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Inhoud

Wat speelt er in de wijk? Groenvoor-
ziening, scholen, spoortunnels, brand-
weerkazerne, verkeersoverlast, sport en 
bewegen, jeugd, buurtpreventie, spelen 
en groen… Diverse onderwerpen kwa-
men weer aan bod tijdens de wijkraad-
vergadering op 26 oktober. Een verslag 
hiervan leest u in deze Courant.

De ontwikkeling van het sportpark Brandevoort krijgt gestalte. 
De kunstgrasmat is geschikt voor voetbal, maar daarnaast ook 
voor andere sporten, waardoor deze multifunctioneel gebruikt 
kan worden. Het loopcircuit krijgt een kunstmat met verende 
ondergrond en een eigen verlichting. Fase één van de realise-
ring van dit sport- en beweegpark is gestart.

Op zaterdagavond 19 november hebben 
De Brandeliers het carnavalsseizoen gepast 
ingeleid met het jaarlijkse Leutfestijn. Het 
was druk in ’t BrandPunt. Er werd afscheid 
genomen van prins Maurice d’n Urste en zijn 
opvolger werd bekend gemaakt. De dans-
garde had haar eerste optreden. Zie in deze 
Courant het programma-overzicht.

Het begon als een buzz op Twitter: er was 
777 euro in de wijk verstopt en de eerste 
tips voor het vinden hiervan verschenen 
via de social media. Al snel kwam een 
grote groep ‘speurneuzen’ in actie. Elke tip 
en informatie over deze mysterieuze actie 
was terug te vinden op een speciaal voor 
de actie opgezette website.

Op zondag 11 december is het weer zo-
ver. De Veste wordt dan voor de jaarlijkse 
Dickensnight Brandevoort omgetoverd 
in een Victoriaans pittoresk stadje. Er is 
weer volop entertainment, versnaperin-
gen en een grote sfeermarkt. De organi-
satie zoekt nog enthousiaste mensen die 
een handje willen helpen.
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Traditie en onafhankelijkheid
De wijk bestaat meer dan tien jaar. Feesten 
en rituelen zijn in veel gevallen een afslui-
ting of bekroning van een voltooide gang van 
zaken. Brandevoort heeft al vanaf het begin 
geweten hoe zij de inzet voor en het samen-
werken aan een leefbaar woonmilieu moet 
vieren. Er zijn tal van feesten en mijlpalen 
geweest die momenten van wonen en leven 
in de wijk geaccentueerd hebben. Dickens-
night is hiervan een levend bewijs. En niet 
alleen dat, Dickens is min of meer hét feest 
van de wijk dat uniek is en vanzelfsprekend 
bij Brandevoort hoort.
Dickens is al vanaf begin een gebeurtenis 
die exact past binnen de opzet en kleur van 
de wijk. De huizen, de uitgangspunten en 
de filosofie zijn elementen van Brandevoort 
en van Dickens. Al meteen het eerste jaar 
bij het begin van de winter in de wijk, was 
Dickens het moment om de start van de kou 
te vieren. Vroeger, twee eeuwen geleden, 
waren deze straten en stegen de entourage 
van armoede en verval. Tegenwoordig is dat 
voor Brandevoort nog niet het geval, hoewel 

Redactioneel november
Dickens bijna tien jaar: het feest van 
Brandevoort

De redactie
foto: Ugur Ozdemir

de ene crisis na de andere de moderne tijden 
op de proef stellen. Voor Brandevoort is de 
woongemeenschap de geschikte omgeving 
om zich thuis te voelen en met anderen de 
verschillende kanten van het leven te erva-
ren. Deze zaken komen met Dickensnight 
tot hun recht. Zeker bij de negende keer als 
de sfeer en de dampen van de negentiende 
eeuw weer worden opgeroepen, zal voor 
Brandevoort deze vanzelfsprekende feeste-
lijkheid hoog gewaardeerd worden door de 
bewoners.
De voorbereidingen zijn nog volop bezig, 
maar binnenkort zullen we weer de speci-
ale uitgave voor het Dickensweekend in de 
brievenbus aantreffen, waarin kleurrijk is 
beschreven hoe het Dickensevenement in 
Brandevoort zal verlopen. Alvast een prima 
en extra feestelijke dag gewenst.

Carolus Borromeus
Het meer dan levensgrote bouwbord van 
het Carolus Borromeus College siert sinds 
begin november de maïsvelden aan de Bran-

devoortse Dreef. Het is de aankondiging 
voor de start van de bouw van de middel-
bare school in de wijk. Dit college staat wel-
licht symbool voor een nieuwe periode met 
Brandevoort II als plek waar nieuwe huizen 
komen en mensen zullen gaan wonen.

Sport en bewegen
Aan de andere kant van de wijk aan de Kal-
dersedijk zijn de eerste tekenen zichtbaar 
van de bouw van een uitgebreid sport- en 
beweegcomplex: de voetbalvelden krijgen 
een uitbreiding, het multifunctionele sport-
complex komt van de grond en aan het eind 
van 2012 moeten de Brandevoorters vanaf 
de nieuwe tribune van dit complex de spor-
tieve en waarschijnlijk veel hogere prestaties 
van de voetbalclub zelf kunnen zien. Want 
u hebt het waarschijnlijk al ergens gelezen: 
SV Brandevoort heeft begin november zijn 
eerste overwinning geboekt. En dat is na-
tuurlijk een begin van een onomkeerbaar 
proces van sportieve prestaties. De wijk 
wordt groot, zelfstandig en onafhankelijk. •
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Wanneer u dit leest, is het al weer bijna de-
cember. Voor velen een tijd van gezelligheid 
en warmte. Ook in ’t BrandPunt, de huiska-
mer van Brandevoort, is het in december ge-
zellig en warm. De gastvrouwen en -heren 
zorgen er voor dat u zich welkom voelt en 
voorzien u van een drankje of een hapje. Er 
zijn vele activiteiten, voor iedereen is er wel 
iets van zijn of haar gading.
Als ik een greep doe uit de wekelijkse acti-
viteiten in ons BrandPunt dan zie ik bijvoor-
beeld jazzdance, koersbal, biljarten, toneelles, 
blokfluitles, power yoga, rikken, repetities van 
verschillende koren, mindfulness-trainingen, 
computerlessen, zumba, bridge-avonden en 
-cursussen, tai chi, Spaanse les, vergaderin-
gen van de vele commissies, buikdansen en 
nog veel meer. Meer informatie over de acti-
viteiten die allemaal plaatsvinden, kunt u vin-
den op www.brandpunt.info onder het kopje 
kalender en op www.brandevoort.wijkkalen-
der.nl. Overige activiteiten in onze wijk kunt 
u ook vinden op www.brandevoortinactie.nl. 
Natuurlijk zijn er regelmatig speciale activi-
teiten die niet in het wekelijkse programma 
zitten. In december kunt u genieten van twee 
uitvoeringen van Studio Danstique.

17 en 18 december
Op zaterdag 17 en zondag 18 december om 
14.00 uur zullen de jongste leerlingen van 
Studio Danstique het sprookje De Sneeuw-
koningin dansen. En op zaterdagavond 
17 december om 20.00 uur zullen we de 
avondvoorstelling Studio Danstique Toen 
en Nu dansen. Voor meer informatie, kijk op  
www.studiodanstique.nl.
Hieronder een korte omschrijving van de 
twee uitvoeringen: 

De Sneeuwkoningin
Het verhaal wordt verteld door Flonkelien, 
'een ster van boven', die ook de weg wijst 
naar het Paleis van de Sneeuwkoningin. In 
een Scandinavisch land wonen Gerda en 
haar vriendinnetje Nina. Zij wonen daar tot 
de dag dat er iets heel ingrijpends gebeurt. 
Dit heeft alles te maken met de beroemde 
spiegel uit het sprookje van Sneeuwwitje. 
Nooit heeft het verhaal verteld, wat er uitein-
delijk met de magische spiegel is gebeurd. 
Deze werd stukgeslagen in duizend stukjes 
om te voorkomen dat er ooit nog iemand in 
de verleiding zou komen om erin te kijken. 
Op raadselachtige wijze komen brokstuk-
ken in het dorpje van Nina en Gerda terecht. 
Tijdens het opvegen hiervan krijgt Nina een 
splinter in haar oog. Nina's vriendelijke ge-
drag verandert meteen… Dan wordt Nina 
meegenomen door de Sneeuwkoningin en 
volgt er een heel spannend verhaal. 
Gerda gaat samen met de moeder van Nina 
op zoek naar Nina. Om haar terug te vinden 
volgt er een zoektocht, door verschillende 
landen en komen ze allerlei gevaren tegen… 

Toen en Nu
Oude choreografieën worden afgewisseld 
met nieuwe choreografieën door middel van 
audiovisuele effecten. Het heden en het ver-
leden spelen een belangrijke rol. Alles draait 
om dans! Alle disciplines zullen weer aan 
bod komen; klassiek, spitzen, streetdance, 
tapdance, modern en jazz. Ook zullen onze 
leerlingen weer hun beste beentje voor zet-
ten om er weer een mooie voorstelling van 
te maken. De techniek bij de voorstellingen 
wordt verzorgd door Antoine van de Cruys-
sen (In Sound en Vision).

Kaartverkoop: u vult de strook van de info-
brief in en levert deze in bij de balletschool, 
deze brief kunt u terugvinden op de website 
www.studiodanstique.nl. Wij zullen er dan 
voor zorgen dat de kaarten op de vastgestel-
de avonden in de balletschool voor u klaar 
liggen. Wilt u er voor zorgen dat u met gepast 
geld kunt betalen? De kaarten kosten e7,50 
per stuk. De kaartverkoop zal op vier vaste 
avonden in november plaatsvinden:
* Dinsdag 15 november van 19.00 tot 21.00  
 uur in de balletschool.
* Donderdag 17 november van 19.00 tot  
 21.00 uur in de balletschool
* Dinsdag 22 november van 19.00 tot 21.00  
 uur in de balletschool
* Donderdag 24 november van 19.00 tot  
 21.00 uur in de balletschool

8 januari Nieuwjaarsreceptie 
en Brandevoorter 2011
Inmiddels heeft u alle mensen en groeperin-
gen kunnen nomineren voor de Brandevoor-
ter 2011. De jury komt binnenkort bijeen en 
zal uit de nominaties een keuze maken. Op 
zondag 8 januari om 14.30 uur maakt de 
jury bekend wie het geworden is. Wij hopen 
natuurlijk dat u allen bij deze bekendmaking 
aanwezig bent.
Aansluitend aan de uitreiking is de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie van de Wijkraad Bran-
devoort. Zij nodigt u van harte uit voor deze 
gezellige bijeenkomst. •

wijkhuis ‘t BrandPunt
nieuws

Ingrid Tielemans

Voor alle bewoners
van Brandevoort
De Wijkraad Brandevoort en Stichting Bran-
devoort in Actie nodigen u uit voor de nieuw-
jaarsreceptie. Deze vindt plaats in ‘t Brand-
Punt, zondag 8 januari 2012 vanaf 14.30 uur.

Het programma:
Uitreiking Brandevoorter 2011, 8 januari 
2012 om 14.30 uur. Aansluitend heffen we 
gezamenlijk het glas op een nieuw Brande- 

voorter jaar! Een drankje wordt u aangebo-
den door de Wijkraad Brandevoort. •
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Chris Vogels komt uit een slagersfamilie, 
want opa en oma bezaten al een slage-
rij in Someren. Vogels is een zogenaamde 
keurslager. Een keurslager is lid van de 
keurslagervereniging; deze vereniging heeft 
bijvoorbeeld een eigen marketingapparaat 
voor het voeren van reclamecampagnes. 
Een keurslager kan het predicaat verliezen 
als hij niet voldoet aan de eisen van de ver-
eniging, bijvoorbeeld op het gebied van de 
kwaliteit van de producten of hygiëne. De 
keurmeesters hanteren hogere normen dan 
de Keuringsdienst van Waren en waarbor-
gen op deze manier een hoge kwaliteits-
standaard. 
Aangezien de slagerij in Nuenen ongeveer 
twaalfenhalf jaar bestaat, komt er samen met 
de opening in Brandevoort een ludieke actie. 
Vogels is voor het filiaal in De Veste nog op 
zoek naar personeel. Eén personeelslid heeft 
hij al, want zijn moeder is ook nog werkzaam 
in de slagerij. 
Wat betreft de producten die verkocht gaan 
worden; het vlees komt tegenwoordig van de 
grossier, slagers die zelf nog thuis slachten, 
zijn er bijna niet meer. Producten die Vogels 
zelf gaat maken zijn bijvoorbeeld soepen, in 

samenwerking met een traiteur en verder 
betrekt hij ook producten van een collega-
keurslager. 
Behalve ondernemer is Chris Vogels ook 
bewoner van Brandevoort. Het gezin Vogels 
woont in Stepekolk-Zuid in de Hoeves. Ze 
wonen daar al weer drie à vier jaar, na eerst 
aan de Landvoort gewoond te hebben. 
Klanten van Albert Heijn kunnen binnen-
door naar drankzaak Gall & Gall lopen en 
Chris is van plan ook zoiets te realiseren, 
namelijk om binnendoor naar ’t Bakketje te 
kunnen lopen. Al met al vergt de vestiging 
van een slagerij een behoorlijke investering 
en daar is in deze tijd nogal wat moed voor 
nodig.
De heer Voogt van makelaardij VP&A is nog 
steeds in onderhandeling met zaken die al 
in een vorige BC genoemd zijn, zoals een 
reisbureau, een zaak in kinderkleding, een 
groentezaak en een dierenspeciaalzaak. 
Tevens is Voogt op zoek naar belangstel-
lenden voor een viszaak en een kaaswinkel. 
We kunnen dus nog het een en ander ver-
wachten op winkelgebied. 
In de BC van oktober wilde de columnist het 
winkelcentrum wat opvrolijken met attribu-

ten die bij een bepaalde branche horen zoals 
een gaper bij de drogist, een esculaap bij het 
medisch centrum en een reuzenkrakeling bij 
de bakker. Verder wilde hij vrolijke luifeltjes 
en in een later stadium eventueel wat rond-
scharrelende varkens en kippen. 
Daar is iets voor te zeggen, want de archi-
tectuur, met name in De Veste, is retrospec-
tief; nieuwe panden in oude stijl. Als je de 
sfeer van vroeger wilt oproepen, horen daar 
inderdaad rondscharrelende varkens en kip-
pen bij, loslopende honden, met paarden be-
spannen wagens, pakezels enzovoort. Als u 
dus te zijner tijd ’s ochtends een varken ziet 
rondscharrelen en ’s middags een ijselijk ge-
gil hoort, weet u in ieder geval zeker dat het 
scharrelvarkensvlees vers is die dag! •

RECTIFICATIE
In de Brandevoorter Courant van oktober 
werd abusievelijk melding gemaakt van een 
winkel in ballonversieringen met de naam 
Bollair die gevestigd zou worden in het win-
kelcentrum van Brandevoort. Bollair betrekt 
echter geen winkelpand, maar is gevestigd 
aan de Kollershoeve 5 en heeft ballondeco-
raties in de aanbieding.

Winkelkroniek Brandevoort
deel 9

Wim Dobma
foto: Giel Pollemans

Het nieuws over de winkels deze maand is, dat er na nogal moeizame 
onderhandelingen, groen licht is gegeven voor het openen van een  
slagerij. Degene die het licht op groen heeft gezet is Chris Vogels.  
Vogels heeft, om precies te zijn, al een slagerij in het winkelcentrum 
Kernkwartier in Nuenen. Nu opent hij een filiaal in De Veste naast bakke-
rij ’t Bakkertje. De bedoeling is dat de winkelopening in de eerste week 
van januari plaatsvindt. “Er moet tot dat tijdstip nogal wat geld en tijd 
worden besteed aan de inrichting van het pand, want je krijgt vier kale 
muren,” zoals Chris het uitdrukte.
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uw woonwensen worden door onze adviseurs vertaald in 

een goed doordacht plan. compleet, van kleuradvies en 

verf tot de volledige stoffering van uw woning of kantoor. 

Bovendien kunt u  ook de uitvoering met een gerust hart 

aan ons overlaten. wij zorgen er voor dat uw interieur 

de door u gedroomde uitstraling krijgt. keurig op tijd en 

binnen het gestelde budget. uiteraard kunt u ook bij ons 

terecht voor kleine(re) aanpassingen in uw interieur.  

loop eens binnen in onze totaal vernieuwde winkel. 
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gesprek met een van onze adviseurs.
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woonwensen te bespreken.
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Het overvliegen is zo’n gebruik waarbij Be-
vers, Welpen of Scouts een leeftijd bereikt 
hebben om afscheid te nemen van hun 
speltak. Het overvliegen is niet gekoppeld 
aan verjaardagen, maar is een jaarlijks pro-
gramma voor de gehele groep. Op zaterdag 
15 oktober was het zover. De overvliegcom-
missie had zorgvuldig een ochtendvullend 
programma voorbereid. Op deze koude, maar 
zonnige zaterdagochtend stonden de over-
vliegende Bevers en Welpen met hun ouders 
in alle vroegte op het Bierensplein te wach-
ten op wat komen ging. Ze hadden die och-
tend nog deelgenomen aan de opening met 
hun ‘oude’ speltak. Het wachten was op een 
belangrijke stap in hun scoutingloopbaan. 

Na een leuke ochtend met een spel waar-
aan alle leden van Scouting Brandevoort 
deelnamen, begon het daadwerkelijke over-
vliegen bij het Eindhovens kanaal. Nadat ze 
via een spannende touwbrug het water wa-
ren overgestoken, werden de overvliegende 
scouts verwelkomd door de kinderen en lei-
ding van hun nieuwe speltak. Geweldig leuk 
om te aanschouwen: het spektakel trok ook 
de aandacht van veel voorbijgangers. Onze 
huisfotograaf Rob Weyers maakte van het 
overvliegen een prachtige fotoreportage. Kijk 
op onze website www.scoutingbrandevoort.nl 
voor meer foto’s.

De eigen traditie die nog moet groeien is de 

klusdag. Exact twee weken na het overvlieg-
festijn werd er gewerkt op de blokhut. En er 
werd hard gewerkt, zozeer zelfs dat de lijst 
met klussen die het beheerteam had voor-
bereid aan het einde van de zaterdag vrijwel 
was afgevinkt. Bijzonder aan de klusdag is 
de betrokkenheid van vrijwilligers buiten de 
groep. Veel ouders hebben hun vrije zaterdag 
opgeofferd om een half jaar na de opening 
mee te helpen aan klussen ‘die zijn blijven lig-
gen’ en aan onderhoud. Het was een gezel-
lige drukte waar hard werken werd afgewis-
seld met lunchen en koffiedrinken. Scouting 
Brandevoort dankt alle vrijwilligers voor hun 
deelname. Hopelijk zijn jullie de derde zater-
dag van oktober 2012 weer van de partij! •

Scouting Brandevoort werkt 
aan en onderhoudt tradities

Peter van den Endert

Scouting Brandevoort viert dit jaar haar tweede lustrum. Een jonge 
scoutinggroep met een eigen identiteit die werkt aan vernieuwing met 
respect voor tradities. Scouting en traditie gaan hand in hand. Denk 
hierbij aan het openen en sluiten, de wet van de belofte (hierover  
schreven we eerder in de BC van september), het hijsen van de vlag 
en uiteraard het uniform. Deze maand stond in het teken van twee  
tradities: het overvliegen en de klusdag.
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11 december Dickensnight 2011
Ook dit jaar kunt u genieten van de Dickens- 
night. Op 11 december van 14.00 tot 20.00 
uur is de omgeving van de Markthal volledig 
in de ban van Dickens. Voor meer informa-
tie verwijs ik u graag door naar de website  
www.dickensnight.nl. 

24 juni 2012 Brandevoorterdag
Het lijkt nog ver weg, maar voor u het weet is 

In de wijk

Ingrid Tielemans

KVW-2011
We willen even stilstaan bij het feit dat onze 
voorzitter, Francien van de Ven, besloten 
heeft om haar functie neer te leggen. Ze 
heeft met grote inzet het voorzitterschap drie 
jaar op zich genomen en nu is het voor haar 
tijd om zich weer meer op andere zaken te 
gaan richten. We willen Francien bedanken 
voor haar geweldige en enthousiaste inzet 
in de afgelopen jaren. Op dit moment wach-
ten we nog steeds op de reactie van Guin-
ness World Records en is nog niet bekend 
of ons wereldrecord koekhappen van 2011 
officieel is. Zodra we meer weten, maken we 
dit uiteraard bekend dus hou onze site in de 
gaten…

We zijn alweer begonnen! 
Gelukkig hebben we meteen kunnen starten 
met een nieuwe voorzitter, Stefan Verhallen. 
De afgelopen jaren was hij al bestuurslid en 
nu neemt hij het stokje over van Francien. 
Vanwege de enorme groei van het aantal 
kinderen dat meedoet aan de Kindervakan-
tieweek en het vele werk dat daarbij hoort, is 
het bestuur versterkt met twee leden, Mirjam 
Holst en Mariëlle Terwisse. We zijn nu bezig 
met het samenstellen van alle commissies 
en iedereen bruist al van de ideeën. Mocht je 
ons willen komen helpen, stuur dan even een 
mailtje naar info@kvwbrandevoort.nl, zodat 
we kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn. 
De vierde Kindervakantieweek vindt weer  

plaats in de eerste week van de schoolva-
kantie van 2 tot en met 6 juli 2012. De in-
schrijfdata hiervan zullen we in de volgende 
BC vermelden. Het blijft ieder jaar een enor-
me en lastige klus om voldoende groepslei-
ding te regelen voor iedere groep. Afgelopen 
jaar is hier ruim 500 uur werk in gaan zitten! 
Het is duidelijk dat we tijdens de week de 
hulp van ouders hard nodig hebben om de 
groepsleiding rond te krijgen. We zijn nu aan 
het bekijken hoe we bij de inschrijving deze 
hulp beter kunnen afstemmen.
Ondertussen gaan wij door met bedenken 
hoe we er, ook in 2012, weer een geweldige 
week van kunnen gaan maken. •

Kindervakantieweek
Mariëlle Terwisse

Hoofdsponsor Rabobank Helmond organi-
seerde tijdens de Kindervakantieweek een 
ballonnenwedstijd. Per team ging een bal-
lon de lucht in en later bleek dat vele koers  
zetten in de richting van Düsseldorf. De  
ballon van het team Karin van Rooij kwam 
93,1 kilometer van Brandevoort terecht en 

wel in Korschembroick. Op woensdag 12 
oktober werd het team uitgenodigd voor een 
uitje naar Pathé. Lees hier het verhaal van 
Bram, dat hij namens zijn hele team schreef:
Woensdag 12-10 was het eindelijk zover. 
We hadden een film middag gewonnen 
via de kindervakantieweek Brandevoort. 

Onze ballon had de meeste kilometers ge-
maakt. Daarom mochten wij van de Rabo-
bank naar de film. We kozen voor de film  
Johnny English en het was een keileuke film. 
Popcorn en drinken; het was helemaal su-
per. Bedankt Rabobank namens onze hele 
groep! •

Winnend team ballonwedstrijd 
kindervakantieweek bekend

het zover. De commissie van de Brandevoor-
terdag is op zoek naar enthousiaste stand-
houders. We zoeken naar mensen die hun 
product of dienst actief willen presenteren 
op onze BraNderie. Verder wordt er komend 
jaar een kunsthoek gecreëerd. Hiervoor 
zijn we op zoek naar (amateur-)kunste-
naars die hun kunstwerken willen laten zien. 
Onze voorkeur gaat uit naar mensen die op 

die dag ook demonstreren hoe ze te werk 
gaan. Denk hierbij aan een schilder die tij-
dens de Brandevoorterdag bezig is aan een 
schilderij. Verdere bijzonderheden over deze 
kunsthoek worden later bekend gemaakt.  
U kunt zich al aanmelden voor de kunsthoek 
via pr@brandevoorterdag.nl. Voor meer in-
formatie over de Brandevoorterdag kunt u 
kijken op www.brandevoorterdag.nl. •

Bericht voor adverteerders
De redactie

Wilt u in 2012 adverteren in de Brande-
voorter Courant? Dan kunt u zich vanaf nu 

weer aanmelden. Reageren kan via de site: 
www.brandevoortercourant.nl; in het menu  links 

vindt u de knop Adverteren. Of neem contact 
op via advertenties@brandevoortercourant.nl. •
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Het seizoen is eindelijk omgeslagen en het 
is herfst in Brandevoort. Eindelijk hangt er 
’s ochtends vorst in de lucht of kunnen we 
genieten van een gesluierde ochtend. De 
natuur is van kleur verschoten en eist zijn 
plaats op in ons beeld van de wijk. Het verval 
slaat toe - in al zijn schoonheid. Paddenstoe-
len, korstmossen en wat er verder nog groeit 

en bloeit laat zich weer in de prachtigste ver-
schijningsvormen zien. 
Fotograaf Jan Dijstelbloem heeft zich door 
deze seizoenswisseling laten inspireren en 
heeft de mooiste verschijnselen in en rond-
om Brandevoort vastgelegd.

De redactie laat zich graag door deze beel-

den omringen en daar de wijk deelgenoot 
van maken. Het is een goed moment om de 
kortere dagen en de langere duisternis van 
dit seizoen te laten illustreren. 
Op de site van de Brandevoorter Courant 
kunt u nog vele andere foto’s van onze ver-
anderde en veranderende natuur zien. Veel 
plezier met het bekijken! •

Brandevoort in de herfst

De redactie
foto: Jan Dijstelbloem
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nieuws van de reporters van de OBS

Op naar het VO
Sterre Beks, Lieke Terwisse en Jasper Jaspers

foto: Harold Donkers

We gaan op de fiets naar alle scholen! De 
ene school is natuurlijk verder weg dan de 
andere. Maar dat is niet zo erg!
We zijn al bij twee scholen geweest. Name-
lijk: Jan van Brabant en Vakcollege Helmond. 
Ze pakten het allebei heel anders aan, maar 
ze waren beide erg leuk. Het Jan van Bra-
bant ontving ons heel vriendelijk. Onze eerst 
indruk was: Wat een grote school is de Jan! 
Hier kregen we bij aankomst een kopje thee 
en daarna kregen een PowerPoint-presenta-
tie over de school te zien.
Na de presentatie kregen we een leuke 
rondleiding door de school. We mochten 

een pauze meemaken in de volle aula van 
de school. Hier kregen we een warme kop 
chocomelk. Tot slot kregen we een leuke les 
met proefjes. Dit hebben wij niet op school, 
daarom vonden wij het erg leuk! 
Het vakcollege daarentegen, pakte ’t heel 
anders aan. Hier kregen we namelijk al-
lemaal minilesjes. Deze duurden ongeveer 
dertig minuten per lesje. Eerst kregen we 
wiskunde, daarna kregen we Nederlands. 
We kwamen er achter dat het eigenlijk ge-
woon Taal is. Vervolgens kregen we biolo-
gie/verzorging. Het was best wel koud in de 
klas. In die les kregen we iets lekkers. We 

vonden het jammer dat we niets zagen van 
een gewone dag. Dat zagen we namelijk wel 
bij het Jan van Brabant. We vonden het Jan 
van Brabant iets leuker dan het Vakcollege 
Helmond.
We gaan nog naar een paar anderen  
scholen, dat zijn: het Straberecht, Carolus 
Borromeus College, Dr. Knippenberg, Plein 
College Nuenen en de ivo-mavo. We denken 
dat het nog een moeilijke keuze gaat wor-
den! We hopen dat we nog een leuke tijd 
krijgen in groep acht. Tot nu toe is het ons 
erg goed bevallen. Waarschijnlijk wordt het 
nog leuker, na de grote Cito! •

We zitten nu al weer een tijdje in groep 8 en we zijn sinds afgelopen 
week begonnen aan de ‘scholenbezoeken’. Dit doen we omdat we zo 
een beter inzicht krijgen in de scholen en het gemakkelijker wordt om 
een keuze te maken.
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column

Bijna zes jaar oud is-ie. Onze brandweerka-
zerne. Eind 2005 feestelijk geopend. Ik was 
erbij en het voelt als de dag van gisteren. 
Een welkome aanwinst voor onze veiligheid, 
niet alleen voor het groeiende Brandevoort, 
maar ook bedoeld om ’t Hout, Stiphout en 
bedrijventerrein Groot Schooten te kunnen 
bedienen. Het is een prachtig gebouw en het 
zal een lieve duit gekost hebben, maar je ver-
wacht ook niet anders in een kwaliteitswijk.

Los daarvan: in een gebied met een snel-
weg en een spoorlijn, waar dagelijks Joost 
mag weten wat voor chemische ellende over 
wordt vervoerd, wil je als burger kunnen ver-
trouwen op snelle hulpverlening in geval van 
een onverhoede ramp. Maar: ‘s ochtends is 
het al filerijden om de wijk uit te komen, dus 
hoe komt die ‘andere’ brandweer dan eigen-
lijk snel ter plekke met al een extra aanrijdtijd 
in het vooruitzicht? Vliegende waterkanon-
nen bestaan nog steeds niet.

De vroede vaderen dezer gemeente hebben 
echter besloten dat de boel dicht kan. Dat 
schijnt geld te besparen. En wat gaan we 
dan met dat lege pand doen? Een nieuwe 
gebruiker zal er eerst het een en ander aan 
moeten vertimmeren alvorens het te kunnen 
betrekken. Gaat de gemeente dat bekosti-
gen? Waarvan dan wel, in deze tijd van be-
zuinigingen? Het woord kapitaalvernietiging 
dringt zich daarom ook dwingend op. Wan-
neer hebben we dat ook alweer eerder ge-
zien?

Maar misschien zijn al die prachtgebouwen 
in onze wijk wel gebouwd voor de tijdelijk-
heid. Zit er een tot nu toe onbekend econo-
misch principe achter deze voor de leek on-
begrijpelijke besluiten. Dus, wanneer wordt 
het MFC gesloten? Per slot bestaat dat ook 
alweer bijna vijf jaar.
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Informatie vanuit de gemeente
Jacqueline Klomp, projectleider Brande-
voort, geeft een korte terugkoppeling over 
de enquête over het centrum van Brande-
voort. Er wordt vooralsnog nog een slager, 
groenteboer en kinderkledingwinkel gemist 
in Brandevoort. Maar ook is er volgens de 
ondervraagden ruimte voor meer horeca, 
een Chinees restaurant of pizzeria, maar ook 
een fitnesszaal of sportschool. Het winkel-
aanbod en assortiment is nu nog te beperkt. 
Wel vindt men de winkels dichtbij, goed  
bereikbaar en is er voldoende parkeerge-
legenheid. De gemeente Helmond is mede 
door deze enquête tot andere inzichten ge-
komen en verlegt de focus van food nu ook 
naar non-food. Misschien is het mogelijk (tij-

delijk) een fitnessgelegenheid te realiseren 
in het nieuwe winkelblok waar ook de Jumbo 
komt.

Groenvoorziening De Veste
Jacqueline Klomp geeft aan dat er in De 
Veste nog op vier plekken extra groenvoor-
ziening komt in de vorm van grote bomen 
met daaromheen groenvoorziening. Naast 
het pand van ‘t Bakkertje komt een ellips-
vormige groenvoorziening met in het midden 
een boom en daaromheen bankjes. 

Carolus Borromeus College
Jacqueline Klomp laat de tekeningen zien 
van de nieuw te bouwen school. De school 
wordt parallel aan de Brandevoortse Dreef 

gebouwd en bestaat in feite uit twee vleu-
gels/gedeelten. Er komen ook sportzalen 
in de school. Ondanks de wens van de wijk 
is het niet mogelijk gebleken om een grote 
wedstrijdsporthal te realiseren die ook voor 
de wijk zou kunnen worden ingezet. Hiervoor 
is geen geld beschikbaar. In de wijktafel had 
het college van B&W nog aangegeven dat 
zij zich er hard voor zou maken. Het is jam-
mer dat dit niet is gelukt en dat de Wijkraad 
hierover niet eerder officieel over is geïnfor-
meerd. Wel wordt nog geprobeerd om het 
gebruik van de sportzalen van het Carolus 
door de wijkbewoners mogelijk te maken.

Spoortunnels
Er worden twee spoortunnels aangelegd: 
een fietstunnel en een autotunnel. Dankzij 
een subsidiebijdrage kan er een kunstwerk 
in de fietstunnel worden aangebracht, waar-
door er meer veiligheid en tevens verlichting 
komt. Aan beide kanten wordt er via led-
verlichting een met je meebewegend dier af-
gebeeld. Aan één kant komt een springende 
hond en aan de andere zijde een vogel of 
kikker. Het kunstwerk wordt gemaakt van 
plexiglas met een geperforeerde plaat en 
het is hufterproof.
In december 2012 wordt de aansluiting op 
de Diepenbroekstraat vanuit de A270 open-
gesteld. Deze aansluiting is voornamelijk be-
doeld voor verkeer richting Brandevoort en 
is een extra ontsluitingsweg bij calamiteiten.
Vraag van de wijkbewoners: de liften in het 
station zijn vaak defect en het station wordt 
niet goed schoongemaakt. Dit is geen re-
clame voor de wijk. De gemeente antwoordt 
dat Prorail vaak op onderhoud, schoonmaak 
en defecte liften is aangesproken. Dat bedrijf 
komt dan in actie, maar dat leidt helaas niet 
tot een voordurend goede situatie. De politie 
komt ook vaak controleren op hangjeugd. De 

Wijkraad Brandevoort 
Wat speelt er in de wijk

Verslag Wijkavond 26 oktober 2011
Voorzitter Franklin van de Laar opent de wijkavond en heet de dertig aanwezige wijkbewoners van harte  
welkom.

Wat speelt er in de wijk?
Zoals iedereen heeft kunnen merken, is er verkeersoverlast geweest in de wijk. We kunnen nu weer goed 
de wijk inrijden en verlaten.
Er zijn veel vragen over het behoud van de Brandevoorter brandweerkazerne. Het is op dit moment  
onduidelijk wat er nu precies speelt en wat dit feitelijk zou betekenen voor Brandevoort. De poll van de  
Wijkraad hierover heeft hier ook een erg verdeeld beeld over gegeven. Wellicht ook vanwege deze  
onduidelijkheid. De Wijkraad zoekt het overleg op met de betrokken partijen, gemeente en brandweer, 
om deze duidelijkheid te verkrijgen. Zodra de Wijkraad meer zekerheid heeft, zal dit aan de wijkbewoners  
meegedeeld worden.
Er worden twee vragen gesteld over de bereikbaarheid van de brandweer van Mierlo naar Brandevoort  
wanneer er bijvoorbeeld obstakels zijn bij de brug over het kanaal. De brandweer heeft in een eerder stadium 
aangegeven dat ze er wel doorkomen. De Wijkraad zal de vragen meenemen in het overleg.

Rian van Eersel-Rutten
foto: Rian van Eersel-Rutten
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Wijkraad zal vanuit de wens van de wijkbe-
woners een brief schrijven naar Prorail. 
Landelijk is er sprake van het in slechte 
staat verkeren van de hogedrukgasleidin-
gen. In Brandevoort lopen deze hogedruk-
gasleidingen langs de Brandevoortse Dreef 
en het spoor. De gemeente geeft aan dat 
langs de noordzijde van het spoor al een 
nieuwe leiding ligt. Deze is vervangen. Vanaf 
de rotonde naar De Veste naast de Brande-
voortse Dreef zijn de leidingen afgedekt met 
betonplaten. Er is een controle geweest en 
hierover is een rapport uitgebracht. Aan de 
eisen is voldaan en het risico is nul. Dit rap-
port wordt opgevraagd door de Wijkraad en 
is voor geïnteresseerden ook vrij op te vra-
gen bij de gemeente. 
De Wijkraad heeft contact gelegd met de 
winkeliersvereniging over het uitstallingen-
beleid, de levendigheid en de loop in het win-
kelgebied. Ook zij zijn met de gemeente in 
overleg over verbeteringen op dit vlak. Mede 
dankzij de bijdrage van Rabobank Helmond 
- via de Rabobank-ambassadeurs - en de 
Wijkraad, zal er nog vóór het Dickens-evene-
ment sfeerverlichting worden geplaatst bij de 
winkels in De Veste. 

Jeugd
Sandra Geleijns, interim voorzitter van de 
Stuurgroep Jeugd, geeft aan dat er een in-
teractieve site komt voor de jeugd in Bran-
devoort waarbij gebruik wordt gemaakt van 
social media. Er is op dit moment beschik-
baarheid van zestien uur per week voor de 
jongerenwerker vanuit SWH. Het is de vraag 
of deze uren ook volgend jaar zijn gega-
randeerd in verband met bezuinigingen. Er 
is volgens de Stuurgroep Jeugd een sa-
menwerking tot stand gekomen tussen het 
Carolus Borromeus College en Spring over 
buitenschoolse opvang.
Op 12 oktober is er een inspraakavond ge-
weest voor de jeugd over de invulling van 
voorzieningen rond het nieuwe sportpark. Op 
9 november is het vervolg gepland. Samen 
met de jongeren wordt vorm gegeven aan 
onder andere een skatepark. Er is een vrijwil-
ligersavond (Chill-House, jongerenwerkers, 
voetbal, scouting) belegd, samen met de or-
ganisatie Jeugd en Gezin over het opzetten 
van een vangnet voor de jeugd. Doel hierbij 
is om de link te leggen tussen vrijwilligers en 
professionals bij mogelijke problemen die 
spelen bij de jeugd. 

Spelen en groen
Henk Noort, Spelen en Groen: wanneer de 
hoogspanning wordt verplaatst, kan er invul-
ling worden gegeven aan het trimparcours 
bij het sportpark. Bij het sportpark worden 
120 parkeerplaatsen aangelegd. Bij de oos-
telijke zijde van het station is onlangs een 
hondenloslaatzone gerealiseerd. De onvei-
lige hondenlosloopzone aan de zijde van de 
Brandevoortse Hoeve is hiermee vervallen.
Vraag van wijkbewoners: er spelen veel kin-
deren bij de toekomstige inrit van het par-
keerterrein van het sportpark. Is het mogelijk 
om een verkeersdrempel aan te leggen bij 
de inrit van het sportpark om de auto’s vaart 
te laten verminderen? De bewoners willen 

graag meedenken over de veiligheid. Jac-
queline Klomp geeft aan met de bewoners 
in overleg te gaan. In het gebied rond het 
sportpark komen kinderspeelvoorzieningen.
De wijkbewoners zijn van mening dat er veel 
te hard gereden wordt in de wijk. 
Vraag van wijkbewoner: is het mogelijk om 
opnieuw te kijken naar een aanpassing van 
de speeltoestellen in Schutsboom, omgeving 
Monnikenserf voor kleinere kinderen? De 
commissie Spelen en Groen zal dit meene-
men en de situatie opnieuw tegen het licht 
houden. 

Sport en bewegen
Jan van Loon, Sport en Bewegen Brande-
voort. Er wordt een multifunctioneel sport-
park gebouwd waar meerdere sporten be-
oefend gaan worden. Er wordt nog vóór de 
winter een kunstgrasveld aangelegd waarop 
500 uur per jaar ook andere sporten beoe-
fend kunnen worden, zelfs met gladde zolen. 
Er komen zeven meter hoge ballenvangers 
om het kunstgrasveld heen en ook met de 
verlichting wordt rekening gehouden met de 
buren.
Rond het kunstgrasveld wordt er een cir-
cuitloopbaan aangelegd voor hardlopers 
en het warmlopen door de voetballers. Er 
wordt daarnaast gedacht aan jeu-de-boules, 
beachvolleybal/volleybal, en nog een klein 
kunstgrasveld voor korfbal of sporten van-
uit de BSO. De veldverlichting kan gedimd 
worden en kan bij wedstrijden opgeschroefd 
worden. De oplevering van de eerste fase, 
het kunstgrasveld en het loopcircuit, is ge-
pland in december, mits er geen vorst komt.
Jan van Loon laat tekeningen zien van de 
accommodatie: er komen twaalf kleedka-
mers met douches voor dames en heren. Het 
betreft een drielagenbouw. Er komt een bui-
tenschoolse opvang voor tieners. Er komen 
drie multifunctionele ruimtes. En er is voor-
zien in een catacombe, terras, open haard en 
een tribune aan de terraszijde. In december 
2011 is het bestek gereed. Daarna start de 

aanbestedingsprocedure voor de aannemers 
die zich kunnen inschrijven. Afspraak met de 
gemeente is dat de opleveringstermijn van 
het multifunctionele gebouw 1-12-2012 is. 

Buurtpreventie 
Buurtpreventie is in de Erven en de Hoe-
ves actief. Er wordt nog steeds geprobeerd 
om bij het station een buurtpreventieproject 
starten. Er wordt gevraagd om wanneer u 
iets ziet, dit te melden bij buurtpreventie, zo-
dat er ook actie kan worden ondernomen. 

Financiële stimulans
Er is e7500,- impulsbudget beschikbaar 
gesteld door de gemeente: dit geld wordt 
in 2011 besteed aan een scorebord bij het 
kunstgrasveld, de bouw van een jeugdcar-
navalswagen en materialen voor SV Bran-
devoort. De gesprekken zijn gestart voor 
plaatsing van het Carat kunstwerk in de wijk. 
Planning is opening in juni 2012.
Vraag van bewoner: tussen de Hoeves en De 
Veste is er gemaaid midden in het broedsei-
zoen van vogels. Er zijn nestjes van kwartels 
en leeuweriken vernietigd. De commissie 
Spelen en Groen zal dit oppakken met de 
gemeente.
Een laatste opmerking vanuit de wijk: het 
is bijna niet te zien waar de winkels geves-
tigd zijn. De winkeliersvereniging is hierover 
in gesprek met de gemeente. Reclame-
uitingen moeten netjes blijven en architec-
tonisch verantwoord zijn, waarbij er één lijn 
moet worden getrokken. Reclame-uitingen 
via markiezen zijn wel mogelijk. Er moet een 
tussenweg worden gevonden. De gemeente 
is hierover in gesprek met de winkeliersver-
eniging. Onlangs is er een initiatief opgestart 
onder leiding van Hennie de Gooyer, waarbij 
de wijkwinkelcentra in Helmond gaan sa-
menwerken. 
Terugkijkend was deze wijkavond een erg in-
formatieve avond met veel interactie. •

www.wijkraad.brandevoort.org
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Dit had een positieve weerslag op ons ge-
mengd team t/m 14, bestaande uit Inger, 
Anne-Mae, Rens en Sander. Het team be-
gon een beetje onwennig, want ze kenden 
elkaar nog niet zo goed, maar na de eerste 
gewonnen speeldag, waar ze MTV versloe-
gen, zat de sfeer er meteen al goed in. Na de 
winst op Topio en Shaile 2 begon de hoop op 
een kampioenschap te groeien. Op de zesde 
speeldag versloeg het team ook Shaile 1, 
met deze uitslag konden ze niet meer in-
gehaald worden door de andere teams, en 
hadden ze het kampioenschap eigenlijk al 
op zak. Maar zoals een echt kampioensteam 
betaamt sloten ze ook de laatste speeldag, 
tegen Broekhoek, met winst af. 

Dus de kurken konden knallen, de champag-
ne vloeien, en de medailles konden worden 
omgehangen. Op alle wedstrijddagen werd 
de winst binnengehaald, in de hele competi-
tie werden drieëndertig wedstrijden gewon-
nen en slechts twee verloren. Het gemengd 
team t/m 14 heeft een super competitie 
gespeeld en zijn ongeslagen kampioen ge-
worden. 

Jongens tot en met twaalf jaar halen onge-
slagen kampioenschap binnen!

In de categorie jongens t/m 12 jaar Open 
Klasse is het Carolus team 1 kampioen van 
de najaarscompetitie geworden. Zes woens-
dagmiddagen is er gestreden om deze titel, 
maar al snel bleek dat deze jongens een ge-
duchte tegenstander waren. Met uitwedstrij-
den in Baarlo, Panningen en Weert waren 
Kai, Mik, Steff en Quinten super gemotiveerd 
om met z’n allen de kampioenstitel binnen te 
halen. Op alle wedstrijddagen werd de winst 
binnengehaald, er werden eenendertig wed-
strijden gewonnen en slechts vijf verloren. 
Een knappe prestatie voor deze spelers die 
nog aan het begin van hun tenniscarrière 
staan. De jongens kijken al uit naar de voor-
jaarscompetitie, maar eerst wordt er in de 
winter nog hard gewerkt op de trainingen! 
Speciale dank aan Alexander van de Kim-
menader die een aantal keren succesvol als 
invaller in dit team speelde. •

Najaarscompetitie
TV Carolus levert twee
kampioensteams op

Gemengd tot en met veertien jaar ongeslagen kampioen!
Dit jaar nam TV Carolus voor het eerst deel aan de KNLTB najaars-
competitie in plaats van de wintercompetitie en dat is goed bevallen. 
De weergoden waren ons zeer goed gezind, we hebben veel zondagen 
prachtig weer gehad.

Op de foto van links naar rechts: Sander vd Hurk, Rens van Schaik, Inger Couwenberg en Anne-Mae Meulensteen

Op de foto van links naar rechts: Mik Bisschops, Quinten Sandberg, Kai Dijkstra en Steff de Vries
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Voor de kinderen is er een mallemolen en 
er is, ook voor de ouderen, een echte Dic-
kensverhalenverteller aanwezig. Bovendien 
is Showbureau Rustique weer aanwezig met 
verschillende roofvogels en loopt ook de gan-
zenhoedster over het terrein met haar ganzen.
 
Wiens huis is het meest ‘in 
stijl’?
Stichting Dickensnight Brandevoort heeft 
vanaf de oprichting een duidelijk doel voor 
ogen: het organiseren van een kersteve-
nement in Brandevoort in de sfeer van het 
Engeland van rond 1850, zoals beschreven 
in de boeken van Charles Dickens. De bouw-
stijl van De Veste leent zich natuurlijk perfect 
voor zo’n sfeervol evenement. Bovendien ge-
ven steeds meer bewoners gehoor aan de 
oproep om bij te dragen aan de aankleding 
en sfeer van Dickensnight. Zij toveren hun 

gevel om in een groentestalletje, een bak-
kerij of een prachtig huis in Victoriaanse 
kerstsferen. Al jarenlang maakt een aantal 
bewoners een wandeling door het hart van 
De Veste meer dan waard…
Dit jaar heeft de organisatie gemeend om 
haar waardering hiervoor extra te laten blij-
ken. Een onafhankelijke jury, bestaande uit 
drie mensen van de ‘Dickens Family’, zal 
bekijken welke omwonenden de meeste 
creativiteit hebben gebruikt bij het in stijl 
aankleden van het huis. Op 16 december, 
tijdens de bedankavond voor alle vrijwilligers, 
wordt bekend gemaakt welke drie bewoners 
in de prijzen vallen. Via deze weg roept de 
stichting Dickensnight Brandevoort alle om-
wonenden van het ‘evenemententerrein’, van 
de Laan door de Veste tot De Plaetse, op om 
mee te dingen naar de prijzen door hun huis, 
gevel of erkers in Dickensstijl aan te kleden. 

Helpende handen
Dickensnight Brandevoort is een evenement 
dat niet kan bestaan zonder de hulp van vele 
vrijwilligers. Ook voor deze negende editie 
kan de organisatie nog enthousiaste men-
sen gebruiken die de handen uit de mouwen 
willen steken bij het opbouwen, decoreren, 
het realiseren van de stroomvoorziening, de 
horeca en uiteraard bij het afbreken en op-
ruimen van het evenemententerrein. Alleen 
met de hulp van u, de wijkbewoners, kunnen 
wij de Dickensnight 2011 laten slagen en 
zorgen dat we volgend jaar een fantastische 
jubileumeditie kunnen neerzetten.

Stichting Dickensnight Brandevoort hoopt u, 
als bezoeker of vrijwilliger, te kunnen begroe-
ten op zondag 11 december. Tot Dickens! 

www.dickensnight.nl •

Dickensnight
oproep aan omwonenden en vrijwilligers

Prijzen voor mooist gedecoreerde huizen
Op zondag 11 december is het weer zover: De Veste wordt dan voor 
de jaarlijks Dickensnight Brandevoort omgetoverd in een pittoresk  
Victoriaans stadje. Hoge heren en deftige dames flaneren door de 
straatjes, straatschoffies en weeskinderen vullen het straatbeeld en  
bezoekers lopen het risico de norse vrek Ebenezer Scrooge tegen het 
lijf te lopen. Dit alles gebeurt op een geweldige sfeermarkt waar de 
kooplui, vaak in gepaste kledij, hun koopwaar aanprijzen. Van prachtige 
kerstornamenten en natuurlijke kerststukken tot lekkere cupcakes en 
oud-Hollands snoepgoed: in de kramen is van alles te koop, voor ieder 
wat wils. Ook is er dit jaar weer volop entertainment tijdens Dickensnight. 
Verschillende koren, muziekgroepen en andere ‘artiesten’ zullen het  
publiek vermaken met hun sfeervolle liederen of de warme klanken van 
hun instrumenten.
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Wekelijks komen twaalf Brandevoorter jonge 
inwoners naar de Mierlose sporthal om te 
trainen voor de vele shownummers. De Bran-
devoorter rijdsters Leslie van Breugel, Nikki 
van Duijnhoven, Mirthe de Goede, Charlotte 
de Jong, Kelly van Leuken, Quincy Maseland, 
Eline Smulders en de enige jongen bij Olym-
pia, Bastiaan Kouijzer, hebben inmiddels al 
‘showervaring’; voor hen is het niet de eerste 
keer dat zij aan een kerstshow deelnemen. 
De Brandevoorter rijdsters Sanne Asselman, 
Lise van Duijnhoven, Mayra Drueten en Ca-
rolien van Grootel beleven hun primeur tij-
dens deze achtste kerstshow van Olympia. 

Programma kerstshow 
Maar liefst zestien shownummers, waarvan 
sommige opgebouwd zijn uit verschillende 
shownummers, passeren de revue. De solis-
ten worden afgewisseld met kleine en grote 

groepen. Na bijvoorbeeld een ontroerend 
shownummer van de pupillen van de show, 
volgt in hoog tempo het volgende shownum-
mer, waar technische elementen hoog in het 
vaandel staan. Het kerstverhaal, net voor de 
pauze, is net als het gigantische slotnummer 
in de Franse stijl, één van de hoogtepunten 
van de show. 

Glitter en glamour spelen een belangrijke 
rol bij de vele shownummers. Alle kostuums 
zijn voorzien van honderden glitters voor een 
‘glamourachtige’ uitstraling. 

Geniet van onze kerstshow
Laat u meenemen in de fantastische verha-
len achter ieder shownummer en geniet van 
de muziek, de kostuums, de choreografie en 
de vele verschillende decors. Een tweeënhalf 
uur durende spetterende kerstshow, waar 

jong en oud, van begin tot eind, ogen te kort 
komt om alle bewegingen van alle rijdsters 
en rijder te kunnen volgen. En u kunt daar 
bij zijn!

Kaartverkoop
Reserveer nu kaarten via kerstshow@rvo-
lympia.nl of bel met 06 435 790 96 en geef 
uw bestelling door. De entreekaarten bedra-
gen e5,- (3 tot en met twaalf jaar), e8,- (van-
af dertien jaar). Toegangskaarten voor deze 
fantastische shows zijn ook te koop bij Plus 
Hans van Aerle te Mierlo, of bij Olympia via 
tel.: 06 435 790 96 of e-mail kerstshow@
rvolympia.nl. Uiteraard kunt u ook een kijkje 
nemen op www.rvolympia.nl waar u alle in-
formatie over deze kerstshow nog een keer 
kunt nalezen. 

Graag tot ziens bij één van onze shows. •

Brandevoorter rolschaat(st)ers 
stralen in kerstshow Olympia

Nikky Barten

Rolschaatsvereniging Olympia uit Mierlo zal, met vijftig rijdsters en  
één rijder op zaterdag 17 december om 19.30 uur en zondag 18  
december om 13.30 uur en 18.00 uur drie wervelende rolschaats-
shows presenteren in Sporthal De Weijer te Mierlo. Aan deze shows, 
waar het thema kerst centraal staat, wordt al maandenlang door alle 
leden hard getraind om alle shownummers onder de knie te krijgen. De 
trainsters zijn momenteel bezig om de puntjes op de i te zetten en de 
nummers the finishing touch te geven.
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Op vrijdag 9 december wordt in 
restaurant Ter Plaetse in Brande-
voort een nieuw lifestylemagazine 
gelanceerd: 

BRNDVRT Magazine. Dit kwartaalblad voor 
en door Brandevoorters is een initiatief van 
fotograaf Ugur Ozdemir. “Ik weet zeker dat 
er ruimte is voor zo’n uitgave, mooi vormge-
geven en over onderwerpen die mensen in 
onze wijk aanspreken.”
Ozdemir werkte ook mee aan het wijk-
blad: de Brandevoorter Courant. “Bij de BC 
gaat het om nieuws, om de agenda voor 
de komende maand. In Brandevoort Ma-
gazine vertellen we de achtergrondverha-

len. Rubrieken die aan bod komen zijn bij-
voorbeeld: Brandevoorters, culinair, kunst, 
wonen, een bijzondere auto, persoonlijke 
ontwikkeling en social media. Het sluit dus 
heel mooi aan.”
Hij verzamelde een team van tekstschrijvers 
om zich heen en nam zelf de vormgeving 
voor zijn rekening. Uiteraard is fotografie 
een belangrijk onderdeel van het magazine; 
vaak portretten van zijn eigen hand. Met 
advertentie-inkomsten worden de kosten 
gedekt. De eerste editie van Brandevoort 
Magazine wordt begin december gratis huis 
aan huis verspreid in heel Brandevoort en is 
(tegen betaling) ook door bedrijven en in-
stellingen in de regio aan te vragen. •

Helmond krijgt nieuw 
lifestylemagazine

De Sint in Brandevoort wilde voor de tiende 
keer iets speciaals doen en kwam daarom 
met een luchtballon. Door een fout van 
Zwarte Piet was deze tocht min of meer mis-

lukt en had Piet zich verwond. En voor de ge-
legenheid had Sinterklaas vooraf voor ieder 
kind in de wijk een ballon opgestuurd. Deze 
ballonnen mochten de kinderen, na de komst 

van Sinterklaas, onder een staalblauwe he-
mel de lucht in laten vliegen. Al met al een 
bijzonder feestelijk moment en ook een goed 
welkom voor de Sint. •

10 Jaar Sinterklaas

in Brandevoort
Giel Pollemans

foto: Giel Pollemans
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de aansteker

Het Brandevoortvirus
Rebekka Kuijten
foto: Ugur Ozdemir

Hij wuift dat weg, het is een leuke hobby. 
Ook zijn vriendin Anneke is aangestoken 
met het Brandevoortvirus. Zij beheert inmid-
dels meerdere Twitter-, Hyves- en Face-
book-accounts en houdt zo iedereen op de 
hoogte van alles wat er hier leeft. Voor hen 
allebei draait het daar ook om: mensen op 
weg helpen, mensen met elkaar in contact 
brengen, zodat ze iets aan elkaar hebben. 
“En dat hoeft niet direct iets op te leveren,” 
voegt hij daaraan toe.
Iedereen kent Herbert en Herbert kent ie-
dereen. Toen de wijk nog maar bestond uit 
een paar blokken, kwam achterbuurman 
Remko Bol met de vraag of hij misschien de 
website van de Brandevoorter Courant wilde 
maken. “Dat had ik nog nooit gedaan, maar 
ik zei meteen ja. Toen hebben we samen 
FrontPage uitgevogeld en de website ge-
maakt. Nachten werk zat daar in.” Vervolgens 
kwam de scouting, en voor de activiteiten-
commissie maakte Herbert de foto’s die hij 
ook online plaatste. Eerst Sinterklaas, toen 
Halloween. Zo ontstond ook de startpagina 
Brandevoort. Het liep uit de hand, hij deed 
alles handmatig en wilde meer gaan automa-
tiseren. Daarom riep hij via de BC de hulp in 
van andere webmasters.
In eerste instantie reageerde alleen Anouk 
Ubaghs. “Zij is nog steeds mijn rechterhand.” 
Samen bleven ze oproepen doen en breidde 
de webmastercommissie zich uit tot de meer 
dan tien personen van nu. “Het zijn allemaal 
mensen die het naast een andere baan doen, 
maar ze hebben verschillende expertises. Zo 
kunnen ze veel van elkaar leren en natuurlijk 
bespreken we hoe we elkaar kunnen helpen,” 
vertelt Herbert. Ze komen zo’n vier keer per 
jaar bij elkaar. Vanuit de wijk komen geregeld 
aanvragen binnen voor webmasterwerk en 
afhankelijk van de vraag en de beschikbare 
tijd zoekt hij naar de beste match. Zo helpen 
ze vele activiteiten en verenigingen met hun 
websites. Sinds kort werken alle webmasters 
ook met het gratis content-management sy-
steem Joomla, zodat de commissies ook zelf 
hun eigen website kunnen beheren.
Zelf is hij nog steeds voorzitter, alhoewel hij 
die rol liever door iemand anders ingevuld 
zou zien. De grootste uitdaging is volgens 
Herbert vaak de webmasters ook echt bij 
de activiteitencommissies te betrekken. “Als 
dat niet gebeurt, dan zie je dat er te weinig 

aandacht is voor de online communicatie. 
Dan staat de informatie vaak nog eerder in 
de BC dan op de eigen website. En dat is 
natuurlijk erg jammer en zonde van de tijd en 
moeite.” Herbert bouwt allang geen websites 
meer, maar toen in 2004 het hosting bedrijf 
waar alle websites waren ondergebracht er-
mee stopte, zag hij zijn kans. Hij schafte een 
eigen server aan en stapte in deze nieuwe 
business. Wat heel klein begon met zo’n der-
tig domeinen is inmiddels uitgegroeid tot een 
goed lopend bedrijf met bijna 1.200 domei-
nen; Threvon Internetservices. Zijn klanten 
vinden hem inmiddels vanuit heel Nederland 
en daarbuiten. 
En hij bruist van de ideeën. De goedlopende 

wijkkalender is daar een voorbeeld van. Zijn 
nieuwste project is Flame Trails. Enthousiast 
vertelt Herbert: “Er komt een vernieuwde 
fietscrossbaan, achter de scouting. Die jon-
gens willen eigenlijk alleen maar fietsen, 
maar toch moeten mensen bij deze activiteit 
betrokken worden. Vertellen wat ze doen, 
veel mensen weten het waarschijnlijk nog 
niet eens. Dat vind ik leuk, om ze daarbij te 
helpen. Met mijn netwerk kan ik dat ook. En 
natuurlijk werkt het zo dat wie goed doet, 
goed ontmoet!” 

Webmasters en opdrachtgevers uit de wijk 
kunnen zich aanmelden op 
www.webmasters.brandevoort.org. •

Als een van de laatsten van de eerste bouwfase kwam Herbert von 
Reth in ‘99 naar Brandevoort. Hij is opgegroeid in Riethoven, maar 
woonde toen al een tijd in Helmond. Een eigen bloemenzaak op de 
Markt met zijn toenmalige partner bracht hem naar hier. Hij is inmid-
dels aan zijn derde huis in Brandevoort toe, kleiner en knusser dan het  
vorige huis wat hij zelf had laten bouwen. “Minder werk dus,” lacht hij. En 
dat komt goed uit, want Herbert heeft het behoorlijk druk.
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Een groot aantal jongeren is graag buiten 
actief. En dat bleek ook wel tijdens de eer-
ste inspraakavond op 12 oktober die SJB  
georganiseerd had. Er was aardig wat jeugd 
op afgekomen, meiden en jongens, en dan 
met name skateboarders. Tijdens deze 
avond is er een inventarisatie gemaakt van 
hun wensen ten aanzien van het terrein bij 
het sportcomplex. Een aantal van hun idee-
en: basketbal-/voetbalveld met gladde vloer, 
atletiekbaan, sporttoestellen, paarden-/kin-
derboerderij, hangplek met bankjes en een 
overkapping en prullenbakken, speeltuin 
voor kleine kids, pannakooi, e-goaltjes, ver-
lichting en natuurlijk een skatepark.
Er werden die avond ook veel ontwerpen ge-

schetst, die op 9 november zijn overhandigd 
aan Henk Noort van de commissie Spelen 
en Groen. Deze tweede info-/inspraakavond 
was toegespitst op het skatepark, maar de 
andere ideeën komen zeker ook nog een 
keer aan bod.
Bart de Jong en Henk Noort hebben verslag 
uitgebracht over het gesprek dat ze met de 
gemeente hebben gehad, waar ook een ska-
teparkontwerper aanwezig was. Hoewel geld 
een issue blijft, hebben ze de gemeente wel 
enthousiast proberen te krijgen voor een be-
tonnen skatepark in Brandevoort. 
Bart de Jong, zelf een expert op het gebied 
van skateparken, heeft nog uitgebreid met 
de jongeren gesproken over hun eigen ont-

werpen, verteld wat de voordelen zijn van 
een betonnen skatepark (duurzaam en min-
der lawaai) en hoe er rekening gehouden 
kan worden met verschillende niveaus. Hij 
zal de ideeën van de jeugd zelf naderhand 
ook terugkoppelen naar de gemeente.
En de jeugd zelf: zij zijn superenthousiast en 
willen zelf ook graag de handen uit de mou-
wen steken. Fantastisch toch!

Oproep
Ben jij na bovenstaande ook enthousiast ge-
worden en wil je wat voor de Brandevoorter 
jeugd betekenen? 
Wij kunnen wel wat extra hulp gebruiken! 
Meer info: www.jeugdbrandevoort.nl. •

Stuurgroep Jeugd Brandevoort

Sandra Geleijns
foto: Giel Pollemans

In Brandevoort woont zoals iedereen weet een hele hoop jeugd en 
jonge kinderen. De Stuurgroep Jeugd Brandevoort (SJB) wil, onder  
andere samen met de jongeren zelf, ervoor zorgen dat Brandevoort 
ook voor hun een aantrekkelijke en fijne wijk wordt waarin ze zich thuis 
voelen en er genoeg te beleven is.
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Hasselbeemden 18 is één van de huizen 
aan de Brandevoortse Dreef waar we bijna 
dagelijks langsrijden of wandelen. In deze 
tweekapper woont het gezin Princen: Paul 
(48 jaar), Angeli (44 jaar), Lisha (18 jaar), 
Marvin (16 jaar) en de jongste telg Joran 
(11 jaar). Al weer 8,5 jaar geleden betrokken 
ze dit nieuwbouwhuis en ze wonen er graag. 
Het vrije uitzicht aan beide zijden van de 
woning trekt hen het meeste aan. Al is nog 
steeds gepland dat aan de achterzijde wo-
ningen worden gebouwd. Van de auto’s die 
langsrijden zie en hoor je binnen niets, mede 
door de ventweg, het verhoogde fietspad en 
de isolatie van dit huis. “Wel zie je geregeld 
mensen langs fietsen en wandelen, wat juist 
een levendig beeld geeft in deze straat.”

Paul en Angeli zijn geboren en getogen in 
Eindhoven. Na jaren in de Genderbeemd te 
hebben gewoond, wilden ze graag een gro-
ter huis. Dit huis sprak hen aan qua ligging 
en grootte. Al is deze betegelde tuin kleiner, 
maar toch groot genoeg om er met zijn allen 
lekker te zitten.
Dit huis heeft maar liefst drie verdiepingen. 
Op de begane grond kom je na de hal in een 
gezellige U-vormige kamer met een grote 

erker aan de voorzijde. Via de keuken aan de 
achterzijde kom je in de garage en bijkeuken 
en de achtertuin. Op de eerste verdieping 
tref je twee slaapkamers en een badkamer 
aan. De slaapkamer aan de achterzijde heeft 
zelfs een groot terras. Op de tweede verdie-
ping zijn twee slaapkamers en de werkkamer 
van Paul, waar hij onder andere de financiële 
administratie van deze BC doet. Op de zol-
derverdieping zijn nog eens een slaapvertrek 
en rommelkamer te vinden. “Heel handig 
al deze vertrekken met al die aanhang van 
onze kinderen. Het gezin wordt momenteel 
alleen maar groter, erg gezellig.” 

Paul is werkzaam bij Solid Base in Valkens-
waard. Angeli werkt als verpleegkundige 
ouderenzorg in Eindhoven. Daarnaast is ze 
klassenouder bij Joran, die op de basis-
school De Vendelier zit. In haar vrije tijd sport 
ze graag. Al moet ze dit nu even laten, van-
wege haar gebroken enkel. Paul besteedt 
veel van zijn vrije tijd aan de Brandevoorter 
Courant. Zo is hij als vrijwilliger al jaren de 
contactpersoon voor adverteerders, verant-
woordelijk voor de bezorging van deze krant 
in de wijk en is hij als bestuurslid verantwoor-
delijk voor de financiën.

“Als deze krant uitkomt, is eigenlijk het ge-
hele gezin betrokken bij de verzending van 
het blad. Onder andere met het vullen van 
de enveloppen/bewijsexemplaren naar ad-
verteerders. En we bezorgen zelf in een be-
paald deel van onze wijk de Brandevoorter 
Courant, samen met nog andere bezorgers. 
De twee oudsten zitten in het examenjaar 
en staan nu voor de keuze van een vervolg-
studie. Marvin is ook actief betrokken bij de 
ontwikkeling van de wijk. Zo heeft hij mee-
geholpen bij het aanleggen van de cross-
baan en ook dit jaar werkt hij mee aan de 
jeugdwagen voor carnaval. 
Angeli wilt niet meer terug naar Eindhoven. 
“Brandevoort is een wijk met een levendige 
en dorpse sfeer. De winkels en de voorzie-
ningen liggen centraal in de wijk. Ze mist nog 
wel een speelgoedwinkel en een winkel als 
Blokker. “En voorlopig blijven wij in dit huis 
wonen, zeker totdat de kinderen uitvliegen. 
Dan is dit huis echt te groot. Wellicht willen 
we dan een huis bouwen in één van de ge-
bieden van Brandevoort waar nog gebouwd 
moet worden of kopen we een kleiner be-
staand huis. De wijk is nog steeds in ont-
wikkeling, dus wie weet wat de toekomst 
brengt.” •

Patricia Teuns
foto: Paul Princen

Brandevoort bestaat al weer tal van jaren en veel wijkbewoners heb-
ben hier hun droomplek gevonden. Waarom juist Brandevoort, waarom 
deze woning en waarom deze straat? Medebewoners geven een in-
kijkje in hun woning, hun keuzes en hun leven in Brandevoort. Herken 
je je in hun verhaal of juist niet? Wat zou er in de wijk nodig verbeterd of 
aangepakt moeten worden?

Een kijkje thuis in

Brandevoort
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Wat is een winterdepressie?
Depressieve stemmingen tijdens de herfst, 
winter en het vroege voorjaar zijn voor veel 
mensen een jaarlijks terugkerend probleem. 
Tijdens deze maanden is het vroeg donker 
en laat licht. Dit kan leiden tot melancholieke 
gevoelens en zelfs depressiviteit. De depres-
sie wordt ook wel winterdepressie genoemd 
of Seasonal Affective Disorder (SAD). 
De mildere vorm van winterdepressie noe-
men we ook wel winterblues. Vooral vrouwen 
in de leeftijd van dertien tot en met vijfenvijf-
tig jaar zijn gevoelig voor de winterdepressie.

Hoe herken je een winterde-
pressie?
Mensen die last hebben van een winterde-
pressie zijn vaak weken of maanden lang 
somber, huilerig, prikkelbaar, lusteloos en 
moe. Ze kunnen zich moeilijker concentre-
ren en hebben minder interesse in sociale 
contacten. Ook kunnen deze mensen meer 
behoefte hebben aan slaap en eten. In de 
lente verdwijnen de klachten weer.

Wat is de oorzaak van de win-
terdepressie?
Over de oorzaak van de winterdepressie we-
ten we nog niet zoveel. Op dit moment wordt 
de oorzaak toegeschreven aan vermindering 
van de hoeveelheid licht in de herfst, winter 
en het vroege voorjaar. Hierdoor wordt uw 
dag-nachtritme ontregeld en dat heeft in-
vloed op uw slaap en stemming.
Mensen die last hebben van een winterde-
pressie hebben moeite zich aan te passen 
aan de veranderde hoeveelheid licht. Waar-
schijnlijk speelt het hormoon melatonine 
hierin een rol. Als de hoeveelheid melatonine 
te hoog is, denkt het lichaam dat het nacht is. 
Dit kan de vermoeidheidsklachten verklaren 
waar veel mensen met een winterdepressie 
last van hebben.

Wat kunt u doen aan een win-
terdepressie?
Eet gezond en zorg voor genoeg licht thuis 
en op uw werk. Verder helpt het om te be-
wegen. Ga elke dag de frisse lucht in. Ook 

kunt u lichttherapie toepassen. Hierbij wordt 
u gedurende enige tijd beschenen door lam-
pen die het natuurlijke licht nabootsen. Dit 
kan ook met een zelf aangeschafte daglicht-
lamp. Door lichttherapie wordt de natuurlijke 
aanmaak van melatonine geregeld. Hierdoor 
herstelt het dag-nachtritme. Lichttherapie is 
bij de meeste mensen met winterdepressie 
en winterblues effectief.

Natuurlijk kan er ook sprake zijn van een 
andere depressie. De symptomen zijn ver-
gelijkbaar met de bovenstaande, maar zijn 
hardnekkiger en niet seizoensgebonden. 
U kunt ook zelf testen of er mogelijk spra-
ke is van een depressie door het uitvoeren 
van een zelftest. Een test die ook door de 
huisarts gebruikt wordt is de Beck De-
pressie zelftest. Op de volgende website 
(www.depressiesteunpunt.com) kunt u de 
test uitvoeren en de score beoordelen. Op 
die manier kunt u zelf beoordelen of het ver-
standig is om een afspraak op het spreekuur 
te maken. •

Winterdepressie of de
winterblues?

Victor Kaiser

De zomer loopt op zijn einde, blaadjes vallen van de bomen, het wordt 
kouder en donkerder. Overdag voelt u zich niet echt fit en uitgeslapen. 
Het liefst blijft u de hele dag in uw bed. Als u zich zo voelt, is het mogelijk 
dat u last heeft van een winterdepressie.
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In december hopen we zover te zijn dat  
onder de bezielende leiding van onze  
projectleider Henk Noort het clubgebouw 
kan worden aanbesteed. We zullen in de  
komende uitgaven van de Brandevoorter 
Courant daar telkens aandacht aan beste-
den om de bewoners van onze wijk ver-
trouwd te maken met de mogelijkheden van 
dit sportpark. Onze partners voor dit sport-
park zijn in ieder geval de voetbalvereniging 
SV Brandevoort en kinderopvang Korein, 
waarbij de laatste zich vooral zal richten om 

de aan hen toevertrouwde jeugd in aanra-
king te brengen met diverse vormen van 
sport. De Stichting JIBB (Jeugd In Bewe-
ging Brengen) is al actief op ons sportpark 
en mogelijk kunnen wij dat initiatief nog 
verder uitbreiden. We voeren momenteel 
gesprekken met een korfbalclub, een vol-
leybalvereniging (beachvolleybal) en voorts 
met een enthousiasteling die bereid is te 
onderzoeken of we een eigen lopersgroep 
in Brandevoort van de grond kunnen tillen. 
Het sportpark leent zich ertoe om ook an-

dere - soms meer eigentijdse vormen van 
sport - aan te bieden zoals bijvoorbeeld 
padel. Dat is geen tennis, geen badminton 
of tafeltennis; het lijkt op een mix van deze 
sporten. In ieder geval is het een sport die 
geschikt is voor jong en oud en die geza-
menlijk kan worden beoefend. De grote 
vraag is of er vanuit de wijk ook belangstel-
ling voor deze nieuwe sportvorm is. 

Reageer naar Jan van Loon als padel je iets 
lijkt (j.loon4226@upcmail.nl). •

Sportpark Brandevoort

Jan van Loon
foto: Paul Princen

De ontwikkeling van het sportpark Brandevoort krijgt eindelijk gestalte. 
Aan de Kaldersedijk is het momenteel een drukte van jewelste met 
af- en aan rijdende vrachtwagens die zowel zand afvoeren als ook  
speciaal zand aanvoeren en verder met zware machines die het terrein 
egaliseren. Allemaal nodig om straks te kunnen beschikken over een 
kunstgrasveld en een loopcircuit. We hebben daarbij gekozen voor een 
kunstgrasmat speciaal vervaardigd voor voetbal. Desondanks kan er 
per jaar ook nog 500 uur met ‘platte zolen’ op gespeeld worden, ofwel 
we kunnen ook dit veld multifunctioneel gaan gebruiken. Het loopcircuit 
krijgt een kunstmat met verende ondergrond en een eigen verlichting. 
Kortom fase één om tot een multifunctioneel sport- en beweegpark te 
komen, is gestart.
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Geef uw financiële perikelen
uit handen aan We Concern

Marga Dobma
foto: Ugur Ozdemir

Erwin Wijkman zag het levenslicht in Eind-
hoven op 9 mei 1979 en groeide op in een 
gezin met vader, moeder en een oudere zus. 
Zijn vader is werkzaam als facility manager 
bij Philips en naast het huishouden werkt 
zijn moeder op het ELE als facilitair me-
dewerkster. Hij volgt de basisschool in zijn 
woonplaats, waarna hij doorstroomt naar 
het Eckart college om hier zijn havodiploma 
te halen. Omdat cijferwerk hem al op jonge 
leeftijd erg ligt, besluit hij, na de havo, een 
deeltijd opleiding heao in Breda te gaan 
doen. Na de heao studeert hij verder en 
volgt verschillende opleidingen, tot hij zijn 
bevoegdheid als accountant-administratie-
consulent in zijn zak heeft. In de tussentijd 
werkt hij bij diverse accountantskantoren om 
de nodige praktijkervaring op te doen. Daar-
door kan hij nu terugkijken op ruim tien jaar 
praktijkervaring.
Om uit de dagelijkse sleur te komen, heeft hij 
als hobby’s hardlopen, zaalvoetbal, vissen en 
het maken van verre reizen.
Al op jonge leeftijd, zo rond zijn vijftiende, zit 
hij op school in de klas met Katrijn Janssen. 
Ze raken bevriend, een relatie die later, als ze 
achttien zijn, overgaat in een partnerschap. In 
2002 gaan Katrijn en Erwin samenwonen in 
Eindhoven. Door de media komen ze in con-
tact met de nieuwe wijk Brandevoort en dit 
trekt hen zo aan dat ze zich laten inschrijven 
voor een nieuwbouwproject. Ze hebben ge-
luk, want ze krijgen de gelegenheid de wo-
ning van hun eerste keuze te kopen. Daar-
door wonen ze nu, sinds april 2007, met veel 
plezier aan de Heilbeemden.
Erwin is heel erg geïnteresseerd in de mens 
achter de onderneming en hiermee kan hij 
eigenlijk te weinig in het grote kantoor waar 
hij werkt. Mede omdat in de accountancy het 
werk steeds meer volgens vaste procedures 
verloopt, is er steeds minder ruimte voor per-
soonlijke contacten. 
Op 22 juni 2007 trouwen hij en Katrijn en 
in datzelfde jaar starten zij samen rustig hun 
eigen onderneming, terwijl ze ondertussen 
deels in loondienst blijven. Voor de zaak kie-
zen hij en zijn vrouw de naam: We Concern. 
Dit is afgeleid van het Engelse we, dat staat 
voor de samenwerking van hen beiden en 
concern staat voor het ontzorgen van klanten. 
Op 16 januari 2008 wordt dochter Jasmijn 
geboren en op 7 oktober 2009 volgt de 
tweede dochter Fiene. 
We Concern doet verschillende werkzaamhe-
den zoals administratie en advies op financieel 
en fiscaal gebied, financiële interim-diensten 
en incasso & debiteurenbeheer. Het bedrijf 
is te bereiken op: www.we-concern.com 
(info@we-concern.com).
Zoals uit bovenstaande blijkt, werkt Erwin in 

zijn bedrijf nauw samen met zijn echtgenote 
Katrijn. Zij heeft, na haar hbo-opleiding Soci-
aal Juridische Dienstverlening, ruim zes jaar 
ervaring opgedaan binnen een gerechts-
deurwaarderpraktijk. Zij neemt dan ook van-
zelfsprekend de incasso en administratie 
voor haar rekening en Erwin het advies- en 
accountancywerk. 
Hoog in het vaandel staan drie zaken: ont-
zorging van de klanten, persoonlijke betrok-
kenheid en, last but not least, een goede 
prijs-kwaliteitverhouding. Met de bewuste 
keuze voor een administratiekantoor wil We 
Concern de kwaliteit van een accountant 
voor iedere ondernemer, maar ook voor de 
particulier, bereikbaar maken en houden. 
De wens van Erwin en Katrijn is om hun be-
drijf te laten uitgroeien als regionaal opere-
rend adviesbureau, waarbij in de toekomst 

de pijlers interim en incasso verder uitge-
bouwd gaan worden. Ze zouden graag het 
bedrijf nog wat verder zien uitgroeien, maar 
de persoonlijke dienstverlening moet daarbij 
wel gewaarborgd kunnen blijven. 
In Brandevoort bevalt het hen beiden prima, 
met alle voorzieningen bij de hand. Ook is het 
een ideale leefomgeving voor de kinderen. 
Vooral het feit dat de wijk eigenlijk een dorp 
op zich is, vinden ze fantastisch. Ze hopen 
dat er in de toekomst ook, naast de al be-
staande bakker, nog andere verswinkels bij 
komen. Een wens die steeds dichterbij komt 
door de spoedige entree van de keurslager 
in januari 2012.
Namens de redactie van de BC wensen wij 
Erwin en Katrijn een gezonde en gelukkige 
toekomst en een voorspoedige groei van We 
Concern. •
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Al acht jaar wordt Halloween groots gevierd 
in de wijk. Centraal staat de lampionoptocht 
waarbij dit jaar circa duizend deelnemers uit 
Brandevoort en omgeving konden genieten 
van versierde huizen, tuinen en plantsoenen. 
Vooraf aan de optocht namen honderd kin-
deren deel aan de knutselparty. Op de Bran-
devoortse Hoeve gingen zij pompoenen uit-
hollen of lampionnen maken. Ze konden op 
de foto met echte wolven, zich laten schmin-
ken, nagels versieren, ballonnen decoreren 
en nog veel meer.

Naarmate het schemerig werd, was het ge-
huil van de weerwolf hoorbaar. Honderden 
verklede kinderen en ouders verzamelden 
zich voor de pre party. Ze werden verwel-
komd door de jagers en heksen en genoten 
van een vuurspuwer en goochelaar. Met een 
luide knal startte de optocht en gingen de 
kinderen met zelfgemaakte lampionnen op 
zoek naar de weerwolf en iets lekkers. Op 
de dijk langs de Brandevoortse Dreef werd 
de weerwolf gesignaleerd, maar de kinderen 
kregen de weerwolf niet gevangen. 

De bewoners in de wijk Schutsboom hadden 
ook dit keer flink hun best gedaan. Veel hui-
zen waren mooi versierd en ook de pleintjes 
zoals het Biesveldje en de Iekendonksevoort 
zagen er geweldig uit. Enge geluiden, rook 
en licht… Alles werd uit de doodskist ge-
haald om de deelnemers de stuipen op het 
lijf te jagen. “Ik vond vooral de tunnel met al 
die lichtjes heel eng,” aldus een deelneem-
stertje.

Onderweg had Studio Lol een flashmob op-
gevoerd. Zevenenzestig dansers kwamen uit 
greppels en tuinen of hadden zich verscho-
len tussen het publiek. Het was niet meer 
voor iedereen een verrassing, omdat veel 
bewoners hadden gehoord dat er vlakbij de 
Schutsboom iets ging gebeuren.

Dankzij vier fotografen en een cameraman 
zijn er veel mooie beelden van het halloween-
feest gemaakt. Deze zijn te bewonderen op 
de website www.halloween.brandevoort.org.

Prijswinnaars
Tijdens de optocht konden de bewoners en 
deelnemers veel leuke prijzen winnen, zo-
als die voor de mooist verklede jongen en 

meisje, de mooist versierde straat en huis. 
Aan het einde van de avond zijn de volgende 
prijzen uitgereikt aan:

Wolfjes vinden
Eerste prijs (twee vrijkaartjes voor De Efte-
ling aangeboden door Winkeliersvereniging 
Brandevoort): Matthew Tonnaer
Tweede prijs (Bruynzeelpakket aangeboden 
door Bruynzeel): Jeffrey van de Donk.

Meisjes
Eerste prijs (twee kaartjes voor De Efteling, 
van Winkeliersvereniging Brandevoort): Eline 
Burgers
Tweede prijs (twee uur bowlen aangeboden 
door De Brug): Raika Lemmers
Derde prijs (cadeaubon van de Houtse Ba-
zar): Nienke Smits

Jongens 
Eerste prijs (twee kaartjes voor De Efteling, 
van Winkeliersvereniging Brandevoort): Sam 
Meulendijks
Tweede prijs (twee uur bowlen aangeboden 
door de Halloweencommissie): Max v.d. Big-
gelaar 

Straat
Eerste prijs (cupcakes van Cupcakes enzo 
en waardebon van Van Rijsingen Diepvries): 
Iekendonksevoort
Tweede prijs (waardebon van ‘t Bakkertje): 
Biesveldje

Huis
Eerste prijs (waardebonnen van Wout van 
Vlerken): Schutsboom 50
Tweede prijs (twee kaartjes voor De Efte-
ling van Winkeliersvereniging Brandevoort): 
Melvert 6
Derde prijs (Bloemstuk van Ellen Deelen): 
Meienvoort 

Groep
Eerste prijs (cadeaubon van Van Rijsingen 
Diepvries): Groep Luitvoort
Tweede prijs (waardebon voor vlaai van ‘t 
Bakkertje): Brandoleros

Volwassenen
Eerste prijs (cadeaupakket van Kapsalon de 
Veste): Davita van der Zanden
Tweede prijs (gezichtsbehandeling van 

Beautysalon SuuZ): Vivian (Iekendonkse-
voort)

Lampion
Eerste prijs (Bruynzeelpakket van Bruyn-
zeel): Eva van Diepstraten
Tweede prijs (cadeaubon van de Houtse Ba-
zar): Thijmen Popma

Pompoen
Eerste prijs (cadeuadobon van de Houtse 
Bazar): Jasper Outheusde
Tweede prijs (cadeaubon van de Houtse Ba-
zar): Janneke Revenboer
Mooiste pompoen langs de route (ceadeu-
pakket van Kapsalon de Veste): Nadine 
Wachters

Bedenk jij het thema voor 
2012?
Volgend jaar vieren we Halloween Brande-
voort op zaterdag 27 oktober. De organisatie 
wil het evenement volgend jaar nog mooier 
en groter maken. Om dat te kunnen doen, 
hoopt de organisatie dat alle kinderen die 
volgend jaar de optocht lopen, zich gaan 
inschrijven. Dit kost maar e2,- en dat geld 
gebruikt de organisatie om het evenement 
te kunnen organiseren.

Daarnaast vraagt de organisatie om mee te 
denken over een thema voor 2012. Wat past 
bij Brandevoort? Welk thema vinden kinde-
ren leuk? Stuur je idee voor 1 januari 2012 
naar halloween@brandevoort.org en wie 
weet win jij een waardebon van de Houtse 
Bazar ter waarde van e12,50.

Tot slot bedankt de organisatie via deze weg 
alle vrijwilligers, betrokkenen en sponsoren 
nogmaals voor hun enthousiaste inzet en  
bijdrage. Vond jij Halloween Brandevoort  
ook zo leuk en wil je volgend jaar mee-
helpen? Meld je dan aan via de website  
www.halloween.brandevoort.org. •

Sponsoren: B4Print, Bakkerij ’t Bakkertje, Beauty Salon SuuZ, 
Brandevoorter Courant, Brandevoort in Actie, Brandevoort.nu, Bran-
devoortse Hoeve, Cafetaria & IJssalon Brandevoort, Comee Com-
municatie & Events, Cupcakes Enzo, De Brug Active, Ellen Deelen 
BloemCrea, Houtse Bazar, Intertoys, Kapsalon de Veste, Kim Be-
niers nagel-&piercingsalon, La Pagonda Tuinen, Maus & Co, Plus 
Supermarkt, Threvon, Van Rijssingen Diepvries, Winkeliersvereniging 
Brandevoort, Wout van Vlerken.

De weerwolf is gevangen
Brandevoort is weer veilig

Marc Dekkers
foto: Tiny de Krom, Jan Dijstelbloem

Heksen, spoken, Dracula’s, monsters en vele andere duistere figuren 
doolden zaterdag 29 oktober door Brandevoort. De wijk was omgeto-
verd in halloweenstijl. Het jaarlijkse evenement Halloween Brandevoort 
stond in het teken van ‘Op jacht naar de weerwolf’.
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nieuws van het

Carolus Borromeus college

Oud minister Ben Bot sprak op 
het Carolus
In het kader van een reeks lezingen, geor-
ganiseerd door de volksuniversiteit en de 
bibliotheek, gaf voormalig minister van Bui-
tenlandse Zaken de heer Bernhard Bot op 
dinsdagavond 11 oktober in de aula van het 
Carolus Borromeus College een lezing over 
het verschuiven der machten van West naar 
Oost. De heer Bot sprak in zijn lezing over het 
verleden, het heden en vooral de toekomst 
van Europa in de wereld. Wordt Europa een 
vergeten werelddeel of ziet de toekomst er 
rooskleuriger uit? Op basis van cijfers en 
aan de hand van argumenten, aangevuld 
met voorbeelden uit zijn eigen carrière, gaf 
de heer Bot een overzichtelijk beeld van Eu-
ropa. Zijn voorbeelden uit zijn ambassadeur-
schap in Turkije en zijn latere ministerschap 
gaven een uniek kijkje achter de schermen 
van de huidige wereldpolitiek. 
Naar mijn mening was de avond een groot 
succes. Ik hoop dan ook van harte dat de 
Volksuniversiteit en de Bibliotheek door 
gaan met het organiseren van dit soort le-
zingen!

Viggo ’t Hart, 6 gymnasium

Projectweek op de ivo-mavo
In de week voor de herfstvakantie zet de ivo-
mavo traditioneel de lessen even stil. Een 
week lang wordt er op een andere manier 
geleerd! De leerlingen van klas 1 en 2 zijn 
bezig met diverse projecten, waarin de les-
stof nu eens heel anders wordt benaderd 
dan in de andere schoolweken. Klas 3 is 
in deze week op AEL-stage. Dat staat voor 
‘arbeidservaringsleren’ en is een manier om 
de gedachten die je als veertien- of vijftien-
jarige hebt over je toekomstige opleiding en 
beroep, een week lang aan de werkelijkheid 

te toetsen. Dit door vijf dagen mee te draaien 
in een bedrijf, een instelling of op een an-
dere werkplek. Klas 4 heeft het, naast de 
activiteiten van het zeilkamp, de reis naar 
Berlijn of het skieën in Oostenrijk, ook nog 
druk met een zogenaamde GPO, een Grote 
Praktische Opdracht. Kortom, een uiterst ge-
varieerde week.

Nieuwbouw
Meldden we vorige keer dat het bouwbord 
geplaatst zou worden, inmiddels staat het 
er. Rijdt u onder het spoor door, komend 
vanuit Brandevoort, dan ziet u het bord aan 
de linkerzijde staan. Dit is ook de plaats 
waar de nieuwbouw komt te staan. In te-
genstelling tot wat velen denken, komt de 
school niet op het terrein van Boomkwekerij 
Van Gennip, maar in de hoek van het spoor 
en de Brandevoortse Dreef, zo’n 150 meter 
van station Brandevoort. De buitenzijde van 
de nieuwbouw wordt gekenmerkt door ele-
menten uit de zogenaamde Amsterdamse 
School, zoals wisselende hoogten van de 
dakgoten en bekleding van delen van de 
gevel met dakpannen. 
Bij de indeling van het gebouw is nadrukke-
lijk gekozen voor kleinschaligheid. De leerlin-
gen van havo, vwo en mavo krijgen namelijk 
ieder hun eigen leeromgeving. De verschillen 
zullen onder andere zichtbaar zijn in de inde-
ling van de ruimtes en de inrichting van de 
lokalen. Maar ook het gebruik van materia-
len en kleurstellingen zullen dit accentueren. 
Leerlingen zullen elkaar ontmoeten op het 
plein, in de aula en bij de sportzalen. 
Er is voor gekozen om extra te investeren 
in een goed binnenklimaat. Middels het 
gebruik van een zogenaamd gebalanceerd 
ventilatiesysteem zal gezorgd worden voor 

een constante toevoer van verse lucht. 
Hoewel het bouwbudget mede bepalend 
is voor de keuzes, is er door de school 
nadrukkelijk gekozen voor een goed bin-
nenklimaat. 
Bij het ontwerp wordt rekening gehouden 
met het uitgangspunt dat de school er ook is 
voor de wijk. Zo kunnen straks bijvoorbeeld 
sportverenigingen, toneelverenigingen en 
muziekgezelschappen gebruik maken van de 
faciliteiten binnen de school en komt er een 
aparte ingang voor de sportzalen voor het 
gebruik tijdens de avonduren en de week-
enden. 
Naast deze nieuwbouw krijgt de school de 
beschikking over een eigen sportveld aan 
de andere zijde van de Brandevoortse Dreef. 
De leerlingen kunnen deze bereiken via een 
veilige route. Door de aanleg van de vrij lig-
gende fietspaden en een extra tunnel onder 
het spoor kunnen ook de leerlingen straks 
vanuit alle richtingen de school via een vei-
lige route bereiken. 
Om bij te blijven in de vaart der volkeren heb-
ben wij ook een Twitteradres waarop infor-
matie over de nieuwbouw wordt getwitterd. 
Wilt u ons volgen op Twitter? Volg ons dan 
op twitter.com/nieuwbcarolus. 

Introductie
Voor elke nieuwe brugklasleerling brengt de 
start op het voortgezet onderwijs een be-
paalde spanning met zich mee. Vandaar dat 
er voor deze leerlingen elk jaar een uitge-
breid introductieprogramma wordt gedraaid 
waarin de leerlingen elkaar, de school en hun 
nieuwe docenten leren kennen. Traditioneel 
wordt deze afgesloten met een spetterend 
brugklasfeest. Voor een impressie zie bij-
gaande foto. •
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Op donderdag 3 november wordt de korf-
baltraining bij Midako van het midweek-, 
zondag- en recreanten damesteam weer her-
vat in sporthal De Weijer te Mierlo. Interesse 
om eens te kijken of mee te spelen? Kijk 
op www.midako.nl, of neem contact op via  
midako.mierlo@knkv.nl.

Te huur vanaf januari, gestoffeerd hoekhuis 
in de Hoeves. Overdekt terras en grote tuin. 
Ruime woonkamer, keuken met U-vormige 
opstelling, eetkamer met uitzicht op park. 3 
Slaapkamers, badkamer met bad en dou-
che. Aangrenzende garage met wasmachine 
aansluiting, oprit voor 2 auto’s. Huurtermijn 
n.o.t.k., huurprijs indicatie e1.200 p/m. Infor-
matie: marc@fleskens.net.

Op donderdag 6 oktober heeft onze dochter 
onze hond uit gelaten op het hondenlosloop-
veld tussen Roselmanserf en de Brande-
voortse Dreef. Zij heeft, tijdens het spelen 
met de hond, de uitloopriem bij bordje ‘hon-
denlosloopgebied’ (ter hoogte van het brug-
getje) neergelegd. Toen zij weer naar huis 
wilde gaan, bleek dat de losloopriem weg 
was. Wie o wie heeft deze riem gevonden? 
Neemt u s.v.p. contact op met Annemieke 
Baas of Martien van Blokland. Telefoon: 
0492 - 34 16 39 of 06  - 231 668 94.

Gezocht: leraar/lerares Frans. Wie wil ons 
gezin (twee volwassenen en vier kinderen) 
aan huis Franse les komen geven. 
Telefoon: 0492 - 55 29 92.

Gewoon bij Babydeals! Babykamer Ri-
viera van e1499,- voor e799,-! Babyka-
mer Luca Glossy van e1499,- voor e799,-! 
Babykamer highland van e2499,- voor 
e1299,-! Babykameraankleding uit eigen 
atelier, zelf mee ontwerpen! Koeka en Ba-
by’s Only textiel 10% korting! Joolz, Mima, 
Concord kinderwagens gegarandeerd altijd 
de laagste prijs! Babydeals - Wilhelimina-
weg 3, Beek & Donk - 0492 - 38 27 68. 
Check: www.babydeals.nl

Op vrijdagmiddag 28 oktober ben ik de 
lievelingspop van onze dochter verloren 
op weg naar de Brandevoortse Hoeve. Wie 
heeft deze pop van het merk Corolle terug-
gevonden, graag contact op telefoonnummer  
06 460 332 03.

Gezocht sportieve wandeldames/vrou-
wen, om 1x per week (of meer) te gaan 
wandelen in Brandevoort en omgeving. Sa-
bine Verhoeven, sbverhoeven@xs4all.nl.

Op 15-11-2011 tussen 15:00 en 16:45 in  

winkelcentrum De Veste (o.a. geweest in 
Primera) in Brandevoort verloren: Een bro-
che (vierkante vorm, zilver achterkant zgn. 
Malteser kruis) gedragen met de punt naar 
onderen. In het midden een vogeltje met tak-
jes eromheen en bloemetjes. Rechtsonder 
een anker. Beloning voor de eerlijke vinder!! 
Marga Dobma 

Gevonden na Haloween: giraffe-knuffel. 
Op te halen: Schutsboom 48.

brandjes

Chill-House

Het is druk bij Chill-House, zeker op de 
avonden die voor de leerlingen uit groep 8 
worden georganiseerd. We passen bijna niet 
meer in onze eigen ruimte, maar gelukkig 
kunnen we ook uitwijken naar een andere 
ruimte op de zolder in ’t BrandPunt. Op de 
chill-avonden wordt er van alles en nog wat 
gedaan: airhockey, poolen, darten, spelletjes, 
kletsen, muziek luisteren, Wii-en of TVOH kij-
ken. Inmiddels hebben al een hoop meiden-
sieraden en telefoonhangers gemaakt en in 
het nieuwe jaar zullen we weer een aantal 
airbrush-avonden inplannen. Op de 11e van 
de 11e hebben we samen het nieuwe carna-
valsseizoen ingeluid.
Op deze drukbezette avonden voor groep 8 
kunnen wij nog wel wat extra hulp gebrui-
ken, dus heb jij een keer zin om te helpen, 

dan horen wij dat graag. Ook als je maar drie 
keer per jaar kunt, alle hulp is welkom! Kijk 
voor meer info op onze website: www.chill-
house.nl.
Chill-House is nu ook op Twitter te volgen, 
klik op de website maar op @chillhouse1 en 
ga ons volgen. Via Twitter willen wij jullie nog 
sneller op de hoogte brengen van de laatste 
nieuwtjes. Bijvoorbeeld als een avond onver-
wachts niet door kan gaan (onze vrijwilligers 
zijn ook maar gewoon mensen, die de griep 
kunnen krijgen), zullen wij jullie dat ook via 
Twitter laten weten.

Oproep voor onze leden van 
het voortgezet onderwijs
We hebben een groot aantal van jullie al een 
poosje niet meer gezien en dat vinden wij 

heel jammer. Nu weten we meestal achteraf 
wel waarom jullie er niet waren, bijvoorbeeld 
vanwege een klassenfeest. We willen jullie 
vragen om als er zo een feest gepland is, ons 
dat ook te laten weten via chill-house@bran-
devoort.org.
Wij hopen allemaal dat we jullie weer vaker 
gaan zien! Houd de agenda even in de ga-
ten, want binnenkort staan er weer speciale 
avonden voor jullie gepland: op 2 december 
Minute to win it-avond met leuke prijzen.
16 december een Mexicaanse avond met 
piñata slaan en salsa maken. •

TTFN en tot binnenkort
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Programma carnaval

Prinsreceptie
 Zondag 27 november  vanaf 13.00 uur   Wie komt onze Hoogheid, de Twidde Prins feliciteren? De Raad van 11 is  
        er natuurlijk ook.

Zwetsavond
 Zaterdag 14 januari  vanaf 20.00 u, zaal open: 19.30 uur Met: * Dè vèlt op * Andy Marcelissen * Erik Mulder * Spoit Elluf * Rob  
        Scheepers (Helmond) * Penthouse Boys

Zwetsavond
 Zaterdag 21 januari  vanaf 20.00 u, zaal open: 19.30 uur Met: * Wai * Hans Eijkemans * Ton Brekelmans * Keps * Rob Scheepers  
        (Sterksel) * Dubbel Trubbel

Zwetsavond
 Zaterdag 28 januari  vanaf 20.00 u, zaal open: 19.30 uur Met: * Kuub * Berry Knapen * Kitty Goverde * Niks en un Bietje * Christel  
        van den Dungen * Penthouse Boys

Twee weekskes vurraf
 Zaterdag 04 februari  vanaf 19.30 uur   We beginnen al twee weken voor de carnaval langzaam te wennen. Nog  
        niet verkleed, maar wel gezellig.

Zwetsmiddag 50+
 Zondag 05 februari  15.15 - 20.30 u, zaal open: 14.45 uur Met: * Plus Minus * Rob Scheepers (Sterksel) * Dubbel Trubbel * Andy  
        Marcelissen * Barry Knapen. 

Zwetsmiddag 50+
 Zondag 12 februari 15.15 - 20.30 u, zaal open: 14.45 uur Met: * Dubbel Trubbel * Jan Strik * Spoit Elluf * Kitty Goverde * Barry  
        Knapen.

Tieneravond
 Vrijdag 17 februari vanaf 19.30 uur   Voor het eerst een feestavond voor tieners van 12 tot 16 jaar, met een DJ  
        die niet alleen maar carnavalshits draait.

Optocht Mierlo-Hout
 Zaterdag 18 februari       De Brandeliers en de Brandeleros kleuren Helmond roze, groen en geel.  
        Doe jij ook mee?

After optocht party
 Zaterdag  18 februari  15.00 – 19.00 uur   In onze Hoftempel feesten we door na de optocht in ‘t Hout. Je bent van  
        harte welkom voor een opwarmertje.

Brandeliersbal 
 Zaterdag 18 februari  vanaf 20.30 u, zaal open: 20.00 uur Op zaterdag weten we van geen ophouden, want ‘s avonds gaan we door  
        met het Brandeliersbal. 

Optocht Helmond 
Zondag  19 februari       Zien we jou ook in de Brandelierskleuren langs deze route staan? Leuk  
        als je komt kijken!

Kindermiddag
 Maandag  20 februari  14.00 - 18.00 u, bar open tot 20.00 u Inmiddels een traditie, de grote zaal is alleen voor kinderen. Ze kunnen  
        lekker dansen op de muziek van onze DJ, zich laten schminken en natuur- 
        lijk is de ballonnenclown er ook. Kaartjes zijn inclusief limonade, en een  
        traktatie. Vol is vol.

Kindermiddag
 Dinsdag 21 februari  14.00 - 18.00 uur, de bar blijft open 

Sluitingsbal
 Dinsdag 21 februari  Vanaf 19.30 uur   Aan alles komt een eind, en dat vieren we dan ook. Nog één keer met z’n  
        allen hossend door de Hoftempel.

Haringhappen
 Woensdag 22 februari  Vanaf 20.30 uur   We sluiten het seizoen natuurlijk op gepaste wijze af en praten nog wat na. 
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Carnaval in Brandevoort
barst los

Onze Twidde Prins: Prins Ro-
nald I
Prins Ronald I werd mystiek en ‘groen’ op de 
electroscooter in een zee van mist afgeleverd 
door de wijkagent. Ronald van Halteren (51) 
is de Twidde Prins der Brandeliers. Hij is een 
geboren Amsterdammer die eerst zeventien 
jaar in Lieshout heeft gewoond, voordat hij 
drie jaar geleden samen met zijn vrouw Gem-
ma naar Brandevoort kwam. Ze wonen in het 
pittoreske deel van De Veste en hebben drie 
kinderen: Richelle, Frenk en Annelijn. Carna-
val zit in zijn bloed; hij was in Lieshout negen 
jaar lang Raadslid bij CV De Raopers. Na de 
verhuizing naar Brandevoort werd hij meteen 
lid van De Brandeliers. In Sint Oedenrode 
heeft onze Hoogheid een eigen praktijk voor 
podotherapie en schoenmakerij. Vroeger is 
hij tien jaar lang brandweerman geweest. 
Muziek is een van zijn hobby’s; hij is zanger 
van de muziekgroep De Bruurs en liedjesma-
ker. Ook stijldansen is een passie. Zo danste 
hij ook bij Burning Point. Aan zijn zijde staat 
adjudant Chris van Helmond, die zorg draagt 
voor zijn welzijn in de breedste zin van het 
woord. Tìs un skon stel. 
Het motto van Prins Ronald I is: Mè de car-
naval zit ut wel snor, want Prins Ronald gaet 
ervoor!
Samen met Grootvorst Marco en Vorst Dave 
en onze Raad van Elf met dansgarde zal hij 
het carnaval voorgaan in dit mooie stukje 
van Helmond. Op zondag 27 november van-
af 13.00 uur ben je van harte welkom om 
onze Prins te feliciteren in onze hoftempel 
‘t BrandPunt.

Dansgarde
Met negen meiden zijn ze vanaf april gaan 
trainen en het eerste optreden was op ’t 
Leutfestijn. Ze staan er mooi gekleed op en 
schitteren met hun aanwezigheid. Vol en-
thousiasme oefenen ze iedere vrijdag in ’t 
BrandPunt en dat is te zien. De dansgarde 
van de Brandeliers zal ook optreden bij de 
kindermiddagen en daar waar de Prins en 
zijn gevolg in vol ornaat verschijnen.

Volle agenda voor 2012
Op de agenda staan zoals altijd drie Zwets-
avonden, het Brandeliers- en Sluitingsbal en 
de kindermiddagen in ’t BrandPunt. Dit jaar 
zijn er - wegens grote belangstelling vorig 

jaar - zelfs twee zwetsavonden voor 50-plus-
sers. En helemaal nieuw is de Tieneravond 
op vrijdag 17 februari, met een DJ die de 
laatste hits draait. Omdat onze gasten dan 
tussen de twaalf en zestien jaar zijn, wordt er 
geen alcohol geschonken. 

Voorverkoop in ‘t BrandPunt
De voorverkoop is op de volgende data:
• Maandag 12 december 19.30-20.30 uur 
 - uitsluitend voor donateurs van De Bran- 
 deliers, voor zwetsmiddagen (maximaal zes  
 kaarten per middag per gezinslidmaat- 
 schap), zwetsavonden (maximaal vier kaar- 
 ten per avond per gezinslidmaatschap) en  
 kindermiddagen (maximaal zes kaarten per  
 middag per gezinslidmaatschap). 
 Ook nieuwe donateurs mogen van deze  
 speciale voorverkoop gebruik maken. Word  
 dus nog snel lid op onze website, of kom  
 naar de speciale inschrijfavond op vrijdag 3  
 december (20.00-21.00 uur) in ’t BrandPunt.
• Dinsdag 13 december 19.30-20.30 uur -  
 zwetsmiddagen 50-plus. 

 Kaartjes kosten e12,50 (incl. warm buffet  
 en een kopje koffie). 
• Dinsdag 13 december 20.30-21.30 uur -  
 zwetsavonden. 
 Kaartjes kosten e11,-. Maximaal vier  
 kaartjes per persoon per avond.
• Dinsdag 17 januari 19.30-20.30 uur - kin- 
 dermiddagen. 
 Kinderen betalen e3,- (inclusief limonade  
 en een traktatie) en volwassenen e1,50  
 voor een kaartje.
 Voor alle andere evenementen is de kaart- 
 verkoop aan de deur (indien entree ge- 
 vraagd wordt).
Voor alle informatie over carnaval in Bran-
devoort zie: www.brandevoortinactie.nl en 
www.brandeliers.com.
In het programma-overzicht van carnaval in 
Brandevoort 2011 is de organisatie van de 
evenementen in handen van De Brandeliers 
(roze bolletje) en de carnavalscommissie van 
Stichting Brandevoort in Actie (oranje bolle-
tje). Het haringhappen (geel bolletje) wordt 
aangeboden door ’t BrandPunt. •

Leutfestijn
Op zaterdagavond 19 november hebben de Brandeliers het nieuwe 
carnavalsseizoen gepast ingeleid met het jaarlijkse Leutfestijn. In de hof-
tempel ’t BrandPunt was het een drukke avond met het afscheid van 
Prins Maurice d’n Urste, die nu in het Corps Oud Prinsen is opgeno-
men, de bekendmaking van zijn opvolger, het eerste optreden van de 
kersverse dansgarde en de ontvangst van bevriende verenigingen.
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Novemberpuzzel

De oktoberpuzzel is gewonnen door Huib Hilhorst. Gefeliciteerd! Het antwoord was: BrandPunt vijfjarig be-
staan. Deze maand een kruiswoordpuzzel.

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 9 december. Succes!

1

6

43

7

5

2

8

10 11

13

9

17

1514

1918

16

12

Horizontaal
3. herfst
5. venster
6. ook
7. aanschaffen
8. bijwoord
10. bedrijfseigenaar
13. plus
14. drogistenwinkel
15. bijwoord
17. munt
18. supermarkt

Verticaal
1. bakkerij
2. levensmiddelen
4. medicijnenwinkel
5. vakantiewinkel
9. winkelier
10. brillenmaker
11. ontkenning
12. shoppen
16. binnen
19. markthal

Oplossing = 12 - 16 - 3 - 19 - 2 - 18 - 17 - 8 - 7 - 11 - 1 - 5 - 4 - 15 - 14 - 13 - 9 - 10 - 10 - 5 - 6
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De Zonnebloem
kleurt je Wereld

Wat is de Zonnebloem
De Zonnebloem is een landelijke vrijwilli-
gersorganisatie die zich inzet voor mensen 
met lichamelijke beperkingen door ziekte, 
vergevorderde leeftijd of een handicap.  
Mensen voor wie persoonlijk contact en 
deelname aan het maatschappelijk leven 
niet vanzelfsprekend zijn. Door mogelijkhe-
den te bieden contacten te leggen en erop-
uit te trekken, zorgen de Zonnebloemvrijwil-
ligers ervoor dat gevoelens van eenzaamheid 
verminderen of voorkomen worden. De acti-
viteiten van De Zonnebloem, en voornamelijk 
de persoonlijke begeleiding, voorzien in een 
sterk groeiende behoefte in de samenleving. 
Om u aan te sluiten bij de afdeling is geen 
lidmaatschap nodig, De Zonnebloem kent  

alleen ondersteunende leden (donateurs).
Tegelijkertijd biedt het zonnebloemwerk ook 
voor de vrijwilligers een sociaal netwerk. Het 
verrijkt ook hun leven. Dat besef vormt de 
basis voor gelijkwaardige en wederkerige 
relaties tussen vrijwilliger en zieke, gehandi-
capte en oudere. Ieder voegt immers beteke-
nis toe aan het leven van de ander.

Zonnebloem in Brandevoort
Ook in Brandevoort is er behoefte aan aan-
dacht voor mensen met een beperking. Een 
twintigtal Zonnebloemgasten heeft zich aan-
gesloten, een aantal van hen wordt bezocht 
door enthousiaste vrijwilligers. Activiteiten 
zijn er georganiseerd, zoals een creatieve 
middag in het voorjaar, een uitje naar Nue-

nen en een muziekmiddag. Door een aantal 
gasten is er deelgenomen aan De Zonne-
bloem dagboottocht en het Zonnebloemthe-
ater. Begin december komt er een creatieve 
kerstmiddag en op 18 januari een Nieuw-
jaarsbijeenkomst met een Brabants stamp-
pottenbuffet. Hiervoor worden onze gasten 
door de vrijwilligers benaderd. En voor het 
komende jaar staat onder andere De Flori-
ade in Venlo op het programma.

Hebt u nog vragen over De Zonnebloem 
(of wilt u zich aanmelden als gast of vrij-
williger) dan kunt u contact opnemen met 
Ria Dijstelbloem, telefoon: 528 299, e-mail 
jandijstelbloem@hetnet.nl of met Irma de 
Bakker, telefoon: 510 057. •

Het is al weer bijna tien maanden geleden dat in Brandevoort De  
Zonnebloem met een nieuwe afdeling van start is gegaan. Ter introduc-
tie zijn er flyers gedrukt en door de wijk verspreid. 
Op 16 maart was de officiële start in `t BrandPunt. Wethouder Van 
den Heuvel van Cultuur reikte aan alle vrijwilligers die zich aangemeld 
hadden om met elkaar deze Zonnebloemafdeling tot een succes te 
maken, een aanmoedigingsster uit. Er werd een film getoond Wat is 
De Zonnebloem. En als afsluiting was er prachtige harpmuziek van 
Marleen Revenboer.
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PROTESTANTSE GEMEENTE TE HELMOND 

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

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

Sperwerstraat 2, 5702 PJ  Helmond, telefoon 53 94 70

Predikant voor o.a. de wijk Brandevoort is:
momenteel een vacature, contact via 66 70 80. 
Contactpersoon voor de wijk is mevrouw Jacqueline Noort, 
telefoon 66 70 80

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

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

Op donderdagmiddag 15 december zal voor onze oudere gemeenteleden een kerstmiddag worden georganiseerd. 
Allen die 75 jaar of ouder zijn, krijgen hiervoor een uitnodiging.

Op 27 november en 4,11 en 18 december zullen bijzondere Adventsdiensten worden gehouden in Het Trefpunt. 
Aanvang 19.00 uur.

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 web-
site: www.st-lucia.nl/www.damiaanhelmond.nl

Eucharistievieringen Parochiekerk St. Lucia, Hoofd-
straat 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

uiT De aGenDa:

10 dec 19.00 uur Luciakerk Naviering Vormsel
24 dec 15.30 uur / 17.00 uur / 19.00 uur /  
            22.00 uur Luciakerk Kerstvieringen 
25 dec 10.15 uur Luciakerk Kerstviering
31 dec 19.00 uur Luciakerk Luciakerk Viering van  
            Oudjaar

J.v.d. Laar, pastoor/deken
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Toen het heel even wat rustiger leek en de 
deelnemers smachtten om een tip, doken 
er plotseling her en der portemonnees met 
een supertip op in de wijk. In totaal wer-
den er 777 portemonnees verspreid en het 
grootste gedeelte daarvan werd gevonden. 
Niet lang na het verspreiden van de super-
tip ontving de organisatie - op de symboli-
sche datum 7 november - de verlossende 
e-mail: de 777 euro waren gevonden! Feest 
dus voor de gelukkige vinder en voor Buro 
7, de mysterieuze organisator van deze ac-
tie. Dit reclamebureau wilde het zevenjarig 
bestaan namelijk graag vieren met de wijk 
waarin zij de afgelopen jaren heeft mogen 
groeien. 

Een geslaagde actie en een gelukkige 
winnaar. Maar waar waren de 777 euro nu 
eigenlijk verstopt? De vindplaats was het 
mooie standbeeld The Giving Child op het 
kleine pleintje naast Bistro Ter Plaetse. De 
oplettende speurder had kunnen opmerken 
dat de sokkel op z’n kop op een oranje cijfer 
7 lijkt; een hint naar het logo van de orga-
nisatie. De 777 euro hingen in een kokertje 
onder het rokje van de dame. Omdat het 
meisje al die tijd zo goed op de prijs heeft 
gepast, maakt de organisatie het symboli-
sche bedrag van E77,- over naar de stich-
ting Read to Grow, de initiatiefnemers voor 
de plaatsing van het bronzen beeld. 

Op 10 november is de prijs uitgereikt aan 
Marcus Pronk, de winnaar van deze crea-
tieve actie. Op de vraag of hij al een leuke 
bestemming had voor het gewonnen be-
drag, antwoordde Marcus dat dit bedrag de 
kers op de taart ging worden bij het vieren 
van zijn tienjarig huwelijk; dubbel feest dus. 
Gefeliciteerd! •

Mysterie rond speurtocht 
naar 777 euro opgelost

Het begon als een buzz op Twitter; er was 777 euro in de wijk verstopt 
en de eerste tips voor het vinden hiervan verschenen via de social me-
dia. Elke tip en de informatie over deze mysterieuze actie was terug te 
vinden op een speciaal voor de actie opgezette website. Al snel kwam 
er een grote groep ‘speurneuzen’ in actie. Er kwamen allerlei uiteenlo-
pende vragen bij de organisatie binnen over de eventuele vindplaats, 
over de tips en het hoe en waarom van de 777 euro-actie.

Sander Janssen
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’s Morgens vroeg was het werk al begonnen 
en nog voordat de duister inviel, was het echte 
werk al geklaard. Op mijn vraag of zij nog voor 
het eind van de nacht de grote gegraven kuil 
gingen dichten, antwoordde de druk gebaren-
de uitvoerder dat een andere groep die ver-
antwoordelijkheid had. Zij hoefden er alleen 
maar voor te zorgen dat de betonnen blokken 
op goede plek onder de rails kwamen te lig-
gen. Anderen moeten het werk afmaken, de 
spoorrails weer met elkaar verbinden, een 
onderdoorgang graven en de fietstunnel en 
Nedervoortse Dreef aanleggen en afwerken. 
Uiteindelijk is het aanleggen van een spoor-
tunnel voor fiets of auto een gecompliceerd 
en uiterst nauw met elkaar verweven netwerk 
van op elkaar afgestemde werkzaamheden. 
Misschien verklaart dat ook de omvangrijke 

periode waarin het project geklaard moet 
worden.
Volgens planning neemt dit werk immers 
nog minimaal een jaar in beslag. Pas aan het 
eind van 2012 zullen bewoners door de tun-
nels naar de andere kant van het spoor kun-
nen komen. Dan pas is de echte verbinding 
tussen Brandevoort I en II gerealiseerd. Dat 
komt dan goed uit: het nieuwe schoolgebouw 
voor de wijk, die van Carolus Borromeus, zal 
dan gemakkelijk te bereiken moeten zijn en 
de (toekomstige) woningen in De Marke lig-
gen dan minder geïsoleerd van Brandevoort 
I. Ondanks de berichten in het {Eindhovens 
Dagblad} van 19 november dat de provincie 
adviseert minder woningen te bouwen, zou-
den we in Brandevoort gewoon door moeten 
kunnen met het afronden van de wijk en het 

bijbouwen van nog een aantal woningen. Zo-
wel de subwijk Brandevoort II als de winkel-
ondernemers zullen dit hoog waarderen. Dan 
kunnen immers de geplande maatschappelij-
ke voorzieningen doorgaan en kunnen we het 
nu nog goed draaiend winkelcentrum gezond 
in stand houden. Verder is het natuurlijk zo dat 
Brandevoort dan de status van een volwaardi-
ge, zelfstandige Helmondse wijk kan krijgen.
Met een immense kraan en met indrukwek-
kende ijzeren loopplanken plaatsten de wer-
kers in het weekend van 19 en 20 november 
hun bouwwerk op de juiste plek. Op een tra-
ject van niet meer dan 800 meter heeft de 
wijk Brandevoort nu dus vier permanente ver-
bindingen: één boven en drie onder de grond. 
Dat moet dus wel goed gaan tussen de be-
woners en bedrijven van Brandevoort I en II. •

Basis voor
Brandevoort I en II gelegd

Een handvol bewoners, groot en klein, had zich op het moment dat de 
graafmaatschappij de betonnen bakken nog veertig centimeter moest 
verschuiven verzameld op de tribune. Dus het spectaculairste werk was 
al geschied op het moment dat het publiek aankwam om te bekijken 
hoe de doorgang naar de nieuwe subwijk Brandevoort II werd aangelegd.

Giel Pollemans
foto: Giel Pollemans
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Bibliotheek Mierlo-Hout dicht!
De bibliotheekvestigingen Brouwhorst, De 
Bus, Mierlo-Hout (gemeente Helmond) en 
de filialen in de gemeente Deurne) wor-
den per 1 januari 2012 definitief gesloten. 
Vanwege de gemeentelijke bezuinigingen is 
deze sluiting helaas noodzakelijk.
Voor de bibliotheek in Mierlo-Hout betekent 
dit concreet dat die op vrijdag 16 december 
2011 voor het laatst open is.
De bibliotheek bestudeert op dit moment de 
mogelijkheden om in samenwerking met één 
of meerdere basisscholen in de wijk een ser-
vicepunt voor de jeugd te realiseren. Volwas-
senen en jeugdleden kunnen vanaf 1 januari 
gebruik maken van de andere vestigingen 
van de bibliotheek in Helmond, Deurne, As-
ten en Someren. 
Volwassen filiaalleden worden in de maand 
dat het abonnement verloopt, uitgenodigd 
voor een ontvangst met een kopje koffie en 
een rondleiding in de centrale bibliotheek 
Helmond. Voor informatie daarover kunt u bij 
de bibliotheekmedewerkers terecht.
De bibliotheek is op zoek naar een oplos-
sing voor de doelgroep ouderen en minder 
mobielen. De medewerkers van bibliotheek 
Mierlo-Hout, Ruud en Diana, bedanken de 
lezers voor de prettige samenwerking in de 
afgelopen jaren. 
U bent van harte welkom in de vestigingen 
Helmond, Deurne, Asten en Someren van 
Bibliotheek Helmond-Peel. Voor meer infor-
matie zie www.bibliotheekhelmondpeel.nl.

Gilde Helmond 
Gilde Helmond is een vrijwilligersorganisa-
tie bestaande uit actieve 50-plussers die 
hun kennis en ervaring informeel over willen 
dragen aan mensen die daar behoefte aan 
hebben. Wij zoeken nieuwe aanbieders voor  

computer, Engels, Italiaans, Japans, Spaans 
en het project SamenSpraak. Elke andere 
kennis is natuurlijk welkom.
SamenSpraak is een uniek taal- en integra-
tieproject, gewoon praten met anderstaligen 
in een individueel contact in de huiskamer 
over alledaagse onderwerpen. Geen officiële 
lessen. Het helpt anderstalige medeburgers 
beter te integreren. Wij vragen uw hulp als 
vrijwilliger om dit project te ondersteunen. 
Ons adres: Penningstraat 55, spreek-
uur dinsdag en donderdag 14.00-16.00 
uur. Telefoon: 537 330/535 574 maan-
dag tot en met donderdag 9.00-16.00 uur. 
Contactpersoon: Lidia Zagorska, e-mail: 
Lidia.Zagorska@swhhelmond.nl.

Ontdek de dichter in u
Toekomstverwachting: later word ik dichter
Weersverwachting: mooi weer 
Studieverwachting: diploma
Overtroffen verwachting: rijk worden
Vol verwachting: gelukkig zijn
In verwachting : een jongen of meisje
Verwachting tegen beter weten in: de prins 
op het witte paard

Verwachtingen
Dat is het thema van de nieuwe gedichten-
wedstrijd van bibliotheek dommeldal, literair 
café dommeldal en Cultuurfestival GEMI. 
Laat u door het thema Verwachting inspi-
reren. bibliotheek dommeldal verwacht veel 
mooie gedichten.

Nodig?
Om te schrijven: inspiratie! Papier en een bal-
pen. Of een computer. Om te versturen: een 
postzegel, als het gedicht wordt opgestuurd 
per post. Of een computer als het gedicht  

wordt opgestuurd per mail. Of sterke benen 
die het gedicht zelf naar de bieb brengen.

Meedoen?
Iedereen kan meedoen. Jong en oud. Tot 
vrijdag 2 december 2011. Stuur uw gedicht, 
ondertekend met naam, adres, telefoonnum-
mer en leeftijd, naar een van de vier vesti-
gingen van bibliotheek dommeldal. Of per 
post naar de vestiging in Geldrop: Heuvel 
94, 5664 HN Geldrop. Of per mail naar: 
r.bemelmans@bibliotheekdommeldal.nl. 
Op zondag 29 januari 2012, tijdens de dom-
meldal gedichtendag, is de prijsuitreiking. 
Tijdens een feestelijke en muzikale middag 
in de Kasteelhoeve in Geldrop. Prijswinnaars 
krijgen van tevoren bericht.
Nog meer informatie is te lezen op 
www.bibliotheekdommeldal.nl. De gedich-
tenwedstrijd wordt ieder jaar georganiseerd 
door cultureel festival GEMI, bibliotheek 
dommeldal en Literair Café dommeldal.

KBO ST. LUCIA MIERLO-HOUT 
- BRANDEVOORT
KERSTVIERING
Zondag 11 december vindt voor de leden 
van KBO-St. Lucia de kerstviering plaats 
in Gemeenschapshuis De Geseldonk. Een 
mooie gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
Aanvang 11.30 uur met een concert van 
Fanfare Unitas. Na de pauze de kerstlunch 
en daarna de traditionele verloting van ‘het 
varken’. De eindtijd is ongeveer 13.30 uur.
Er wordt voor deze activiteit een bijdrage 
van e6,- gevraagd. Aanmelden: vrijdag 2 
december tussen 11.00 en 12.00 uur in 
D’n Huijsakker of telefonisch bij de heer 
Vrolings telefoon: 66 29 14 of mevrouw Van 
Vegchel telefoon: 52 59 89.

Even de wijk uit

nummer 9 •  november 2011



nummer 9 •  november 2011

63

Hoewel het weer al het hele jaar van 
slag is, doen we net alsof het herfst 
is. Tijd voor wild dus.

STOOFPOT VAN EVERZWIJN

INGREDIëNTEN:

500 gram everzwijnfilet
1 grote ui
3 flinke tenen knoflook
paar takjes verse tijm
3 laurierblaadjes
2 rawits
ongeveer halve eetlepel aan jeneverbessen
flesje donker bier
1 bakje kastanjechampignons
boter
bloem
peper en zout

BEREIDINGSWIJZE:

Fruit de gesnipperde ui en knoflook zachtjes in 
de boter tot de uien glazig zijn. Snijd het vlees 
in grote stukken en haal die door de bloem. 
Bak - in een andere pan - het vlees snel bruin 
in de boter en blus af met een scheut bier. 
Voeg dit alles aan de uien toe en doe de krui-
den erbij. Giet de rest van het bier erop en laat 
alles een paar uur zachtjes garen. Haal voor 
het opdienen het vlees uit de pan en zeef de 
saus. Controleer op peper en zout en voeg de 
champignons toe. Heel grote exemplaren hal-
veren. Laat die nog even zachtjes gaar worden 
en doe dan het vlees er weer bij.
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a We hebben weer een leuke actuele kleurplaat 

gevonden 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 11 decdember 2011. 

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

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

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

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

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

ook te  downloaden v ia  www.brandevoortercourant .n l
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a
 van brandevoort

Dit zijn de uitslagen van de kleur-
wedstrijd waar jullie weer enorm je 

best op hebben gedaan. De win-
naars van de prijzen zijn:

 
1. Phylicia de Beer 9 jaar 
2. Fabienne de Haas 5 jaar
3. Oscar van Vugt 2 jaar

 
De prijzen worden naar jullie huis-

adres opgestuurd. 

De prijzen worden aangeboden door

Dorpsstraat 142 - (centrum) MIERLO - Tel.: (0492) 66 12 05

1
2 3
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UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ BRANDEVOORTER COURANT DECEMBER NUMMER

9 december

BEHEER WIJKHUIS ’T BRANDPUNT

u kunt op twee manieren een ruimte in wijkhuis ’t BrandPunt bespreken:

e-mail: beheerder@brandpunt.info  • telefoon 43 20 13

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 fons bosman secretaris@brandevoortinactie.nl

brandevoorterdag jan drouen voorzitter@brandevoorterdag.nl

scouting brandevoort  peter van den endert groepsvoorzitter@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.com

bridgeclub ‘t brandpunt irma van den hurk ivdhurk@xs4all.nl

winkeliersvereniging brandevoort info@winkelcentrumbrandevoort.nl

clientenraad stichting gezondheidscentrum brandevoort clientenraad@sgcb.nl

sv brandevoort roland koster r.koster@svbrandevoort.nl

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

brandeleros audrey tijssen-geboers info@brandeleros.nl

computerclub ivo senssen computerclub@onsbrabantnet.nl

basketball black shots erik van eert info@blackshots.nl

Activiteitenkalender 2011 - 2012 
 
December 2011 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
03 dec Single Café Single Café  20:30 – 0.30 ’t BrandPunt   432013 
09 dec Brand. Courant Sluiting inlevering nr 10 18.00 uur C. Brouwer   663650 
11 dec Dickensgroep Dickensnight 14 – 20.00 u ’t BrandPunt   432013 
17 dec  Studio Danstique Toen en nu 14.00 uur ’t BrandPunt   432013 
18 dec Studio Danstique Sneeuwkoningin 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
30 dec Brand Courant Distributie nr 10 18.00 uur P. Princen   665781 
 
Januari 2012 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
06 jan Brand. Courant Sluiting inlevering nr 1 18.00 uur C. Brouwer   663650 
08 jan  Wijkraad Nieuwjaarsreceptie 14.30 uur ’t BrandPunt   432013 
08 jan SBIA Brandevoorter 2011 14.30 uur ’t BrandPunt   432013 
14 jan  Brandeliers Zwetsavond 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
21 jan Brandeliers Zwetsavond 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
28 jan Brandeliers Zwetsavond 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
27 jan Brand Courant Distributie nr 1 18.00 uur P. Princen   665781 

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

Activiteitenkalender 2011 
 
September 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
25 sept SBIA Single Café 14.00 – 18.00 ’t BrandPunt   432013 
 
Oktober 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
01 okt Brand. Courant Sluiting inlevering nr 8 18.00 uur C. Brouwer   663650 
04 okt MAIN Thuis in je huis 19.30 – 22.30 ’t BrandPunt   432013 
05 okt New Grace  Modeshow en infomrkt 19.00 uur ’t BrandPunt   432013 
10 okt MAIN Omgaan met geld 19-21.00 uur ’t BrandPunt   432013 
12 okt St. Jeugd Brvrt Inspraak sport Scouting 19.00 uur S. Geleijns   432013 
12 okt Boutique 4more Modeshow 20-22.30 u ’t BrandPunt   432013 
12 okt Comp club Br Windows Vista 14.00 uur ’t BrandPunt   432013 
13 okt Comp club Br Excel 2007 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
14 okt SBIA Single Café 20.30 - 0.30 u ’t BrandPunt   432013 
19 okt Comp club Br Windows Vista 14.00 uur ’t BrandPunt   432013 
20 okt Comp club Br Excel 2007 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
21 okt Brand Courant Distributie nr 8 18.00 uur P. Princen   665781 
26 okt Comp club Br Windows Vista 14.00 uur ’t BrandPunt   432013 
27 okt Comp club Br Excel 2007 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
29 okt Halloween Br Halloween optocht 17.30 uur ’t BrandPunt   432013 
29 okt SBIA Beierse bieravond 20.30 uur ’t BrandPunt   432013 
30 okt SBIA Senioren Harmonie Hel.  ’t BrandPunt   432013 

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

activiteitenkalender 2011
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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 & patrick de vogel  0900 - 8844
             e-mail patricia.van.dijk.meijer@brabant-zo.politie.nl of patrick.de.vogel@brabant-zo.politie.nl 
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 (spring), moerdonksvoort 1 06 - 50 86 38 03
peuterspeelzaal jip & janneke (spring), koolstraat 3 43 24 30
vestein buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf (spring), koolstraat 1 43 24 30
topstars buitenschoolse opvang (spring), biezenlaan 29 (wijkhuis ‘t brandpunt) 06 - 21 71 88 65
trommeltje buitenschoolse opvang (spring), iekendonksevoort 49 52 11 18
dik trom kinderdagverblijf (spring), moerdonksvoort 1 33 51 92
dik trom buitenschoolse opvang (spring), moerdonksvoort 1 33 51 92
spetters buitenschoolse opvang (spring), stepekolk-oost 53 06 - 34 42 46 20 
gastouderburo spring, windmolenstraat 1 088 - 208 82 02
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 (spring), herenlaan 200 (onderdeel openbaar kindcentrum brandevoort) 66 62 11
hoevestein buitenschoolse opvang (spring), vaartsestraat 3 (onderdeel openbaar kindcentrum brandevoort) 06 - 15 83 13 52b
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