebeurd op basis van 
vergunningen die niet verstrekt hadden mogen 
worden. Aangezien de gemeente klaarblijkelijk 
onwillig is de huidige situatie op de juiste wijze 

te laten berekenen, hebben wij het voornemen 
TenneT door de rechter te laten dagvaarden om 
de juiste zone te weten te komen. Het gemeen-
tebestuur komt haar beloften niet na, onder an-
dere het informeren voor eind december 2010. 
Daarom vinden wij het onze plicht de bewoners 
op deze wijze en via andere media te moeten 
informeren over onze ervaringen en frustraties..
Wij vinden dan ook dat wij als werkgroep door 
de gemeente niet serieus worden genomen en 
hebben besloten voorlopig niet meer deel te ne-
men aan de gesprekken met de wethouder en/
of de gemeente. 
Wij hopen dat met de juiste wijze van bereke-
nen conform de richtlijnen een toekomstige vei-
lige zone wordt aangetoond voor de bewoners 
van Brandevoort. Zo niet dan zullen wij blijven 
protesteren en procederen tegen de gemeente 
Helmond.

* In de afzegging van de gemeente van ons over-
leg maakt de gemeente melding van gesprekken 
met TenneT om ‘tot een verantwoorde oplossing te 
komen voor de hoogspanningslijnen ter hoogte van 
Brandevoort II’. Verder stelt de gemeente dat de be-
lofte ‘dat er een goede oplossing komt waarbij er 
geen scholen of woningen in Brandevoort II in de 
em-voorzorgszone vallen’ gewoon overeind blijft en 
dat ‘de oplossing altijd aan deze voorwaarde zal 
voldoen’.

Hoezo Brandevoort II? Lopen de hoogspan-
ningslijnen niet meer door BrandevoortI? De 
belofte dat er geen woningen in de voorzorgs-
zone vallen is eerder ook al voor Brandevoort I 
afgegeven. Constructieve gesprekken: ruzie om 
geld of oplossingen die TenneT niet kan of wil 
inwilligen? Afzienbare termijn? Deze gesprekken 
lopen al enkele jaren! n

hoogspanning,
                            een impasse?

comité “530kv onder de grond”
foto: ugur ozdemir
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In de Brandevoorter Courant van december 
2010 stonden verschillende opmerkingen van 
patiënten/cliënten van het gezondheidscen-
trum Brandevoort met als strekking dat het 
gezondheidscentrum nagenoeg onbereikbaar 
was, omdat er niet was gestrooid. Alleen door 
de schaatsen onder te binden, leek het moge-
lijk zonder botbreuken de ingang te bereiken.
Wij, leden van de cliëntenraad van de Stichting 
gezondheidsCentrum Brandevoort (SgCB), 
trekken ons dat aan en bespreken dit soort 
zaken, maar ook andere onderwerpen, met de 
beleidsmakers van het gezondheidscentrum.

Natuurlijk houdt de cliëntenraad zich alleen 
bezig met zaken waar groepen patiënten en 
hun betrokkenen mee te maken krijgen. Het 
gaat dus om algemene belangen. Deze belan-
genbehartiging is geregeld in de Wet Mede-
zeggenschap Cliënten Zorginstellingen.
Hoe goed een organisatie als de SgCB ook 
haar best doet, er valt altijd wel wat te ver-
beteren. En wie zijn dan de beste adviseurs? 

De cliënten zelf, want zij spreken uit ervaring. 
Net als u, zijn wij dus cliënten van de SgCB. U 
komt ons tegen bij de huisarts, in de apotheek, 
bij de fysiotherapie of in een wachtruimte in 
het gezondheidscentrum Brandevoort.
De cliëntenraad bestaat uit dhr. M. Mulders 
(voorzitter), mw. S. van Loenhout (secretaris), 
mw. M. Baur, mw. M. Dobma, dhr. H. van Keste-
ren en mw. M. Ketelaars. Als notuliste schuift 
mw. B. van Lierop aan en dhr. R. Hazenberg 
(manager SgCB) vertegenwoordigt het be-
stuur van de SgCB bij vergaderingen met de 
cliëntenraad.
Als cliëntenvertegenwoordiging kunnen wij 
het bestuur van de SgCB gevraagd en on-
gevraagd advies geven ten aanzien van ver-
beterpunten. Daarom zijn Uw opmerkingen 
waardevol! 
Onlangs is een groot patiënttevredenheidson-
derzoek uitgevoerd; hierbij is mogelijk ook uw 
mening gevraagd over de het gezondheids-
centrum in het algemeen en de ervaring die u 
heeft met de huisartsen, fysiotherapeuten en 

andere behandelaars van de SgCB. Zo krijgt 
de SgCB een idee wat de cliënten van de 
SgCB belangrijk vinden.

Naast de presentatie van de resultaten uit het 
onderzoek wisselen ook wij, de cliëntenraad, 
met u verwachtingen, opmerkingen en kritiek-
punten uit, zodat het gezondheidscentrum 
Brandevoort verder kan worden verbeterd. 
Wat wij doen en wie wij zijn, leggen wij u ver-
der graag uit op: 2 februari 2011 in ‘t Brand-
Punt vanaf 20.00 uur.
Hoe meer cliënten komen en hun visie met 
ons delen, hoe beter wij uw standpunten kun-
nen behartigen!
Ook de Cliëntenraad heeft de oplossing voor 
de bereikbaarheid van het gezondheidscen-
trum Brandevoort nog niet kant-en-klaar, dus: 
denk en doe mee! Deel uw mening!
Indien u niet aanwezig kunt zijn, maar wel 
op de hoogte gehouden wilt worden of 
een mening wilt delen, kunt u mailen naar 
clientenraad@sgcb.nl. n

cliëntenraad
hoe belangrijk is het gezondheidscentrum brandevoort voor u?

clientenraad
foto: ugur ozdemir
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bas schepers
         social media marga dobma

foto: ugur ozdemir

Bas Schepers wordt geboren in Eindhoven op 7 
november 1973. Het ouderlijk gezin bestaat uit 
vader, moeder, Bas en nog een twee jaar jongere 
broer: Koen. De woonplaats van het gezin is 
Lieshout waar zijn vader bedrijfsleider is in een 
fietsenzaak. Zijn moeder draagt de zorg voor 
het huishouden. 
Bas gaat ook in Lieshout naar de basisschool 
en stroomt daarna door naar het vwo op het 
Dr. Knippenberg College in Helmond. In de 
vijfde klas doubleert hij vanwege een beenbreuk 
en bovendien blijkt hij niet zo gemotiveerd. 
Daarom doet hij uiteindelijk eindexamen voor 
het havo in 1993. Omdat hij op dat moment nog 
niet weet wat hij eigenlijk wil, besluit hij een al-
gemene opleiding, de heao in Eindhoven te gaan 
doen. Hij denkt, net als zijn vader, te beschikken 
over een zekere mate van handelsgeest. Maar 
hij heeft, ook in zijn heao-tijd nog steeds geen 
idee wat verder te doen. Dit resulteert in veel 
lol maken, maar van de studie komt niets te-
recht. Na anderhalf jaar gaat hij uiteindelijk van 
school af en hij gaat bij Bavaria aan de lopende 
band werken. Dit verdient heel behoorlijk, mede 
door de goed betaalde nachtdiensten, maar hij 
komt nu wel tot het besef dat hij toch echt wat 
moet gaan studeren om iets te bereiken waar hij 
zich senang bij voelt. Zijn ouders willen geluk-
kig nog steeds in hem investeren en hij besluit 
naar Instituut Notenboom in Eindhoven te gaan. 
Daar gaat hij HBEO richting CE (commerciële 
economie), een verkorte HBO opleiding doen. 
Dit gaat hem redelijk goed af en in 1997 behaalt 
hij zijn diploma. 
Daarna begint hij als bedrijfsleider bij Dereu-
maux Repro en Printing in Eindhoven. Hij is in 
deze baan verantwoordelijk voor het filiaal in 
Valkenswaard. Na een jaar heeft hij zoveel geld 
gespaard dat hij z’n wens, wat van de wereld te 
kunnen zien, kan vervullen en hij vertrekt als 
backpacker voor een jaar naar Australië, Nieuw 
Zeeland en Indonesië. Een geweldige en onver-
getelijke tijd, waar hij nu nog met veel plezier 
aan terugdenkt.
Na terugkomst in Nederland moet hij uiteraard 
weer aan de slag. Hij gaat werken bij uitzendbu-
reau Start waar hij specialistisch bemiddelings-
werk gaat doen; het bemiddelen van kandidaten 
die werkzaam zijn binnen de grafiMedia- en 
communicatiebranche. Hier is hij met veel ple-
zier zo’n drieënhalf jaar mee bezig. 
In de uitzendbranche zijn het interessante maar 
vaak wel vluchtige contacten en hij merkt dat 
hij toch meer diepgang zoekt in de werving en 
selectie- en detacheringbranche. Zo komt hij in 
2002 terecht bij Continu Engineering waar hij 
voor de uitdaging staat een nieuwe tak voor de 
civiele techniek (dat wil zeggen; het bemiddelen 
van onder andere weg- en waterbouwers) op 
te zetten.
Dit bedrijf groeit in een korte tijd uit van vijfen-
dertig man tot honderd man intern en van zo’n 
300 naar 800 gedetacheerde medewerkers.

In 2003 leert Bas zijn partner, Noortje, kennen. 
Na een jaar samenwonen in Nuenen wonen ze 
sinds vierenhalf jaar in Brandevoort. Hij krijgt bij 
Continu in 2007 de kans een eigen marketingaf-
deling op te zetten en gaat vervolgens deel uit-
maken van het management team van Continu. 
Eén van zijn grootste projecten is de samen-
voeging van een drietal werkmaatschappijen tot 
een geheel (2010). Een klus die nogal wat mar-
ketingaanpassingen en -inspanningen met zich 
mee brengt. De laatste paar jaren houdt Bas zich 
voornamelijk bezig met onlinemarketing en het 
gaat steeds meer kriebelen om iets voor zichzelf 
te gaan beginnen. In goed overleg met Continu 
(nog steeds zijn huidige werkgever) begint hij 
in oktober 2010 daadwerkelijk voor zichzelf. 
In eerste instantie in deeltijd. Hij heeft zichzelf 
gespecialiseerd in Online Community Marketing 
www.basschepers.nl.
In deze tijd vragen veel bedrijven zich af hoe om 
te gaan met online communities en platforms zo-
als LinkedIn en Twitter. Bij Continu worstelden 
ze daar ook al enige jaren mee, maar met het 
nodige vallen en opstaan zijn hiervoor inmiddels 

passende oplossingen gevonden. Als een organi-
satie overweegt om de mogelijkheden van soci-
ale platforms te onderzoeken kan Bas ze helpen 
met het op waarde schatten van verschillende 
kanalen. Vervolgens kan Bas organisaties facilite-
ren met tools, technieken en praktische handig-
heden om op die manier een zo hoog mogelijk 
rendement uit deze digitale netwerken te halen. 
Het mooiste van dit werk vindt Bas dat er op 
heel korte termijn al concrete resultaten te 
behalen zijn. Hij is, zoals hij zelf zegt, een echt 
mensenmens en hij voelt zich in zijn werk dan 
ook als een vis in het water. Het doel van Bas is 
om zich uiteindelijk helemaal te kunnen wijden 
aan zijn bedrijf.
Bas en Noortje hebben twee zoontjes. Boris, 
twee jaar en Joep geboren op tweede kerstdag 
2010. Noortje en Bas vinden dat in Brandevoort 
het dorpsgevoel uitstekend gecombineerd 
wordt met de stadse faciliteiten. Ook de uitstra-
ling van de wijk vinden ze erg prettig.
Wij bedanken Bas voor dit interview en wensen 
hem en zijn jonge gezin alle geluk en voorspoed 
voor de toekomst. n
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blok 6
tweede supermarkt, appartementen en woningen blok 6 in aanbouw
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Zondag 16 januari ontkurkten wethouder f. 
Stienen en Paul Hoen, directeur Bouwfonds 
Ontwikkeling, een metershoge champagne-
fles. De gekleurde ballonnen die hierdoor het 
luchtruim zochten, zijn het symbolische start-
sein voor de realisatie van Blok 6 in De Veste.
In Blok 6, gelegen tegenover het informatie-
centrum Brandevoort, komt onder andere de 
tweede supermarkt van Brandevoort, Jumbo. 
Boven de commerciële ruimtes realiseert 
Bouwfonds negen appartementen en twintig 
dakterraswoningen. Onder het gebouw ver-
schijnen 156 parkeerplaatsen in een parkeer-
kelder. “Het meest bijzondere is wel de groene 

daktuin bovenop de winkels,” licht Hoen toe. 
“Een groene daktuin werd nog niet eerder 
gerealiseerd in Brandevoort, maar biedt een 
enorme meerwaarde aan de bewoners van 
de bovengelegen appartementen: een prachtig 
groen uitzicht en de ruimte om te ontspannen 
voor de deur.” De daktuin is enkel toeganke-
lijk voor de bewoners. 

TUINAPPARTEMENTEN EN DAKTERRAS-
WONINgEN
grenzend aan de daktuin liggen de negen ap-
partementen met privé terras. Op de tweede 
en derde etage liggen de twintig dakterras-

woningen, verspreid over twee verdiepingen. 
Zij beschikken over een eigen dakterras. De 
terrassen van de appartementen en woningen 
zijn merendeels georiënteerd op zuid en west 
voor een gunstige zonligging. De appartemen-
ten en tweelaagse woningen hebben verschil-
lende indelingsmogelijkheden en afmetingen. 
Voor de starterswoningen biedt de ge-
meente Helmond onder bepaalde voor-
waarden ook de mogelijkheid voor een 
starterslening. Bouwfonds Ontwikkeling 
verwacht Blok 6 eind 2012 te kunnen op-
leveren. Kijkt u voor meer informatie op 
www.brandevoort.nl\blok6. n

persbericht
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Tweede kerstdag in de iglo in Brandevoort, Matthijs en Lotte Duine.

ingezonden

THEMABIJEENKOMST 
De kunst van het nee zeggen 
(voor zorgvrijwilligers)

Dinsdagavond 1 februari van 19.30-21.30 uur

Als vrijwilliger kun je in de problemen komen 
als je geen ‘nee’ durft te zeggen. In deze bij-

eenkomst komen onder andere de volgende 
onderwerpen aan bod:
•	 Waar loop je tegen aan?
•	 Je eigen rol ten opzichte van de ander;
•	 De voor- en nadelen van ‘nee’ zeggen;
•	 Technieken/vaardigheden om te komen 
 tot een weloverwogen keuze voor ‘ja’ of 
 ‘nee’;

•	 Oefeningen en tips voor de praktijk van 
 alledag.

De bijeenkomst vindt plaats bij Wijkhuis de 
Lier, Van Kinsbergenstraat 1 in Helmond. Info 
en aanmelding bij Vrijwilligerscentrale Hel-
mond, project vrijwillige thuiszorg-vrijwillige 
terminale zorg tel.: 55 45 86. n

Met verschillende enthousiaste mensen 
hebben wij het idee geopperd om tijdens 
het Dickensevenement in gepaste kledij het 
straatbeeld wat meer allure te geven. Het zou 
geweldig zijn om bij het tienjarig bestaan in 
2012 ons met een groot aantal mensen zo te 

presenteren en daar willen we nu al mee be-
ginnen. Als u mee wilt doen, kunt u zich aan-
melden bij een van de hieronder genoemde 
personen. We zien met belangstelling uw re-
acties tegemoet.

Carla van der Heijden, 66 24 41;
Margriet Jacobs 84 99 20;
Willy Jaegers 53 63 78;
Mia Verhoeven 52 68 87;
Martin van der Velden 66 29 88.

vrijwilligerscentrale

vrienden van dickens
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De winnaar van de fotopuzzel van december is Joran Princen. De goede antwoorden: A2, B8, B9, g8, H6, I8, L2, L7, K9 en O7. Ook 
deze maand weer een fotopuzzel. Het recept is inmiddels bekend: zoek de tien verschillen!

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 4 februari. Succes!

de januari puzzel  

A B C D E f g H I J K L M N O P Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B C D E f g H I J K L M N O P Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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De Plaetse in Brandevoort is een winkel-
straat voor voetgangers en fietsers. Tot nu toe 
konden ook voertuigen De Plaetse oprijden, 
omdat de toegangspaaltjes nog niet werkten. 
Deze zogenaamde pollerpalen worden vanaf 
1 februari in werking gesteld. De winkels kun-
nen dan nog maar op beperkte tijden bevoor-
raad worden.

Bevoorrading kan vanaf 1 februari plaatsvin-
den tussen 8.45 en 11.45 uur en tussen 16.00 
en 16.30 uur. Dit geldt alleen voor leveran-
ciers. Vrachtwagens mogen niet langer zijn dan 
tien meter. Vrachtwagens kunnen De Plaetse 
oprijden vanaf de Biezenlaan en vervolgens 
aan de zijde van de Herselsestraat het win-
kelgebied weer verlaten. Busjes en andere 
kleine leveranciersvoertuigen kunnen ook 

De Plaetse oprijden vanaf de zijde van Albert 
Heijn en het winkelgebied weer verlaten aan 
de zijde van de Statenlaan. Er is in beide ge-
vallen sprake van eenrichtingsverkeer. Op de 
bruggen tussen beide zijden van De Plaetse 
mogen geen vrachtwagens komen.

TOEgANg VOOR TAxI’S
Ook taxi’s mogen vanaf 1 februari De Plaetse 
oprijden voor het ophalen en brengen van 
passagiers. Dit geldt alleen voor taxibedrijven 
die het taxiconvenant met de gemeente on-
dertekend hebben. Dit zijn de taxibedrijven 
Van der Zanden, Martax en Cibatax/Com-
binet/Vertax. Zij mogen De Plaetse oprijden 
op maandag tot en met donderdag van 7.30 
tot 01.00 uur, op vrijdag en zaterdag van 7.30 
tot 3.30 uur en op zondag van 9.30 tot 1.00 

uur. Buiten deze tijden kunnen taxi’s dus niet 
De Plaetse oprijden.

NIET VOOR BEWONERS
De toegang tot het winkelgebied geldt alleen 
voor leveranciers en niet voor bewoners. Zij 
kunnen via het binnenterrein bij hun woning 
aan De Plaetse komen. Er is alleen een uit-
zondering gemaakt voor de bewoners van 
drie woningen in het appartementencomplex 
grachteneind. Zij hebben hun garage in het 
voetgangersgebied.

VRAgEN?
Winkeliers of bewoners van De Plaetse die 
vragen hebben over de toegang met de poller-
palen kunnen bellen met de gemeente via te-
lefoonnummer 14 04 92 (geen 0492 ervóór).n

toegang de plaetse,
                 leveranciers en taxi’s

Normaliter is het niet zo fijn wanneer je door 
de politie word gevolgd, het hoeft echter 
niet zo erg te zijn. Ook de politie heeft de 
nieuwe media ontdekt en maakt daar sinds 
15 november 2010 actief gebruik van. Het 
woninginbraakteam Peelland is actief gaan 
twitteren en tevens is er een speciale web-
site in het leven geroepen. Via Twitter infor-
meert het woninginbraakteam Peelland de 
burgers over de details van inbraken in het 
gebied Helmond, Someren, Asten, Deurne, 
gemert-Bakel en Laarbeek. Het WIT-team is 
op Twitter te vinden onder de accountnaam 
@WIT_Peelland. Ze gaan zelf actief op zoek 
naar twitteraars in deze regio en volgen dezen 
in de hoop dat ze teruggevolgd worden. Op 
dit moment worden 1.731 mensen gevolgd 
en 518 mensen volgen terug. Via Twitter kan 
men reageren op de tweets van het WIT-
team, zo hoopt de politie meer nuttige tips 
binnen te krijgen. Meer informatie over het 
woninginbraakteam Peelland is te vinden op:  
www.stopwoninginbraak.nl. n

de politie volgt
     en u mag terugvolgen

maarten van schaik
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Van oktober tot en met december 2010 
hebben twee teams bestaande uit twin-
tig kinderen van de Openbare Basisschool 
Brandevoort en Spring Kinderopvang, locatie 
Vestein, de eerste stappen op het gebied van 
wetenschap en technologie gezet. De teams 
hebben gewerkt aan de Junior fIRST LEgO 
League (Jr.fLL). Dit project biedt kinderen in 
de leeftijd van zes tot negen jaar de moge-
lijkheid om spelenderwijs kennis te maken 
met wetenschap en technologie. De kinde-

ren doen een onderzoek naar een bepaald 
thema. Daarnaast bouwen zij een LEgO mo-
del dat betrekking heeft op dit onderwerp. 
De twee teams, de Elkerliek bouwers en de 
Mega LEgO bouwers hebben respectievelijk 
een kunstbeen en een hulp(robot)hond ge-
bouwd. De kinderen konden deze modellen 
met behulp van het nieuwe LEgO WeDoTM 
met de computer laten bewegen, hierdoor 
hebben zij ook de eerste stappen op het ge-
bied van programmeren gezet. Om het harde 

werken inzichtelijk te maken voor ouders en 
andere belangstellenden, hebben de kinderen 
een mooie presentatie en demonstratie ge-
geven. Buiten het harde werken was er ook 
tijd voor een leerzame excursie naar het 
Elkerliek Ziekenhuis. gezien het succes van 
het project zal dit op korte termijn zeker 
herhaald gaan worden. Voor meer informatie 
en aanmelden kan een e-mail gestuurd wor-
den naar Vestein@spring-kinderopvang.nl ter 
attentie van Mark. n 

obs en spring
junior first® lego® league

Veel Brandevoorters hebben het goede voor-
nemen om dit jaar echt meer te gaan bewegen. 
Speciaal voor hen organiseert Lopersgroep 
Mierlo Start to run Brandevoort. Iedereen is 
welkom om mee te lopen op zondag 30 janu-
ari, en 6 en 13 februari. De trainingen starten 
om 9.30 uur bij de Markthal in Brandevoort.
Je kunt op ieder niveau beginnen. Je hoeft je 

dus geen zorgen te maken dat je het niet kunt 
bijhouden. En als je al wat meer conditie hebt 
dan wordt er uiteraard voldoende uitdaging 
geboden. Lekker bewegen in de buitenlucht 
samen met gelijkgestemden. Al pratend loop 
je ongemerkt verder dan je denkt. De trainer 
zorgt voor variatie in het lopen. Aan deze ac-
tiviteit zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.lopersgroepmierlo.nl of stuur een e-mail 
naar info@lopersgroepmierlo.nl.
Lopersgroep Mierlo is een actieve en gezellige 
vereniging. De activiteiten combineren inspan-
ning met ontspanning. Zoek je graag je gren-
zen op dan ben je aan het goede adres, doe je 
mee voor de gezelligheid: ook prima. n

bewegen
start to run brandevoort

In de cursus Waarde(n)vol communiceren 
met je kind – basis krijg je handvatten om 
de eindeloze uitdagingen van het opvoeden 
aan te kunnen. In vijf lessen van twee uur 
worden de basisprincipes van het commu-
niceren met je kind uiteengezet. Je leert zo 
luisteren dat je kind zich begrepen voelt, 

zo praten dat jij ook begrepen wordt, zo 
conflicten oplossen zodat niemand verliest, 
zo afspraken maken dat iedereen zich er 
aan houdt. 
De basiscursus start op 17 maart om 20.00 
uur in Helmond in wijkgebouw Rijpelberg. 
In verband met subsidie van de gemeente 

Helmond kunnen inwoners van deze ge-
meente de basiscursus volgen voor E20,-.
U kunt zich opgeven voor deze cursus bij 
De Zorgboog gezondheidsservice via te-
lefoonnummer 34 86 77 of via de website 
van De Zorgboog www.zorgboog.nl (klik 
op cursussen). n

zorgboog
basiscursus waardevol communiceren
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Op zondag 6 februari houden het Carolus 
Borromeus College, ivo-mavo, Dr.-Knippen-
bergcollege en het Jan van Brabant College 
van 11.00 tot 15.00 uur hun traditionele open 
dag. Een goede gelegenheid voor toekomstige 

(brugklas)leerlingen en hun ouders/verzor-
gers om een indruk te krijgen van de scholen.

Naast verschillende informatiestands is er ge-
legenheid voor het bekijken van de schoolge-

bouwen en kunnen de toekomstige leerlingen 
sfeer proeven, informatie inwinnen en vragen 
stellen. Ook kunnen ze interactief bezig zijn bij 
verschillende vakken. n

middelbaar onderwijs
open dag

De kinderen van Basisschool De Vendelier 
uit Brandevoort hebben op dinsdag 28 de-
cember de prijs voor ‘Beste School’ op het 
Kindertafeltennisfeest van TTV Stiphout ge-
wonnen. In tafeltenniscentrum Stiphouse, de 
speelzaal van TTV Stiphout aan de Braakweg 
in Stiphout, beleefden zo’n vijftig kinderen uit 
de groepen 4 tot en met 8 van tien Helmond-
se scholen een leuke dag tafeltennis aan dit 
evenement.
Er werd begonnen met wedstrijdjes, waarin 
per groep van het basisonderwijs gespeeld 
werd om de titels beste jongen en beste 
meisje. Hiervoor waren mooie prijzen be-
schikbaar. Later speelden de deelnemers 

rond-de-tafel wedstrijden. Uiteindelijk bleek 
De Vendelier de beste ‘tafeltennisschool’ van 
Helmond. De school ontving hiervoor een 
fraaie beker die na de kerstvakantie een mooi 
plekje in de prijzenkast van de school zal krij-
gen. Basisschool De Lindt uit Stiphout en ba-
sisschool Dierdonk werden gedeeld tweede.
Alle deelnemers werden uitgenodigd om 
een keer mee te trainen tijdens de reguliere 
beginnerstraining: deze vindt elke woensdag 
plaats in Stiphouse, van 17.45 tot 18.45 uur 
in Stiphouse, Braakweg 30. Ook kinderen die 
niet hebben deelgenomen, kunnen wel hier-
aan deelnemen. Je kunt drie keer gratis mee-
doen om te kijken of je het leuk vindt!

De PrIjswInnaars: 
groep 4: eerste prijs meisjes: Zenne van Rooij 
(OBS Brandevoort), eerste prijs jongens: floris 
Sandbergen (De Vendelier). groep 5: eerste 
prijs meisjes: Merel van Elderen (St. Trudo), eer-
ste prijs jongens: Jaap van Bommel (De Lindt). 
groep 6: eerste prijs meisjes: frederique van 
Hoof (Dierdonk), eerste prijs jongens: Sven 
Kampen (Dierdonk). groep 7: eerste prijs 
meisjes: Myrthe van Heugten (Odulfus), eerste 
prijs jongens: Maarten van den Bosch (De Ven-
delier). groep 8: eerste prijs jongens: Marnix 
Robertus (De Rank). groep 8 (tafeltennissers): 
eerste prijs jongens: Bram van der Heijden 
(Odulfus). Beste School: De Vendelier. n

tafeltennis
de vendelier winnaar kindertafeltennisfeest



nummer 1 • januar i  2011   61

even de wijk uit
CURSUS gENEALOgIE
Bibliotheek Helmond-Peel organiseert in de 
maanden februari-maart een cursus stam-
boomonderzoek voor beginners die verzorgd 
wordt door het Regionaal Historisch Cen-
trum Eindhoven.
De cursus wordt gegeven in de bibliotheek 
aan de Watermolenwal 11 in Helmond op 
dinsdagmiddag tussen 14.30 uur en 16.30 uur. 
De cursus is opgebouwd uit losse modules. 
U kunt dus inschrijven voor een of meerde-
re bijeenkomsten. Tijdens de cursus leert u 
welke bronnen u kunt gebruiken voor uw on-
derzoek. Er wordt speciaal aandacht besteed 
aan bronnen, aanwezig bij het RHCe, die u via 
internet kunt raadplegen.
01 februari:  beginnen met genealogisch on- 
 derzoek
08 februari:  burgerlijke stand
15 februari:  bevolkingsregisters
22 februari:  doop-, trouw- en begraafboeken
01 maart:  archieven schepenbank en nota- 
 rissen

Kosten: E10,- per les, passe-partout voor 
vijf lessen E40,-. De cursus zal alleen door-
gang vinden bij een minimale deelname 
van acht personen. Voor vooraanmelding 
en vragen kunt u terecht bij de Bibliotheek 
Helmond-Peel, Watermolenwal 11, 5701 RV 
Helmond, telefoon 0492 - 52 22 20, 
activiteiten@bibliotheekhelmondpeel.nl.

ExPOSITIE BERTHILDE VAN ABBE
Vanaf 18 januari tot 1 maart exposeert 

Berthilde van Abbe (Eindhoven, 1942) in de bi-
bliotheek in Helmond aan de Watermolenwal. 
Berthilde woont sinds 1968 in Helmond. Van 
thuis uit heeft ze de interesse voor de schil-
derkunst meegekregen; grootvader en vader 
van Abbe waren liefhebbers en kunstkenners 
van onder anderen Van Dongen, Jan Sluyters 
en andere kunstschilders. Op advies van een 
kunstschilder uit Aarle-Rixtel is zij in 1996 ge-
start met lessen in de schilderkunst. De kleur-
rijke en expressieve schilderijen zijn beïnvloed 
door onder anderen Matisse, Modigliani en 
Corneille en zijn gemaakt met acryl, pastelkrijt 
en houtskool. Ze schildert met name vrou-
wen. Zelf zegt zij hierover: “Wat ik belangrijk 
vind in een schilderij zijn vooral de kleuren de 
sfeer en de vormen. Ik tracht vooral blijheid 
te scheppen en probeer dat uit te dragen in 
mijn doeken.”
De expositie is te bezichtigen  tijdens de ope-
ningstijden van de bibliotheek. 

TARIEVEN BIBLIOTHEEK
In november 2010 heeft de gemeenteraad van 
Helmond besloten dat de bibliotheek in 2012 
e400.000,- moet bezuinigen; tevens heeft zij 
daarbij de voorkeur uitgesproken deze bezui-
niging te realiseren door het sluiten van de 
drie wijkfilialen. Inmiddels heeft de bibliotheek 
intern een werkgroep in het leven geroepen 
die zoekt naar alternatieven voor de filialen 
in de wijken; welk alternatief dat zal wor-
den is op dit moment nog niet bekend. De 
werkgroep richt zich op een nieuwe vorm 
van bibliotheekdienstverlening voor jeugd en 

ouderen en zal in april van dit jaar een ad-
viesrapport uitbrengen. De nieuwe dienstver-
lening zou dan op 1 januari 2012 gerealiseerd 
moeten worden. Tot die tijd blijven de huidige 
filialen in Mierlo-Hout, De Bus en Brouwhuis 
geopend en kun je daar gebruik maken van 
alle aanwezige faciliteiten.

NOOIT MEER LEENgELD Of TELAATgELD 
IN BIBLIOTHEEK HELMOND-PEEL
Als je een pluspas neemt bij Bibliotheek 
Helmond-Peel, hoef je geen telaatgeld meer 
te betalen.
Vind jij het ook zo vervelend in de biblio-
theek telaatgeld te moeten betalen omdat 
je de boeken alweer te laat hebt ingele-
verd? Leen jij ook graag en veel cd’s, dvd’s 
of games? Zijn de boeken die jij wilt lezen 
ook altijd uitgeleend? Bezoek jij ook regel-
matig de lezingen van de bibliotheek? Dan 
is de pluspas van Bibliotheek Helmond-Peel 
jouw ding!
De pluspas is er voor kinderen en jonge-
ren, en voor volwassenen. Als je een plus-
pas hebt, hoef te geen boete te betalen bij 
te laat inleveren en kun je gratis dvd’s, cd’s, 
games enzovoort lenen. Je kunt kosteloos 
en onbeperkt boeken reserveren en je hebt 
ook nog gratis toegang tot lezingen en acti-
viteiten van de bibliotheek.
De pluspas met al deze service kost voor 
de jeugd en jongeren e20,- en voor volwas-
senen e63,-. Je kunt je bestaande pas laten 
omzetten naar een pluspas in de maand 
waarop je pas verloopt! n
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Deze maand een eenvoudig en licht voorafje of lunchge-
rechtje, want in december hebben we waarschijnlijk al 
zwaar genoeg getafeld.

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.

garnalensalaDe

INgREDIëNTEN

2 ons Hollandse garnalen
4 artisjokbodems
2 ons haricots verts
1 sjalotje
wat veldsla
3 eetlepels olijfolie
1 ½ eetlepel hazelnootolie
1 ½ eetlepel frambozenazijn
eventueel wat druppels truffelolie
peper en zout

BEREIDINgSWIJZE

Blancheer de haricots en snijd deze in kleine stukjes. 
Snijd de artisjokbodems in kleine stukjes en snipper het 
sjalotje zo fijn mogelijk. Pluk de worteltjes van de veldsla. 
Maak de dressing van de olijf-, hazelnootolie, azijn en op 
peper en zout. Meng alles door elkaar en dien op.
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a We hebben weer een leuke actuele kleurplaat gevon-

den voor jullie en wij hopen dat jullie er weer iets 

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

Biezenlaan 18 vóór 7 februari 2011. 

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

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

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

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

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

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

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

naars van de prijzen zijn:
 

1. Bo Smit 12 jaar 
2. Tobias van Schaik 5 jaar
3. Emma vd Boom 1 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 fEBRUARI NUMMER
4 februari

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
adres: biezenlaan 29, 5708 zd  helmond-brandevoort 

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

Activiteitenkalender 2011 
 
Januari 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
29 jan SBIA Zwetsavond 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
30 jan Muziekcorps Uitwisselingsconcert 15.00 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 
24 febr Carolus B Coll Voorlichting Gymnasium 19.30 uur Carolus   522150 
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 
05 mrt SBIA Brandeliersbal 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
07/08  SBIA Kindercarnaval 14 – 18 uur ’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 
09 mrt SBIA Haringhappen 20.00 uur ’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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