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www.rabobank.nl/doelsparen

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo DoelSparen. Bepaal zelf hoelang,
hoeveel en hoe snel u wilt sparen.

Hun wensen voor 2021 laten
uitkomen. Dat is het idee.
U wilt dat uw kinderen het goed hebben. Logisch. Nu gaat het nog om relatief kleine dingen, maar voor u

het weet gaat het om hun studie. Iets wat behoorlijk kostbaar kan zijn. Om daar heel gericht naar toe te

werken, hebben we Rabo DoelSparen. Met deze geblokkeerde spaarrekening bepaalt u zelf de looptijd,

de hoogte en het tempo waarin u spaart. Tegen een vaste rente per inleg. Zo gaat u samen met uw kind

recht op het doel af.

De Brandevoorter Courant verschijnt tien keer per jaar. De redactie behoudt zich het recht voor de aangeboden kopij, indien nodig, te corrigeren en/of in te korten. 
De ingeleverde kopij verplicht de redactie niet tot plaatsing. Opname van kopij betekent niet automatisch dat de redactie het met de strekking ervan eens is. Ook 
is het mogelijk dat door ruimtegebrek niet alle aangeleverde kopij wordt geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor teksten en zetfouten in advertenties.

Inhoud

Er komt een pizzeria in de wijk die zijn 
deuren binnenkort zal openen. Voorts zijn 
de onderhandelingen met een nieuwe 
speelgoedwinkel in een afrondend stadi-
um. Naar belangstellenden voor het vers-
cluster wordt nog gezocht.

Vijf jaar zat hij in de Wijkraad, waarvan drie jaar als voorzit-
ter. Franklin van de Laar moet, gedwongen door zijn drukke 
werkzaamheden, afscheid nemen. Hij is blij dat hij zijn steen-
tje heeft kunnen bijdragen aan de opbouw van de wijk.

De onderscheiding Brandevoorter van het 
Jaar werd voor het eerst driemaal toege-
kend: aan een persoon en twee groepen, 
te weten De Skatejeugd, het Eetpunt ’t 
BrandPunt en Jan Roefs. Het was een 
moeilijke beslissing, want de andere ge-
nomineerd betekenen eveneens veel voor 
de wijk.

Carel Kortekaas is als een van de eerste 
bewoners van de Buitens een pionier pur 
sang. In een van die eerste jaren heeft hij 
samen met buurman Albert Woudstra een 
fietstocht georganiseerd voor hun straat 
die nu is uitgegroeid tot een gezinsfiets-
tocht voor de hele wijk.

Wat is de herkomst van de naam Melvert 
en waar lag Groot Schuilen eigenlijk? De 
straatnamen in onze wijk zijn allemaal af-
komstig van landjes, weggetjes en gebie-
den uit de tijd dat Brandevoort nog tot het 
grondgebied van Mierlo hoorde.
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Op de grens met februari is het nieuwe van 
het jaar er al weer af en kunnen we ons ver-
heugen op wat er dit jaar allemaal weer te 
gebeuren staat. Het nieuwe blok vordert ge-
staag en hopelijk kunnen we daar dit jaar nog 
een tweede supermarkt tegemoet zien. Inmid-
dels hebben we de nieuwe slagerij kunnen 
begroeten en zal hopelijk de vele leegstaande 
winkelruimte benut gaan worden door nieuwe 
ondernemers. Ook is het een goed vooruit-

zicht dat er een pizzeria bij komt: een mooie 
aanvulling op het horeca-aanbod.
Op een drukbezochte nieuwjaarsreceptie van 
de Wijkraad werd de Brandevoorter van het 
jaar bekend gemaakt: Jan Roefs. Hij werd op 
deze manier in het zonnetje gezet voor het 
vele vrijwilligerswerk dat hij heeft gedaan en 
nog steeds doet. Tevens kondigde Wijkraad-
voorzitter Franklin van de Laar zijn afscheid 
aan: door zijn drukke werkzaamheden is zijn 

werk voor de raad niet langer te combineren 
met zijn privé-leven.
Veel bewoners zijn zich inmiddels al behoor-
lijk aan het warmlopen voor het naderende 
carnaval en we hebben al kunnen genieten 
van een aantal bruisende zwetsavonden. De 
redactie wenst de feestneuzen van de wijk 
een leutige feestmaand! Daags na het ha-
ringhappen ligt de volgende BC weer bij u op 
de mat. •

Redactioneel 
januari 2012

De redactie
foto: Rianne van Lierop
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Allereerst de beste wensen uit de gezellige 
huiskamer van Brandevoort. We hopen u het 
komend jaar vaak te ontmoeten in ons mooie 
wijkhuis ’t BrandPunt.

In februari staan de activiteiten in ’t Brand-
Punt voor een groot deel in het teken van 
carnaval. Elders in dit blad vindt u hierover 
meer informatie. Hieronder meer over ge-
heel andere activiteiten die in februari en 
maart plaatsvinden.

Vrijdag 24 februari - Single Café
Aanvang 20.30 uur
“Single Café... Zal ik gaan, of toch maar niet... 
Ik ben toch niet zo wanhopig? En ik heb ge-
noeg vrienden! Mijn dagen zijn best goed 
gevuld. Zou het druk worden, zo meteen is 
er helemaal niemand. Sta ik mooi voor aap. 
Of het zijn allemaal van die figuren waarvan 
je al meteen snapt dat ze vrijgezel zijn. Nee, 
dit is niets voor mij. Maar toch... misschien zijn 
er wèl leuke mensen, al is het maar om een 
keer wat mee af te spreken. Ach, ik zet het in 
mijn agenda en ik zie wel of ik zin heb.”
Brandevoort in Actie organiseert regelma-
tig een gezellige middag of avond voor al-
leenstaande wijkgenoten. Zo kun je nieuwe 
mensen ontmoeten en samen dingen onder-
nemen als je dat wil. Want bij Albert Heijn 
spreek je niet zomaar iemand aan. Overigens 
komen er ook andere gasten van ’t Brand-
Punt, want het is een open ruimte. Je kunt 
dus gerust samen met vrienden komen die 
geen vrijgezel zijn. Er zijn nog steeds buurt-
genoten die nog nooit een stap over de 
drempel van ons mooie wijkhuis hebben ge-
zet! Uiteraard mag je ook iemand meenemen 
van buiten de wijk. Doe eens gek en kom ge-
woon, ook al vind je het misschien een beetje 
eng. Het kan best gezellig worden.

Zondag 11 maart - Kindervoor-
stelling Smiksmorrel Zeer Spe-
ciaal, Houtse toneelvereniging
De Houtse toneelvereniging voert het to-
neelstuk Smiksmorrel Zeer Speciaal voor u 
op. Het stuk is geschreven door Aris Bremer 
en geregisseerd door Miranda van der Laan.
Het verhaal: Koekenbakker Karkapa is van 
de aardbodem verdwenen. Voor het plaatsje 
Smik aan de rivier de Smorrel is dit een ramp. 
Niet alleen omdat ze zijn overheerlijke bak-
kunsten zullen missen, maar vooral omdat de 

volgende dag de jaarlijkse wedstrijd om de 
Smikkelbeker wordt gehouden.
Nu zal zijn zoon Karkason, die eigenlijk niets 
van bakken wil weten, de eer hoog moeten 
houden. Veel kans heeft hij niet, want een 
Moemoebakker uit het verre Moemenië 
moet heel goed zijn. Karkason experimen-
teert baksels samen met het keukenmeisje, 
maar wat ze ook doen, de resultaten zijn niet 
te eten. Komt dit nog goed? En zal de Smik-
kelbeker in Smik aan de Smorrel blijven?

Aanvang van de voorstelling is 11.00 uur, en-
tree is e3,50 per persoon.

Zondag 11 maart - Single Café
Deze zondag komen we bij elkaar van 14.00 
tot 18.00 uur. Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.brandevoortinactie.nl onder 
het kopje activiteiten. Via deze pagina kunt u 
zich ook aanmelden voor de maillinglist van 
het Single Café.

Weekend 16, 17 en 18 maart - 
tentoonstelling Fotoclub Bran-
devoort
Fotoclub Brandevoort laat in het weekend 
van 16 maart haar mooiste werken zien. 
Openingstijden:
vrijdag 16 maart van 19.30 tot 21.30 uur
zaterdag 17 maart van 11.00 tot 16.00 uur
zondag 18 maart van 11.00 tot 17.00 uur
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.fotoclubbrandevoort.nl.

Zaterdag 24 en zondag 25 
maart - tentoonstelling Kunst 
in Brandevoort
Dit weekend wordt de grote zaal van 
’t BrandPunt omgetoverd in een echte kunst-
galerie. Verschillende kunstenaars laten hun 
werken zien. Het gaat dan om schilderkunst, 
keramiek en beeldhouwen. In de volgende 
Brandevoorter Courant hopen we u meer te 
kunnen vertellen over dit geweldige weekend.

Mededeling vanuit ’t BrandPunt
In de vijf jaar dat ons wijkhuis nu bestaat zijn 
de prijzen van de consumpties altijd gelijk 
gebleven. De inkoopprijzen en bijkomende 
kosten zijn echter wel gestegen. Het bestuur 
heeft daarom moeten besluiten de prijzen 
van de consumpties met ingang van 2012 
te verhogen.

Meer informatie over de activitei-
ten die plaatsvinden kunt u vinden op 
www.brandpunt.info onder het kopje kalen-
der en op www.brandevoort.wijkkalender.nl. 
Overige activiteiten in onze wijk kunt u ook 
vinden op www.brandevoortinactie.nl.

24 juni 2012 - Brandevoorter-
dag, de Kunsthoek en BraNderie
Elk jaar presenteert de organisatie van de 
Brandevoorterdag iets nieuws. Dit keer is 
dat een kunsthoek. Voor deze hoek zijn we 
op zoek naar (amateur-)kunstenaars die hun 
kunstwerken willen laten zien. Onze voor-
keur gaat uit naar mensen die op die dag 
ook demonstreren hoe ze te werk gaan. 
Denk hierbij aan een schilder die tijdens de 
Brandevoorterdag bezig is met een schilde-
rij. Verdere bijzonderheden over de Kunst-
hoek worden later bekend gemaakt. U kunt 
zich al aanmelden voor de kunsthoek via 
pr@brandevoorterdag.nl.

Een ander onderdeel van de Brandevoor-
terdag is de BraNderie. Wij zijn nog op zoek 
naar mensen die zich daar willen presente-
ren. U kunt meer informatie vinden over de 
BraNderie en zich aanmelden via onze web-
site www.brandevoorterdag.nl of via e-mail-
adres branderie@brandevoorterdag.nl.
Om enkele voorbeelden te geven van de 
mensen waar we naar op zoek zijn: een 
schoonheidsspecialiste die een metamor-
fose realiseert of huidanalyse geeft, een 
kapper die laat zien hoe je hair extensions 
toepast, een drankenhandel die wijn laat 
proeven, een bloemist die bloemstukken 
of corsages maakt, een modezaak die mo-
deshows geeft, een theeschenkerij die ver-
schillende soorten thee laat proeven, een 
portretschilder, een glas-in-loodzetter, mo-
delbotenbouwer et cetera. We laten de crea-
tiviteit aan de ondernemers over.
Vermeld bij aanmelding uw naam, adres en 
telefoonnummer. Ook lezen wij graag wat uw 
aangeboden waren of diensten zijn en hoe u 
die gaat demonstreren. U krijgt na aanmel-
ding een inschrijfformulier toegestuurd. •

wijkhuis ‘t BrandPunt
nieuws

Ingrid Tielemans
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Er zijn doemdenkers maar ook positivo’s, 
het is een voortdurend touwtrekken tussen 
deze groeperingen over wie zijn mening, 
opvattingen en toekomstverwachtingen via 
krant, televisie, internet of andere sociale 
media over de massa mag uitstrooien.
Er verschijnen politici, economen, bankiers, 
analisten en journalisten op de buis, maar 
niemand heeft de eindoplossing. Eén ding 
is zeker, om een en ander te bekostigen, 
moeten we bezuinigen. Maar niet te veel 
natuurlijk, want het geld dat in de econo-
mie wordt gepompt is goed voor het deels 
oplossen van de crisis. Het schijnt dat er in 
2011 15% meer auto’s in Nederland zijn 
verkocht dan in het jaar daarvoor. Schiphol 
is door de stijging van het aantal reizigers 
weer gestegen naar de vierde plaats in Eu-
ropa na in 2010 de vijfde luchthaven te zijn 
geweest. Kortom, er gebeuren dingen die 
in strijd zijn met de onheilspellende berich-
ten die dagelijks over u worden uitgestort!
De heer Voogt van makelaarskantoor 
VP&A had in december niet veel te melden, 
maar nu, in het nieuwe jaar, wist hij te mel-
den dat er een pizzeria komt en wel naast 

de laad- en losplaats van Albert Heijn te-
genover de parkeerplaats. Degene die de 
pizzeria gaat uitbaten is de heer Altun en 
de opening is gepland in februari of maart.
Aangezien er in Brandevoort vrij veel twee-
verdieners wonen die ’s avonds geen zin 
of tijd meer hebben om voor zichzelf en/
of hun kroost te koken, is een pizzeria niet 
zo’n gek idee. Voor een redelijke prijs snel 
een maaltijd op tafel is een goed alternatief 
voor de niet-keukenprinsen en -prinsessen.
Tevens vertelde de heer Voogt in onder-
handeling te zijn met een reisbureau waar 
al eerder sprake van was, maar dat de on-
derhandelingen zich nu in een vergevor-
derd stadium bevinden.
Op een paar voorwaarden na, is er ook een 
deal met speelgoedzaak Top1Toys. Die 
speelgoedzaak zou dan in Blok 7 komen, 
naast de keurslager die de eerste week 
van januari zijn deuren heeft geopend.
Voogt probeert de ‘verscluster’ (bakker, 
slager, groenteboer) te vervolmaken met 
het over de streep trekken van een kan-
didaat voor een groentezaak; vooralsnog 
heeft deze kandidaat zich nog niet aange-

meld, maar wat niet is kan nog komen. Ook 
wordt er nog gezocht naar ondernemers 
die een kaaswinkel of een viswinkel willen 
starten.
De secretaris van de winkeliersvereniging, 
Jet Uijen, wist onder andere te melden dat 
de winkeliers en ook het winkelend publiek 
zich nogal ergeren aan honden die tegen 
gevels en plantenbakken plassen. Dat ligt 
niet aan de honden, maar aan de honden-
bezitters, die eigenlijk niet met hun viervoe-
ter in een winkelgebied met zeer weinig 
groen zouden moeten gaan wandelen.
Ook wordt er nog veel afval in de vorm 
van papier, plastic, blikjes en dergelijke 
op straat of in de grachten gegooid. Dat 
gebeurt meestal door jeugdige personen, 
doch oudere personen zouden zich daar 
meer om moeten bekommeren en de jeugd 
daarop aanspreken.
Het is gelukkig nog niet zover gekomen, 
althans niet algemeen bekend dat, in Bran-
devoort oudere personen zich geïntimi-
deerd of bedreigd voelen door jeugdigen 
als die aangesproken worden op hun ge-
drag. Hopelijk gaat dat ook niet gebeuren! •

Winkelkroniek Brandevoort
deel 11

Wim Dobma
foto: Vincent KnoopsOndanks het feit dat we dagelijks geconfronteerd worden met meer 

of minder onheilspellende berichten over de economische toestand in 
de Europese Unie in het algemeen en in de Europese Eurozone in het 
bijzonder, gaat het gewone leven gelukkig door, we blijven consumeren, 
desnoods wat minder of wat goedkoper.
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“De gordijnstoffen van 
Kendix zijn een prachtige 
aanvulling op onze collectie”

Wij hadden natuurlijk al een prachtige collectie stoffen en materialen maar vanaf nu 

kunt u bij ons ook kiezen uit de collectie van Kendix. Prachtige moderne stoffen van 

Nederlandse ontwerpers en hoge kwaliteit. Textiel gemaakt door mensen met visie en 

een scherp oog voor detail. Voor mensen die schoonheid en kwaliteit belangrijk vinden. 

Kortom: in exclusieve interieurs over de hele wereld hangen Kendix gordijnen.

Sandra van der Burgt 

Binnenhuisadviseur Driessen 

Interieurs Helmond 

Onze adviseurs helpen u graag bij het maken van de juiste keuze uit ons assortiment kleuren, materialen, 

stoffen en motieven. Er zijn nogal wat keuzes te maken. De juiste basiskleuren, raambekleding, vloerbedekking, 

meubels, verlichting, …  Alle kleuren en materialen moeten elkaar aanvullen en versterken. En uiteraard ook nog 

eens allemaal binnen de juiste tijdsplanning en het beschikbare budget. Driessen Interieur in Helmond beschikt 

over alle kennis, ervaring en de juiste producten om uw huis volledig en smaakvol in te richten.

Bezoek onze winkel en laat u verrassen door onze uitgebreide collectie, creatieve ideeën en deskundig advies. 

Maakt u liever een afspraak bij u thuis*, geen probleem. Bel of mail ons en we komen graag naar u toe om uw 

woonwensen te bespreken.

*  Voor een kleur- en interieuradvies aan huis rekenen wij €100. Bij het bezoek ontvangt u een waardecheque van €50, te besteden in onze winkel.

DRIEssEn HElMOnD IntERIEuRs  |  MIERlOsEwEg 86, 5707 Ap HElMOnD, (0492) 53 50 66, InfO@DRIEssEnHElMOnD.nl  |  www.driessenhelmond.nl 
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Wijkraad Brandevoort 
Terugkijken voor de
focus op 2012

Franklin van de Laar

Welkom en terugblik op 2011
Welkom voor alle aanwezigen. Precies tien 
jaar geleden zijn mijn vrouw en ik naar  
Brandevoort gekomen. Onze kinderen heb-
ben hier hun jeugdjaren doorgebracht en 
gaan hier nu puberen. Maakt een wijk zoals 
Brandevoort ook bepaalde leeftijdsfasen 
mee?

De samenwerkende partijen binnen de Wijk-
raad Brandevoort zijn weer erg actief ge-
weest en dat hebben we goed kunnen mer-
ken. Brandevoort zit nooit stil!
Een belangrijke ontwikkeling was het nieu-
we wijkgericht werken dat samen met de ge-
meente is opgezet. We hebben samen een 
Wijkactieplan gemaakt. In een zogenaamde 
wijktafel zijn met het voltallige college van 
B&W uiteindelijk ambitieuze plannen af-
gesproken. Van een aantal zien we al de 
resultaten. Ter illustratie noem ik er enkele: 
bijvoorbeeld op het gebied van sport het 
kunstgrasveld met loopcircuit en de jeugd-
website. De Stuurgroep Jeugd heeft ook in-
spraakrondes met de jeugd gehouden voor 
het opzetten van activiteiten en de invulling 
van de openbare ruimte rond het sportpark. 
Er is een nieuwe Wijkraadsite en er vinden 
activiteiten rondom sociale media plaats. 
Aan de leefbaarheid van winkelcentrum is 
gewerkt door het plaatsen van stoelen en 
sfeerverlichting. Samen met de winkeliers-
vereniging hebben we ons druk gemaakt 
over het uitstallingsbeleid, zodat er meer 
sfeer en herkenbaarheid komt. Gelukkig is er 
sprake van een groeiend winkelaanbod met 
de komst van de bakker en de slager, die we 
veel succes toewensen.
Al met al was het een positieve stap van de 
gemeente om planmatiger te werk te gaan 
met de wijken. We zijn overigens wel erg kri-
tisch geweest op de uitvoering van de nieu-
we wijkgericht werken-methode. Voor wijken 
zoals Brandevoort, zijn we van mening zijn 
dat het vooraf betrekken van wijkraden bij 
belangrijke ontwikkelingen, absoluut beter 
moet. Het college en de met deze aanpak 
belaste ambtenaren hebben nog een taak 
om dit in het gehele ambtenarenkorps tot 
een tweede natuur te laten uitgroeien. Ik 
vertrouw erop dat de wil er is om dit verder 
te verbeteren.
Wij hadden onszelf ook als doel gesteld om 
nog meer contact met u te hebben en uw 
mening te peilen. Daarom heb ik u vorig jaar 
uitgenodigd om naar de nieuwe openbare 
bijeenkomsten te komen. We hebben geno-
ten van een fors hogere opkomst en goede 
interactie. Er is veel informatie uitgewisseld. 

We hebben daar onder andere aangegeven 
dat er geld beschikbaar is voor wijkinitiatie-
ven: buurtbudget, impulsgelden en ook de 
Rabobank heeft gelden ter beschikking ge-
steld. Die oproep is niet aan dovemansoren 
gericht geweest en we hebben hier het vol-
gende mee kunnen realiseren: het opknap-
pen van de wasruimte van SV Brandevoort, 
het ondersteunen van ‘kunst voor en door 
kinderen’, steun aan de jeugd bij het bouwen 
van de carnavalswagen en de sfeerverlich-
ting in het winkelcentrum, waar ook de win-
keliers aan hebben bijgedragen. Voorstellen 
voor het besteden van de gelden in 2012 zijn 
welkom.
Ik vergeleek Brandevoort al even met een 
opgroeiend kind. Een kind komt met steeds 
grootsere ideeën en initiatieven. Dat zien we 
ook in Brandevoort gebeuren: onze Brande-
liers gaven Brandevoort in 2011 een eerste 
eigen prins. We kregen een Brandevoort 
Leeft lifestyle-weekend en we hebben het 
nieuwe Brandevoorter magazine. Een eigen 
lifestyle-magazine uit Brandevoort. Wie had 
dat gedacht?
Naast het opstarten van nieuwe initiatieven 
zijn we samen in staat om de dingen vol te 
houden. Er worden en werden diverse lus-
tra gevierd, zoals het vijfjarig bestaan van 
‘t BrandPunt en het tienjarig bestaan van 
Scouting Brandevoort. Kijkend naar de ex-
plosieve groei van de nog jonge initiatieven 
zoals de Kindervakantieweek en SV Brande-
voort, zal dat ook wel een lustrum opleveren. 
Ik hoop dat u begrijpt dat ik hier niet alles 
kan noemen. Maar dat we er blij mee zijn en 
trots op zijn, dat is zeker. Het is fijn om daar 
vanuit een Wijkraad een bijdrage aan te mo-
gen leveren.
Vele vrijwilligers draaien al jaren overuren en 
dan is het begrijpelijk dat we soms afscheid 
moeten nemen van mensen die na veel in-
zet voor de wijk de aandacht verleggen. De 
Wijkraad heeft afscheid moeten nemen van 
René Deelen die jarenlang mister Buurtpre-
ventie was. En van Rian Rutten die de com-
municatie van de Wijkraad een boost heeft 
gegeven. Beiden erg bedankt voor jullie 
inzet. Wij hebben ervan genoten en de wijk 
heeft er enorm van geprofiteerd.

2012 wordt een bijzonder jaar
Met de gevaren voor overstromingen en de 
brand in ‘t Speelhuis worden we met onze 
neus op de feiten gedrukt hoe belangrijk 
veiligheid en gezondheid zijn. Als bewoners 
moeten we volledig kunnen vertrouwen op 
de gemeente dat zij ten aanzien van de onze  

veiligheid en gezondheid verantwoorde stap-
pen neemt. Bijvoorbeeld bij de hoogspan-
ningslijnen en de brandweerkazerne. Twijfel 
op dat vlak kunnen we niet accepteren.
Laten we voorts vooruitkijken naar de posi-
tieve ontwikkelingen: de bouw van de sport-
accommodatie en de nieuwbouw van het 
Carolus. De verdere invulling van ons winkel-
centrum en de realisatie van het kunstwerk 
dat Carat aan de wijk schenkt. Vorig jaar is er 
een echte verkiezing gehouden en het beeld 
De Fierljepper is gekozen. Het beeld zal wor-
den onthuld tijdens fierljeppen 2012.
Ik sprak eerder al over de pijlers onder het 
succes van Brandevoort. Daar hoort natuur-
lijk ook de Dickensnight bij die in 2012 de 
tiende editie beleeft. En de Brandevoorter 
Courant die een nieuw tijdperk ingaat. Na-
melijk zonder Giel Pollemans als hoofdre-
dacteur. Giel, ook jij enorm bedankt voor wat 
jij hebt neergezet. Een wijkblad waar gewoon 
elke andere wijk al jaren jaloers op is.

Wisseling van de wacht
Deze derde nieuwjaarsspeech zal ook mijn 
laatste zijn. Ik kan het niet meer combineren 
met mijn opstartend eigen bedrijf. Na bijna 
vijf jaar in het bestuur, moet ik nu voorrang 
geven aan mijn bedrijf en ervoor zorgen dat 
ik thuis niet alleen die man ben die zondags 
het vlees snijdt. Dus: met pijn in mijn hart, 
maar tegelijkertijd met alle vertrouwen dat 
het werk goed door mijn bestuurscollega’s 
wordt opgepakt, moet ik afscheid nemen. 
Gelukkig hebben zich ook al enkele geïnte-
resseerden gemeld voor een functie binnen 
het bestuur, zodat ook de overige leden het 
juiste moment kunnen kiezen om het stokje 
over te dragen. Adriaan van Veggel heeft zich 
bereid verklaard voorlopig de voorzittersrol 
waar te nemen. Uiteraard laat ik de boel niet 
abrupt vallen en zullen we er samen voor 
zorgen dat de goede positie die de Wijkraad 
heeft verworven en die in het gemeentelijk 
wijkgericht werken steeds belangrijker is ge-
worden, goed wordt voortgezet.
Ten slotte wens ik u namens de gehele Wijk-
raad een fijn 2012! Ik hoop velen weer te 
zien bij de openbare informatiebijeenkom-
sten, waar ik dan ook als gewone bewoner 
aanwezig zal zijn. Ik heb er alle vertrouwen in 
dat we, ondanks dat onze wijk net als onze 
kinderen misschien aan het puberen slaat, er 
toch weer in zullen slagen in Brandevoort er 
een mooi jaar van te maken.

Dit is een verkorte versie van de uitgespro-
ken tekst. •
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Verkoop kaarten
Kaarten voor de Zwetsmiddagen 50+ en het 
Kindercarnaval zijn verkrijgbaar aan de bar 
van Wijkhuis ’t BrandPunt, Biezenlaan 29, 
Helmond-Brandevoort. Telefoon: 43 20 13.

Zwetsmiddagen 50+
Wegens het succes van vorig jaar, worden 
er op zondag 5 februari en 12 februari weer 
zwetsmiddagen voor 50+’ers georganiseerd 
door de carnavalscommissie van Stichting 
Brandevoort in Actie.
Voor 12 februari zijn er tijdens de openings-
tijden aan de bar van ’t BrandPunt nog kaar-
ten verkrijgbaar.

Zondag 5 en 12 februari van 15.15 tot 20.15 
uur (zaal open 14.45 uur) entree e12,50 - 
inclusief kopje koffie en warm buffet. Muziek 
van DJ Jan.
Programma 5 februari: Rob van Elst - Rob 
Scheepers uit Sterksel - Plus Minus - Andy 
Marcelissen - Berry Knapen
Programma 12 februari: Dubbel Trubbel - 
Jan Strik - Spoit Elluf - Kitty Goverde - Berry 
Knapen
Meer informatie? Kijk op www.brandpunt.info 
of www.brandevoortinactie.nl.

Verkoop kaarten Kindercarnaval
Stichting Brandevoort in Actie organiseert  

samen met CS De Brandeliers Kindercarna- 
val op 20 en 21 februari van 14.00 tot 18.00  
uur. Entree voor kinderen e3,00 - inclusief 
ranja en wat lekkers ouders en/of begelei-
ders e1,50
Muziek van DJ Jan en een optreden van 
Dansgarde CS De Brandeliers.
Op 20 februari muzikale omlijsting van Blo-
askapel Blacknote.
(20 februari blijft de bar open tot 20.00 uur, 
op 21 februari blijft de bar open voor het slui-
tingsbal)

Meer informatie? Kijk op www.brandeliers.com 
of www.brandevoortinactie.nl •

Carnaval 2012

foto: Jan Dijstelbloem



nummer 1 •  januar i  2012

15

Winkeliersvereniging pakt uit

Cora Brouwer
foto: Cora Brouwer

Vrijdagavond 30 december was voor een aantal bewoners van de 
wijk een prettige avond, want zij mochten van de winkeliersvereniging 
een beloning ontvangen voor hun klandizie. De middenstand van  
Brandevoort had voor de tweede keer een kassabonnenspaaractie 
georganiseerd en de respons was overweldigend, aldus Jet Uijen,  
secretaris van de vereniging. Het prijzenpakket was door de winkeliers 
samengesteld en de inhoud van de prachtige cadeaumanden kwam 
uit het assortiment van alle winkels.

De winnaars:

Reischeque ter waarde van e500,-: Marcelle van Aert - Lcd-tv: Iris Berghuis - Wii-spelcomputer: familie Smits.

Vierde, vijfde en zesde prijs, drie cadeaumanden ter waarde van e300,-: C. Vermeulen, William Duine, familie Van Ewijck. 
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Uitslag ballonnenwedstrijd 
Sinterklaasintocht

Sinterklaascomité Brandevoort

Uiteindelijk waren er vier prijswinnaars die 
we dankzij onze sponsor Intertoys uit Mierlo 
een leuk cadeau konden geven.
Op de foto zie je drie van de vier winnaars. 
Helaas kon Steffi er niet bij zijn, maar zij 
heeft haar cadeau ondertussen ook ontvan-
gen.

De uitslag:
1. Bram, zijn ballon kwam maar liefst 605 
 kilometer ver
2. Steffi met een afstand van 296 kilometer
3. Evy, haar ballon was 221 kilometer on- 
 derweg
4. Fleur, en deze ballon is 122 kilometer van 
 Brandevoort vandaan neergekomen.

Het Sinterklaascomité Brandevoort wenst 
iedereen veel plezier met zijn prijs en hoopt 
dat jullie in november van dit jaar weer aan-
wezig zijn bij de optocht. •

Woensdag 21 december was het dan zover: de prijsuitreiking van 
de ballonnenwedstrijd vond plaats in ‘t BrandPunt. Zoals jullie je wel  
kunnen herinneren was er dit jaar bij de intocht van Sinterklaas een 
ballonnenwedstrijd. En wat zijn sommige ballonnen ver gekomen! Alle 
ballonnen zijn naar het oosten gevlogen en in Duitsland beland.
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column

De lente komt eraan: de narcissen staan 
er overal weer fleurig bij. Al die van bollen 
voorziene perken, rotondes en groenstro-
ken worden keurig onderhouden. Verder 
geeft het groen een nogal, tja, eclectisch 
beeld. Als het weer een beetje meezit tiert 
het groen welig. Ja, zelfs zo overweldigend 
weelderig dat je op de rotondes het uitzicht 
benomen wordt door buitengewoon uitbun-
dige onkruidbegroeiing. Door het uitgekien-
de maaibeleid van de gemeente slibben de 
greppels dicht zodat het regenwater niet 
weg kan. Het eerste stuk van de Brande-
voortse Dreef wordt tegenwoordig daarom 
maar bijgehouden door de daarnaast ge-
vestigde boer.

In de glanzende makelaarsfolders ronkt 
het nog volop over natuurbeleving en wat 
dies meer zij. Voor een groot deel ziet de 
Ecozone er best appetijtelijk uit, maar het 
gedeelte bij Herenbiezen is echter een 
treurige modderpoel en dat al tien jaar lang. 
De bewoners was een terrein van bijkans 
paradijselijke schoonheid beloofd, maar het 
is een sneue bende. Het grintpad heeft de 
strijd tegen het onkruid jammerlijk verlo-
ren en wat er verder wil groeien is van een 
slaapverwekkende eenvormigheid.

Het hinkt een beetje op twee gedachten 
allemaal. Dus of strak onderhouden open-
baar groen, met keurig gesnoeide struikjes 
en gemillimeterd gras, of investeren in een 
paar flinke zakken veldbloemen. Te koop bij 
het eerste het beste tuincentrum.



www.brandevoortercourant .n l
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Biljartclub Brandevoort in Actie bestaat nu 
vijf jaar en speelt in de gezellige huiskamer 
van Brandevoort ’t BrandPunt. We hebben 
nu vijfendertig leden en spelen in groepen 
van zes tot zeven leden op zeven dagdelen 
per week. Voor meer informatie: zie de start-
pagina van Brandevoort.
We kunnen op enkele dagdelen nog enige 
enthousiaste biljarters gebruiken.
- Op de maandag- en donderdagavond 

kunnen wij per dagdeel nog twee spelers 
plaatsen. Wij spelen dan van 19.00 tot onge-
veer 22.30 uur.
- Tevens zijn wij op zoek naar biljarters die 
op de donderdagmiddag het driebandenspel 
willen beoefenen. Wij spelen dan van 12.30 
tot 16.30 uur.
Brandevoorters, wilt u een gezellige mid-
dag of avond biljarten, meld u dan aan bij 
Biljartclub Brandevoort in Actie! Het niveau 

waarop u speelt is niet belangrijk, het gaat 
om de gezelligheid! Wij spelen namelijk in 
de gezelligste huiskamer van Brandevoort, 
’t BrandPunt!

Voor meer informatie, neem contact op met, 
of meld u aan bij: Nick de Rooij, secretaris/
penningmeester, Biljartclub Brandevoort in 
Actie, e-mail: biljartclub@Brandevoort.org, 
telefoon: 06 462 909 24. •

Biljartclub zoekt spelers

Nick de Rooy
foto: Ingrid Thoonen
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“Als je zes á zeven dagen van de week aan 
het werk bent, voor jezelf of voor de wijk, dan 
komen je gezin, familie en vrienden veelal op 
de laatste plaats. Immers, als ik iets ga doen, 
dan ga ik er ook voor! Ik wil wel resultaten 
boeken. Dit betekende de afgelopen jaren 
met tal van wijkbewoners vrijwillig veel tijd en 
energie investeren in tal van onderwerpen en 
activiteiten. 
We hebben veel overlegd met de gemeente, 
scholen en andere organisaties die veelal te 
bereiken zijn tijdens kantooruren. Dit vergt 
enige flexibiliteit in je eigen werkzaamheden 
en dat kan natuurlijk niet iedereen zich ver-
oorloven. Er bestaat dus altijd een spannings-
veld. Dat geldt ook voor de tijd die je kunt en 
zou moeten investeren. Zorg ervoor dat je in 
balans blijft, zodat de continuïteit, je gezond-
heid en je plezier in het vrijwilligerswerk ge-
waarborgd blijven. Dit betekent uiteraard wel 
dat er meer vrijwilligers nodig zijn. Maar ach, 
er wonen inmiddels zo’n 9.000 mensen in 
deze wijk. Dat zou toch moeten kunnen. En bij 
de meeste activiteiten is het ook gelukt. Ook 
als wijkraadbestuur zijn we verheugd dat we 

weer een aantal nieuwe mensen hebben kun-
nen aantrekken voor het bestuurlijke werk. 
Onze werkwijze, met de wijkraad als bindende 
factor tussen de vele actieve stichtingen en 
commissies, zorgt ervoor dat geen werk wordt 
dubbel gedaan, ieder zijn ei kwijt kan en dat 
we elkaar zoveel mogelijk aanvullen en ver-
sterken. En dan krijg je gewoonweg ook meer 
voor elkaar. Het is mooi om te zien dat deze 
manier van werken als ’t Brandevoort-model’ 
vaak als voorbeeld voor andere wijken wordt 
aangehaald.
Wat ik nog meer geleerd heb de afgelopen 
jaren? Dat je best veel kunt bereiken, als je 
bereid bent zelf initiatieven te ontplooien en 
zelf naar instanties stapt. Dat is trouwens de 
Brandevoorters wel toevertrouwd. Een leef-
bare wijk is mijns inziens vooral te danken 
aan de bewoners zelf. De rol van de overheid, 
woningcorporaties et cetera is vooral het aan-
reiken van de juiste/benodigde tools. De ge-
meente Helmond pakt dit trouwens best goed 
aan en betrekt de wijkraden hier actief bij. Als 
voorzitters van de Helmondse wijkraden heb-
ben we de kans gepakt om het wijkgericht 

werken in Helmond een positieve impuls te 
geven. In de uitvoering kan het nog altijd be-
ter, maar het fundament is goed!
Met de inzet en de nodige wilskracht zijn we 
in Brandevoort al ver gekomen. We hebben 
een bloeiend verenigingsleven en we krijgen 
steeds meer mooie faciliteiten. Daar mogen 
we als wijkbewoners trots op zijn. Natuurlijk 
is er nog werk aan de winkel. Aan de door-
ontwikkeling van Brandevoort (Brandevoort 
II), met voldoende voorzieningen voor alle 
verschillende groeperingen en behoud van de 
goede sfeer en onderlinge samenhorigheid 
zal de komende tijd veel aandacht besteed 
moeten worden. De pubertijd van Brande-
voort staat immers voor de deur. Ik hoop dat 
de wijkbewoners blijven opstaan om mee te 
helpen dit soort thema’s mede tot een goed 
einde te brengen. Het geeft je echt veel 
voldoening! Ook al zal ik nu het stokje over-
dragen aan een andere wijkbewoner, ik blijf 
zeker meegenieten van wat de Wijkraad gaat 
bereiken. Er staat een mooi team dat nu weer 
wordt aangevuld met vers bloed, dus dat moet 
een succes worden! “ •

Patricia Teuns
foto: Rianne van Lierop

Franklin van de Laar draagt 
voorzittershamer Wijkraad over

Op 2 februari aanstaande is het dan zo ver. Op die dag zal Franklin van 
de Laar afscheid nemen van de Wijkraad. Vijf jaar geleden nam hij zitting 
in deze raad, waarvan hij drie jaar lang de rol van voorzitter met verve op 
zich nam. Het vertrek gaat hem aan zijn hart. Met ziel en zaligheid heeft 
hij zich de afgelopen jaren voor de wijk ingezet en hij heeft de wijk, in de 
tien jaar dat hij er nu woont, zien uitgroeien van een stuk landbouwgrond 
naar een mooie wijk met een levendige gemeenschap. De knoop heeft 
hij een aantal maanden geleden doorgehakt. Hij wil nu toch echt meer 
tijd en energie steken in zijn gezin, naast zijn onderneming Buro Paper-
clip; (online) kantoor voor verenigingen, mkb en zzp. Samen met zijn 
compagnon is hij zo’n twee jaar geleden gestart met dit bedrijf dat zich 
richt op verenigingsmanagement en het ontzorgen van (samenwerken-
de) zelfstandige ondernemers en het bedrijf is groeiende.
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Spanningshoofdpijn geeft meestal een ge-
voel alsof er een strakke band om het (voor-)
hoofd zit. Het begint geleidelijk en gaat ook 
geleidelijk weer weg. Het kan heel kort du-
ren, maar ook dagen, soms weken, aanhou-
den. Nek en schouders zijn vaak ook pijnlijk 
en gespannen.

Migraine is een matige of heftige, bonzende 
hoofdpijn die bijna altijd samengaat met mis-
selijkheid of braken. De pijn zit meestal maar 
aan één kant van het hoofd. Vaak kondigt 
een migraineaanval zich kort van tevoren 
aan. U ziet dan bijvoorbeeld schitteringen 
of bepaalde lichtfiguren. Sommige mensen 
ruiken typische geuren vlak voor een aanval. 
Tijdens de aanval worden licht en geluid dik-
wijls slecht verdragen. Een migraineaanval 
duurt niet bij iedereen even lang: deze kan 
een halve dag tot drie dagen duren.

Oorzaken van hoofdpijn
Bij spanningshoofdpijn zijn de spieren van 
schedel, nek en schouders vaak gespannen. 
Soms komt dat door spanningen thuis, op 
school of op het werk. Spanningshoofdpijn 
kan ook komen door een verkeerde houding 
of door te weinig wisselen van houding. Als 
u bijvoorbeeld de hele dag in één houding zit 
te typen, kan dat spierspanning in uw nek en 
schouders geven. Ook een in elkaar gezakte 
houding of slapen op een slecht kussen kun-
nen spierspanning en hoofdpijn geven.
De oorzaak van migraine is niet bekend. Het 
lijkt dat sommige mensen aanleg hebben 
voor migraine. Migraine kan door spanning 
en vermoeidheid worden uitgelokt. Sommige 
migrainepatiënten noemen het verband met 
rode wijn, kaas, chocolade, citrusvruchten, 
vleesproducten en Chinese gerechten. Vrou-
welijke hormonen spelen een rol: de men-
struatiecyclus en ‘de pil’ kunnen invloed heb-
ben op het ontstaan van migraineaanvallen.

Ook bij andere soorten hoofdpijn kan er 
een verband zijn met werk- of leefomstan-
digheden. Er bestaat bijvoorbeeld hoofdpijn 
die ontstaat tijdens ontspanning; u krijgt bij-
voorbeeld na een drukke werkweek in het 
weekend opeens hoofdpijn. Als u op uw 
werk veel koffie drinkt, kunt u in het week-
end hoofdpijn krijgen als u dan veel minder 
koffie drinkt. Wonen of werken in een slecht 
geventileerde ruimte kan hoofdpijn geven. 
Hoofdpijn kan ook voorkomen bij mensen 
die slecht zien en bij mensen met gebits-
problemen. Ook verkoudheid, griep of een 
slechte nachtrust kunnen hoofdpijn geven.

Kan hoofdpijn kwaad?
Hoofdpijn kan zeer hinderlijk zijn. Het kan 
uw dagelijks leven ernstig beïnvloeden. Bij 
hoofdpijn zijn mensen nogal eens bang voor 
een hoge bloeddruk, een beroerte of een 
zeldzame aandoening zoals een hersenge-
zwel. Maar het komt slechts zeer zelden voor 
dat een van deze aandoeningen de oorzaak 
is van hoofdpijn.

Adviezen bij hoofdpijn
Het is moeilijk om een advies te geven dat 
voor alle soorten hoofdpijn geldt. Frisse 
lucht, een goede nachtrust en voldoende 
ontspanning zijn altijd van belang. Verder is 
het belangrijk te achterhalen wat bij u de 
hoofdpijn uitlokt. De beste manier om daar-
achter te komen, is het bijhouden van een 
hoofdpijndagboek. Daarin schrijft u elke dag 
op wat u gedaan heeft, wat u gegeten heeft, 
wanneer de hoofdpijn opkwam en hoe erg 
de hoofdpijn was. U kunt dit doen door een 
cijfer van 0 tot 10 te geven, waarbij 10 de 
ergste hoofdpijn is. Op deze manier kunt u 
achterhalen of bij u koffie, roken, lang in één 
houding werken of iets anders de hoofdpijn 
uitlokt.
Let bij spanningshoofdpijn op uw (werk)hou-

ding en probeer deze zo nodig te veranderen. 
Soms helpt het als u bijvoorbeeld niet meer 
schuin naar uw computerscherm hoeft te kij-
ken of wanneer u uw stoelzitting hoger of 
lager zet. Warmte in de nek kan verlichting 
geven, evenals ontspanningsoefeningen, 
rust of juist een stevige lichamelijke inspan-
ning. Een eind fietsen of wandelen helpt wel 
eens beter dan een pijnstiller.
Bij migraine en spanningshoofdpijn zijn ont-
spanning en een goede nachtrust net zo be-
langrijk als medicijnen.
Voor alle soorten hoofdpijn kunt u een pijn-
stiller gebruiken. Maar doe dit niet te veel. 
Door regelmatig gebruik van pijnstillers kunt 
u juist weer hoofdpijn krijgen.

Wanneer contact opnemen bij 
hoofdpijn?
Neem contact op met uw huisarts:
• als de hoofdpijn ondanks genomen maat-
regelen niet verdwijnt;
• als u een zware hoofdpijn krijgt die u niet 
eerder heeft gehad;
• als u zonder aanleiding een snel opkomen-
de, heftige hoofdpijn krijgt, waarbij u zich erg 
ziek voelt;
• als u heftige hoofdpijn krijgt na een onge-
val;
• als u informatie over het hoofdpijndagboek 
wilt of als u uw dagboek wilt bespreken.
Wanneer er andere verschijnselen zijn waar-
over u zich zorgen maakt, overleg dan met 
uw huisarts.

Meer informatie over hoofdpijn
De informatie over hoofdpijn is gebaseerd 
op de wetenschappelijke richtlijn voor huis-
artsen, de NHG-Standaard Hoofdpijn. Voor 
patiënten is een heel praktische site ontwik-
keld waarop in begrijpelijke taal ook over dit 
onderwerp veel informatie beschikbaar is: 
www.thuisarts.nl. •

Hoofdpijn
een vaak voorkomende klacht

Victor Kaiser

Bijna iedereen heeft wel eens hoofdpijn. Soms duurt het heel kort, 
maar er zijn ook mensen die bijna voortdurend hoofdpijn hebben. Er 
zijn veel soorten hoofdpijn. De twee meest voorkomende soorten zijn 
spanningshoofdpijn en migraine.
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informatieavonden

gymnasium en Carolus XL

Het Carolus Borromeus College houdt op 
maandag 13 februari een voorlichtingsavond 
voor leerlingen van groep 8 die geïnteres-
seerd zijn in de gymnasiumopleiding van 
de school. Ook leerlingen van groep 8 die 
liever naar het atheneum gaan, zijn welkom. 
Speciaal voor de slimme gymnasium- en 
atheneumleerlingen die extra uitdaging zoe-
ken bieden we het Carolus XL programma. 
Beide avonden beginnen om 19.30 uur. Ook 
ouders zijn van harte welkom.

Tijdens de avond kunnen de basisschool-
leerlingen een kijkje nemen in de gymna-
siumkeuken van het Carolus. “De avond is 
bedoeld voor leerlingen die zelf eens willen 
ervaren hoe het er op onze gymnasiumop-
leiding aan toe gaat”, vertelt Claire Arts, af-
delingsleider vwo. “Met name voor leerlingen 
van de basisschool die een brede belangstel-
ling hebben, die de leerstof snel oppikken en 
die goed zelfstandig kunnen werken, zou het 

gymnasium een goede vervolgopleiding kun-
nen zijn. Het Carolus is de enige school in 
Helmond die gymnasiumonderwijs aanbiedt, 
dus we vinden het leuk om leerlingen alvast 
kennis met ons te laten maken.”

Minilessen
De basisschoolleerlingen volgen ook mi-
nilessen tijdens de informatieavond. Claire 
Arts: “Een drietal gymnasiumdocenten ver-
telt wat een gymnasiumleerling leert en hoe 
onze school de leerstof aanbiedt. De leerlin-
gen volgen lessen in wiskunde, biologie en 
klassieke taal en cultuur. Uiteraard is er ook 
de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens 
de avond.”

Carolus XL projecten
Voor extra uitdaging zijn er de Carolus XL 
projecten. “Slimme leerlingen werken aan 
een project buiten de lesstof om. Ze mogen 
sommige lessen missen van vakken waar ze 

goed in zijn. De stof van dat vak wordt snel-
ler doorgewerkt, dat noemen we compacten. 
In de vrijgekomen tijd werken leerlingen on-
der begeleiding van een speciale Carolus 
XL-mentor en met hulp van een vakdocent 
aan interessante projecten. Het onderwerp 
bepaalt de leerling zelf,” aldus Arts. Het kan 
een onderzoek (meer wetenschappelijk) zijn 
of een ontwerp (meer creatief). Het project 
wordt afgerond met een presentatie en 
wordt vermeld op het rapport. Aan Carolus 
XL kunnen slimme leerlingen van het gym-
nasium en het atheneum deelnemen.

Opgeven
Leerlingen van groep 8 en hun ouders die de 
avond willen bijwonen, kunnen zich daarvoor 
opgeven. Dit kan tot uiterlijk 12 februari via 
telefoon: 52 21 50 of e-mail: info@carolus.
nl. Wanneer u nog meer informatie wilt, kunt 
u ook contact opnemen met Claire Arts via 
bovenstaand telefoonnummer. •

De trainingen vinden altijd plaats in de bui-
tenlucht (ja, ja, ook bij slecht weer), dus geen 
luxe sportscholen en ingewikkelde fitness-
toestellen, maar lekker hardlopen (joggen 
mag ook), en fitnessoefeningen waarvoor 
je geen apparaten nodig hebt, maar bijvoor-
beeld de bankjes die in het park staan; je 
eigen lichaamsgewicht (denk aan push ups) 

en oefeningen die je samen doet. Boot camp 
staat voor: plezier! Een gratis portie vitamine 
D. Samen trainen. Fit, sterk, strak en soepel 
worden. En meer energie! Is een sportschool 
niks voor jou, maar wil je wel fit, sterk, strak 
en soepel zijn? Dan is boot camp een echte 
aanrader. 
Heb je zin om mee te doen stuur me dan even 

berichtje, ik neem dan contact met je op! Bij 
voldoende aanmeldingen kunnen we starten 
met een boot camp van zes weken, daarna 
evalueren we samen of we verder gaan! •

Michiel Pas - michielpas@gmail.com - 06 
150 501 19

Boot camp Brandevoort!

Wie heeft er zin om in de buitenlucht van Brandevoort deel te nemen 
aan een boot camp? Boot camp betekent samen sporten in de bui-
tenlucht onder leiding van een personal trainer. Het klinkt veel strenger 
dan het is. De belangrijkste ingrediënten zijn: lekker buiten bezig zijn, 
gezellig samen zijn in een groep, het verbeteren van je conditie en je 
(spier)kracht, fit en soepel worden (of blijven) en plezier hebben! De 
trainingen zijn geschikt voor zowel mannen als vrouwen en voor alle 
fitnessniveaus.

Michiel Pas
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In de eerste twee weken (30 juni tot en met 
15 juli) van de zomervakantie 2012 wil de 
stichting opnieuw een groep Poolse kinde-
ren (negen tot en met twaalf jaar) uitnodigen. 
Het gaat hierbij om kinderen die opgroeien 
in een kindertehuis of een  gezin met soci-
aaleconomisch zeer moeilijke omstandighe-
den. Gezinnen (bij voorkeur met kinderen) 
die bereid zijn de warmte en geborgenheid 
van hun gezin met een van deze kinderen te 

delen, zijn van harte welkom. Natuurlijk kunt 
u rekenen op de steun van Stichting kinder-
hulp Polen om deze twee weken ook voor 
u en uw kinderen een onvergetelijke erva-
ring te laten zijn. De stichting biedt u tijdens 
het verblijf een aantal fijne activiteiten om 
zowel de Poolse kinderen als de gastgezin-
nen de gelegenheid te geven de ervaringen 
met elkaar te delen. Voor deze of de andere 
activiteiten van de stichting is financiële 

steun natuurlijk zeer welkom (bankrelatie: 
Rabobank Helmond nr. 11.51.31.868 t.n.v. 
Stichting Kinderhulp Polen). Op de website 
(www.kinderhulp-polen.nl) vindt u nadere 
informatie. Voor aanmelding en nadere in-
formatie kunt u terecht bij het secretariaat 
van de stichting: Jos van Lieshout (telefoon: 
53 97 47 of 06 252 752 76), Ton van Hel-
mond (telefoon: 06 227 461 29), e-mail: 
info@kinderhulp-polen.nl. •

Gastgezinnen gezocht

Na een onderbreking voor het zeer succesvolle project ‘Een brug naar 
de toekomst’ zoekt Stichting Kinderhulp Polen weer gastgezinnen voor 
een Pools kind.
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Weet je waar je woont?

Adriaan Joosten
foto: Johan Janssen

Toen de plannen wat meer tot ontwikkeling 
kwamen, werd er een straatnamencommis-
sie benoemd. Met de planologen, ambte-
naren van de gemeentelijke stadsontwik-
keling, architecten en wethouder mocht ik 
zitting nemen in die commissie.
Welke wijken, namen en afgeleiden er wer-
den bedacht was echt een complete puzzel 
en ieder wilde daar z’n eigen bijdrage in le-
veren. Dat gold overigens ook voor mij, want 
ik was geboortig in deze wijk, namelijk het 
gehucht Medevoort.
Zodoende kwam van mij het idee om in het 
nieuwe Brandevoort een wijk te benoemen 
naar de namen van gehuchten die er voor-
heen bestonden in dit gebied en dat waren 
er nogal wat.
Die straatnamen zijn nu benoemd in het ge-
bied dat ontsloten wordt en gelegen is tus-
sen de straten Stepekolk-Oost, Neerhei, St. 
Antoniusweg, Langekker en Lankveld. Met 
een korte beschrijving wil ik toelichten waar 
de gehuchten in het gebied vroeger lagen.
Langekker: ter hoogte van het Spoorma-
kerserf staat aan de overzijde van de spoor-
lijn een oud spoorwachtershuisje. Op dat 
punt was voorheen een spoorwegovergang. 
Vanaf dat punt tot aan Oud-Brandevoort 

liep voorheen een onverhard pad, Langek-
ker genaamd.
Schutsboom: deze liep ook voorheen vanaf 
de weg Stepekolk-Oost, zoals die weg nu 
loopt, langs De Vendelier richting Brande-
voortse Dreef, maar ook nog verder wat nu 
de Korte Schutsboom heet.
Leemveld: is het gebied langs de Brande-
voortse Dreef waar nu het gasstation is ge-
vestigd.
‘t Spuul: het gebied waar nu Blok 7 is ge-
bouwd (bakkerij ‘t Bakkertje).
De Neerhei: dat was een ontginningsgebied 
gelegen tussen de twee nieuwe tunnels die 
nu in aanbouw zijn. De grote tunnel van De 
Voort en de langzaam verkeerstunnel bij het 
station.
Groot Schuilen: was gelegen in De Plaetse, 
ter hoogte van de huidige openbare school.
Lambertsveldje: was gelegen daar waar nu 
het Palladium is gebouwd Blok 8.
Den Hoge Hurk: was gelegen in het gebied 
waar nu ‘t BrandPunt is gevestigd met de 
sporthal.
Lorreman: was gelegen in het gebied van 
het Karthuijzerserf.
De Liverdonk: was het gebied oostelijk van 
de Broekstraat, vanaf de spoorwegover-

gang (Kranenbroek). In dit gebied zijn re-
centelijk de grote varkensstallen gesloopt.
Biesveldje: was gelegen rechts van de ver-
bindingsweg Diepenbroek.
Melvert: was in die tijd een bastaardnaam 
van Medevoort. Dat gehucht liep van de 
Burgemeester Krollaan tot aan de Brande-
voortse Hoeve. Medevoort 9 is mijn geboor-
teadres.
De Kalderman: was gelegen in het gebied 
waar de scouting nu is gevestigd.
Lankveld: was gelegen aan de achterzijde 
van Blok 9 waar de sporthal is gevestigd, 
dit was maar een gebied van slechts enkele 
hectaren.
Den Ossekamp: dit lag vroeger iets buiten 
het gebied namelijk bij Diepenbroek waar 
nu de nieuwe verbindingsweg van De Voort 
begint tot aan de N270. Links daarvan lag 
De Ossekamp.
Den Tip: dat was een strook grond vanaf 
Spoormakerserf 28 tot aan de tuinen van 
Du Pré.

Zo zie je dat vroeger het gebied was ver-
deeld in allemaal kleine gehuchtjes, vaak 
door de boeren zelf benoemd. Zo heeft elke 
straat toch zijn eigen betekenis. •

Zoals vele bewoners van Brandevoort wel zullen weten, is op 1 janu-
ari 1995 deze stadswijk geannexeerd door de gemeente Helmond;  
voorheen was dit gebied gemeente Mierlo. Vanaf het begin ben ik 
als voorzitter van de bewonerscommissie, welke nadien de Wijkraad 
werd, betrokken geweest bij de opzet en ontwikkeling van deze nieuwe 
wijk. Op dat moment had de hele wijk die nu Brandevoort vormt 283  
inwoners.
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Nieuwjaarsreceptie en 
Brandevoorter 2011

De centrale hal van ’t BrandPunt is al helemaal 
vol met bezoekers uit de wijk op het moment 
dat het nog een kwartier duurt voordat de re-
ceptie voor het nieuwe jaar 2012 begint. Ge-
zellig en gemoedelijk wenst iedereen elkaar 
het allerbeste toe voor het nieuwe jaar. Cen-
traal in de receptie was de verkiezing van de 
Brandevoorter voor het jaar 2011. Anders dan 
de voorgaande jaren, had de commissie nu ge-
kozen voor een dubbele verkiezing: één voor 
groepen in de wijk die de leefbaarheid een 
warm hart toedragen en één voor dé vrijwilliger, 
die zich het meeste heeft ingezet voor de wijk.
Voor de jury, bestaande uit wethouder Frans 
Stienen, Jacqueline Klomp, die als ambtenaar 
gedurende de hele periode bij de ontwikkeling 
van Brandevoort betrokken is, Patricia van Dijk, 
wijkbrigadier, Ingrid Tielemans, bestuurslid van 
de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Bran-
devoort en Jan Drouen, was het erg moeilijk 
om een keuze te maken. Daarom heeft de jury 
dit jaar twee groepen gekozen voor de eerste 
prijs. Het zijn de Skatejeugd en het Eetpunt 
’t BrandPunt, die beide e500,- mogen uitzet-
ten aan een andere groep in de wijk.
Het Eetpunt van wijkhuis ’t BrandPunt is een 
groep vrijwilligers in het wijkhuis die activiteiten 
voor ouderen in onze jonge wijk mede verzor-
gen. Ouderen, die alleenstaand zijn of mantel-
zorger, krijgen op deze manier meer contact 
met lotgenoten. Een keer per maand wordt 
een fantastisch diner bereid voor een zeer lage 
prijs. Mary-Ann Bosman en haar geweldige 
kookgroep zorgen op deze manier steeds op-
nieuw voor een onvergetelijke middag/avond 
voor deze belangrijke doelgroep.
De Skatejeugd is een groep jongeren, die zich 
vol enthousiasme inzet voor een mooi skate-
park voor de jeugd in de wijk, waardoor er een 
mooie plek ontstaat voor hun hobby en om 
samen te zijn. De jongeren willen meedenken, 
helpen en geld inzamelen. Kortom hun steentje 
bijdragen om van Brandevoort een nog fijnere 
wijk te maken, waarin ook de jeugd een posi-
tieve plaats inneemt.

De andere twee genomineerde groepen:
CS De Brandeliers. Een vereniging, die in drie 
jaar uitgegroeid is tot een groepering waarvan 
meer dan honderd gezinnen lid zijn. De Bran-
deliers organiseren een aantal carnavalsactivi-
teiten en het Zonnebrandfestival. Verder zijn zij 
sociaal actief en leveren op hun manier een bij-
drage aan de saamhorigheid in onze mooie wijk.
Scouting Brandevoort bestond in 2011 tien 
jaar. Met meer dan 130 leden heeft zij haar 
bestaansrecht bewezen. De enthousiaste 
groep vrijwilligers zorgt er niet alleen voor dat 
scouting veel betekent voor de kinderen uit de 
wijk, maar ook dat het een van de verbinden-
de schakels is binnen wijk door een bijdrage 
te leveren aan de Kindervakantieweek, de  
Brandevoorterdag, Dickensnight en ook aan 
de Stuurgroep Jeugd.

Voor de vrijwilliger van het jaar komt volgens 
de jury uit een reeks van zestien genomineer-
den de trotse Jan Roefs als beste uit de bus. 
Al vanaf het eerste uur is Jan zo intensief be-
trokken bij ontwikkelingen en plannen in de 
wijk, dat de selectiecommissie hem voor 2011 
als hoogst gewaardeerde Brandevoorter heeft 
bestempeld. De jury motiveert haar verkiezing 
als volgt:
“Jan is vanaf het begin actief betrokken bij de 
opbouw van de wijk. Hij zet zich in waar hij kan, 
van het mede-organiseren van een activiteit tot 
het plaatsen van dranghekken, van het aan-
vragen van vergunningen tot het regelen van 
afvalbakken en van onderdak voor het bouwen 
van carnavalswagens.
Momenteel is Jan betrokken bij de organisatie 
van de Brandevoorterdag. Verder is hij actief 
binnen de voetbalclub en maakt hij deel uit van 
de Stuurgroep Jeugd. Het is niet voor niets, dat 
hij al jaren geleden benoemd is tot de enige 
echte burgemeester van Brandevoort.”

De andere genomineerden:

René Maréchal
Hij is al tien jaar op allerlei gebieden actief 
binnen Brandevoort: carnaval, jeugdwagen 
bouwen, fietscross voor de jeugd, fierljep-
pen, enzovoort. Verder staat hij altijd voor 
iedereen klaar.

Giel Pollemans
Giel is al vanaf dag één de drijvende kracht 
achter ons prachtige wijkblad de Brande-
voorter Courant. Hij stelt zich hierin erg be-
scheiden op en juist daarom verdient hij het 
om echt zichtbaar te worden in de wijk. Vanaf 
1 januari is hij gestopt als hoofdredacteur, 
maar gelukkig blijft hij zich op andere wijze 
inzetten voor de BC.

Helma Martens
Zij is postbode en heeft een hond, waarmee 
ze voortdurend door de wijk loopt. Ze kent ie-
dereen en houdt alles in de gaten. Ook geeft 
ze regelmatig een pakketje ´s avonds af, of 
bij familie, zodat mensen niet naar het post-
kantoor hoeven te gaan.
 
Mary-Ann Bosman
Een stuwende factor in het wijkhuis, die een 
groot sociaal hart heeft, wat onder andere 
tot uitdrukking komt bij het Eetpunt Bran-
devoort en bij de dinerveiling voor een goed 
doel binnen Brandevoort.

Louis Vrolings
Louis is actief voor ouderen door zijn acti-
viteiten binnen de KBO. Hij startte met de 
computerlessen, de computerclub en de 
teken- en schilderlessen. Hij zet zich ook 
in voor de jeugd door zijn penningmees-
terschap van Stichting Sport en Bewegen. 

Daarnaast is Louis ook nog vrijwilliger in het 
wijkhuis.

Erik van der Veen
Eric is de gouden vrijwilliger met twee rech-
terhanden. Nooit op de voorgrond, maar door 
zijn technische ondersteuning en zijn hel-
pende hand onmisbaar voor diverse activitei-
ten, zoals de Kindervakantieweek, carnaval, 
paaseieren zoeken en fierljeppen.

Willie Jaegers
Willie heeft vijf jaar geleden de bridgeclub 
opgericht. Vanaf het begin heeft hij zich hier 
voor honderd procent voor ingezet. Mede 
door zijn vele werk is de club uitgegroeid 
naar 120 leden.

Astrid Geers en Jet de Laat
Voor de organisatie van de Dickensnight, 
een evenement dat zij samen organiseren 
met vele vrijwilligers.

Nancy Vrenken
Zij is vanaf het begin vrijwilliger bij Peuterspeel-
zaal Ot en Sien. Ook is juf Nancy lid van de ou-
derraad van Basisschool De Vendelier. Samen 
met haar man is zij de drijvende kracht achter 
de werkgroep Carnavalsoptocht. Verder is zij lid 
van de evenementencommissie van SV Bran-
devoort, waarin zij een fantastische bijdrage 
levert aan de activiteiten die voor de voetbal-
lende jeugd georganiseerd worden.

Yvon Cremers
Zij heeft samen met enkele anderen de ba-
sis gelegd voor het Kindervakantiewerk in 
Brandevoort. Ze is trots op Brandevoort en 
wil alle kinderen mee laten genieten. Ze doet 
dat heel serieus en met tomeloze energie. 
Verder is ze een van de pijlers onder Brndvrt 
Magazine. Ook hierbij straalt ze weer! Ze is 
echt een bijzonder mens.

Frits van der Linden
Frits is van het type ‘ruwe bolster, blanke pit’, die 
houdt van snelheid. Door een ernstig motoron-
geluk moest hij tijdelijk vaart minderen. Die tijd 
heeft hij gebruikt om met grote inzet te wer-
ken aan de fietscrossbaan van Brandevoort 
en deze uit te laten groeien tot een belangrijke 
sociale ontmoetingsplaats voor de jeugd.

Herbert van Reth
Hij zet zich al jaren achter de schermen in om 
Brandevoort digitaal op de kaart te zetten. Hij 
is verantwoordelijk voor de startpagina en al 
jaren voorzitter van de webmasterscommissie. 
Het afgelopen jaar heeft hij een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het tot stand komen van 
de kalender Brandevoort. Herbert maakt altijd 
tijd om anderen vooruit te helpen en speelt een 
belangrijke rol bij de financiering van vele eve-
nementen. •

Giel Pollemans
foto: Giel Pollemans
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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

Het nieuwe jaar luiden we in bij Staten-
laan 36. Hier wonen sinds 2006 Bob 
(47), Yvonne (46) en hun twee tieners: 
Erik Mark Pascal (17) en Natasha Louise 
Delphine (15) Swart. Allebei zijn ze met 
hun derde naam vernoemd naar de soft-
ware tools waar Bob zo graag mee werkt. 
Bob is namelijk gespecialiseerd in soft-
wareontwikkeling met de programmeer-
omgevingen Delphi en Pascal. Sinds 2002 
is hij zelfstandig ondernemer en inzetbaar 
als programmeur, reseller, consultant, trai-
ner, schrijver van boeken en artikelen en 
spreker op conferenties en seminars. Zijn 
vrouw Yvonne werkt als vrijwilligster bij 
peuterspeelzaal Ot & Sien van Spring.
Deze woning in De Veste heeft op de bega-
ne grond een keuken, een woonkamer en 
net als ieder ander huis in de wijk ontbre-
ken ook de hal en de wc niet. Op de eerste 
verdieping bevinden zich twee slaapkamers 
en een ruime badkamer. Op de tweede ver-
dieping tref je de slaapkamer van Erik aan 
en nog een handige ruimte die als was-
hok dient. Op deze verdieping bevindt zich, 
heel verrassend, nog een deur die toegang 
biedt tot een extra zolderruimte boven de 

inrijpoort van het blok. Deze ruimte wordt 
veelzijdig benut. Naast dat dit de werkplek 
van Bob is, waar soms ook trainingen wor-
den gegeven, wordt dit deel ook geregeld 
omgetoverd tot filmruimte, fitnessruimte of 
Wii-ruimte voor het gezin óf voor de kinde-
ren en hun vrienden die op bezoek zijn. 
Weer terug op de begane grond, tref je aan 
de achterzijde van het huis een kleine tuin 
op het noordoosten met een schuurtje voor 
de fietsen. “Een grotere tuin zou fijn zijn, 
maar die waren hier toen niet te vinden. We 
kwamen van een woning waar we een veel 
grotere tuin hadden met veel gras, groente 
en zelfs enkele fruitbomen. We hebben nu 
geen gras meer, wel nog frambozen en 
druiven. Ook hebben we nog een balkon, 
maar daar zitten we weinig, omdat de zon 
aan de andere kant van ons huis staat.”
Bob en Yvonne komen uit de buurt van Am-
sterdam. Vanwege het werk zijn ze in 1993 
in Helmond komen wonen. In 1996 koch-
ten ze een woning in De Akkers, een woon-
wijk in Mierlo-Hout. Aangezien ze toch 
meer een scheiding wilden maken tussen 
werk en privé, gingen ze in 2006 op zoek 
naar een ruimere woning in Helmond. Tal 

van woningen hebben ze bezichtigd. In sep-
tember 2006 zagen ze hun huidige woning. 
“Toen viel alles op zijn plek. Hier konden we 
van de ruime zolder boven de inrijpoort een 
kantoor maken en dan de rest van het huis 
gewoon als woonhuis gebruiken.” 
De Brabantse gezelligheid bevalt hen 
prima. Beiden zijn erg te spreken over de 
bouwstijl van Brandevoort, het eigen win-
kelcentrum en de bereikbaarheid van de 
wijk door de nabijheid van het treinstation 
en de diverse uitvalswegen. “Het huidige 
aanbod van winkels mag groter worden en 
een nieuw restaurant is zeker welkom. Er 
is ook geregeld iets te doen in ’t Brand-
Punt of in de wijk zelf, wat de buurt leven-
dig maakt. Er mag nog wel geïnvesteerd 
worden in uitlaatstroken voor honden. 
Geregeld zijn er sporen van honden te-
gen de woning te vinden. Vooral de hoek 
bij de inrijpoort is een gemakkelijk plekje 
voor een ongelukje. En ook heel handig is 
de komst van het Carolus Borromeus col-
lege. Erik en Natasha hebben nu nog les 
in Stiphout. Hopelijk is de verhuizing nog 
voor het eindexamenjaar van onze dochter 
afgerond.” •
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Nette, alleenstaande moeder met 2 kinderen 
zoekt op korte termijn een betaalbare (max. 
750 euro incl. servicekosten) huurwoning 
(evt. tijdelijk) met minimaal 2 slaapkamers in 
of nabij Brandevoort. 06 145 761 57.
Gevonden op 25 december 2 USB-sticks 
met foto’s in De Veste en muziek. Mail indien 
verloren naar: J.Mollemans3@chello.nl.

Gezocht: Wij zijn 5 vrouwen die iedere dins-
dagavond circa een uurtje gaan wandelen. 
Welke dames hebben er nog meer zin om 
bij ons aan te sluiten? (leeftijd 30+ tot 65+). 
Heb je zin om mee te gaan mail dan naar: 
sbverhoeven@xs4all.nl

Leden gevraagd voor popkoor Heb 

je zin om gezellig een avondje te zingen, 
Marijke Verhoeven wil een nieuw pop-
koor oprichten in Brandevoort. Leeftijd 
maakt niet uit, iedereen is welkom. Ben 
je geïnteresseerd neem dan (na 18.00 
uur) contact op met Marijke Verhoeven,  
0492 - 51 50 47 of stuur een e-mail naar:  
marijkeverhoeven@hotmail.com. •

brandjes

Onze badmintonvereniging is inmiddels vijf 
jaar in Brandevoort. Veel mensen hebben 
ons weten te vinden en zijn lid geworden. 
Onze badmintonvereniging BC`85 is een 
actieve club die zowel recreatief als in com-
petitieverband badminton speelt. Wij hebben 
momenteel weer plaats vrij voor mensen die 
graag willen badmintonnen bij een leuke ver-

eniging. Gezelligheid en een shuttletje slaan 
staat bij ons centraal.
Onze trainingsavond is op maandag van 
19.15 tot 22.15 uur in de sporthal van Bran-
devoort. De training wordt verzorgd door 
onze deskundige trainer Theo. Ook jonge-
ren die in dit seizoen minimaal zestien jaar 
worden, en al aardig kunnen badminton-

nen zijn bij ons welkom. Aarzel niet als u 
graag wil badmintonnen en kom op maan-
dagavond eens een kijkje nemen hoe het 
er aan toe gaat! Veel meer info over onze 
badmintonclub is te vinden op onze website:  
www.bc85helmond.nl. Ook mensen die onze 
vereniging een warm hart toedragen kunnen 
ons sponsoren. •

Badmintonvereniging BC’85 
ZOEKT NIEUWE LEDEN
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Als marketing- en communicatieman maak 
ik veel gebruik van sociale media. Twitter, Fa-
cebook, Foursquare zijn enkele voorbeelden. 
Je ziet dat meer en meer mensen de sociale 
media actief gaan gebruiken. Ook in Bran-
devoort communiceren bewoners met elkaar 
via de verschillende platformen. Opvallend 
nieuws over bijvoorbeeld een politie inval en 
het verschijnen van een traumahelikopter 
verspreidt zich daardoor snel. De afgelopen 
weken viel mij de volgende tweets over of uit 
#Brandevoort op:

@FelixDonkers: Zojuist een wandeling door 
#brandevoort gemaakt. Was er al heel lang 
niet meer geweest, is wel erg leuk geworden.

@KSwijter: D’un urste #zwetsavond gehad, 
de absolute gangmakers waren toch de 
#penthouseboys alias #duovreemd. De zaal 
ging plat.#Brandevoort.

@Brandevoort_nu: #Carnaval in #Helmond 
Breekt al los Zwetsavond in @tBrandPunt 
#Brandevoort @keiebeiters Bij ‘t Kasteel 
enzv... Wat een Feest in #Helmond

@jpjetten: 2/2 @KVWB opent de deuren 
weer. Met speciale dank aan @B4Print voor 
de geweldige poster. Kijk ook op kvwbrande-
voort.nl #kvwb #brandevoort

@Brandevoort_nu: Waarschijnlijk een Bouw-
vakker gewond #Muggenhoeve...Ambulance 

rijdt nu weg zonder Sirene”s Muggenhoeve 
#Brandevoort

@jackledoux: #watskebeurd? meerdere 
politieauto’s met gillende sirene over de 
Brandevoortsedreef, helikopter in de lucht ... 
#Brandevoort

@Brandevoort_nu: Volg @KVWB ...Tweets 
over de #KinderVakantieWeek 2012 in 
#Brandevoort

@bartdingen: Heuse klopjacht door de #po-
litie op kleine snotjochies die denken dat ze 

alles kunnen maken. #Helmond #Brande-
voort pic.twitter.com/Omfm1Hxz

@BinnenPretwonen : @CoraBr1 Had ik je al 
gefeliciteerd met hoofdred.schap BC? nee 
he? bij deze: GEFELICITEERD! en veel suc-
ces! #brandevoort

@v_rijswijk: RT @Brandevoort_nu: Nieuwe 
afslag #Brandevoort in maart open http://t.
co/qobgVnHS

@ED_Helmond: Nieuwe afslag Brandevoort 
in maart open bit.ly/x5Zw2b

@MichielPas :Grootschalige politie inval 
brandevoort!!! #at pic.twitter.com/62kELO0V

@boydtke: @GreenDaykas wij waren ver-
dwaald in brandevoort op de scooter wou 
eigelijk jou belle hoe ik in geldrop moes ko-
men haha •

Brandevoort

in de wolk

Marc Dekkers

De Brandevoorter Courant gaat op zoek naar de Twitter-activiteiten 
vanuit en over Brandevoort. We zijn vooral geïnteresseerd in leuke, 
opvallende, bijzondere en vaak voorkomende tweets en retweets (RTs).
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Q&A Coaching
Coaching zonder poespas

Marga Dobma
foto: Ingrid Thoonen

De heer en mevrouw Van Grootel uit Mierlo 
worden op 29 april 1982 in het ziekenhuis 
van Helmond verblijd met de geboorte van 
hun tweede kindje, dochter Linda. Met deze 
geboorte is het gezin compleet met als eer-
ste een zoon en nu ook een dochter. Haar 
vader werkt bij PostNL en moeder zorgt voor 
het gezin.
Linda gaat in Mierlo naar de basisschool, 
daarna naar Scholengemeenschap Nuenen 
richting mavo. Na het einddiploma bezoekt 
Linda met haar klasgenoten een aantal open 
dagen om te kiezen voor een opleiding in 
Zorg en Welzijn omdat haar voorkeur daar-
naar uitgaat. Omdat ze zich hier meteen thuis 
voelt, kiest ze voor het mbo ROC ter AA in 
Helmond om Sociaal Pedagogisch Werkt te 
gaan doen. Ook hier bevalt het haar prima. 
Na drie jaar sluit ze in 2001 de opleiding af 
met het behalen van het einddiploma.
Via haar vriendenclub leert ze tijdens het 
stappen Joris van der Meulen kennen en al 
snel zijn ze een stel.
Nadat zij en Joris beiden hun respectievelij-
ke studies hebben afgemaakt, krijgen ze hier 
in Brandevoort een huurwoning aangebo-
den. Deze wijk is dan al bekend terrein voor 
hen omdat het ouderlijk huis van Joris hier al 
vanaf 2006 gevestigd is.
Na de opleiding aan het mbo ROC ter AA 
kiest Linda, ook weer door oriëntatie tijdens 
een open dag, voor de opleiding Culturele en 
maatschappelijke Vorming aan Hogeschool 
Avans in Den Bosch. Dit is een heel brede 
opleiding in verschillende vakgebieden waar-
na, in het laatste jaar, gekozen moet worden 
voor de uiteindelijke afstudeerrichting. Ook 
deze laatste opleiding ervaart ze als heel 
interessant en ook uitstekend voor je eigen 
ontwikkeling. Bovendien krijgt ze hier een 
goed idee van wat ze uiteindelijk wil gaan 
doen. Voor deze opleiding staat officieel vier 
jaar, maar omdat Linda al een vooropleiding 
heeft op sociaal en cultureel gebied komt ze, 
na een toetsing, in het tweede schooljaar te-
recht en duurt het, in haar geval, nog drie jaar 
voor ze in 2004 na een heel boeiende en 
leuke tijd haar einddiploma behaalt.
Dan wil ze graag aan de slag, maar onder-
tussen ook nog wat ervaring opdoen met 
andere vaardigheden en vakken. Zo komt ze 
terecht bij Esprit als Assistent Floormanager 
en praktijkopleider. Ze heeft door dit werk 
veel contact met mbo-leerlingen detailhan-
del die ze begeleidt, maar ook met klanten. 
In totaal doet ze in deze baan anderhalf jaar 
ervaring op.
Door het begeleiden van de bovengenoem-
de leerlingen merkt ze dat ze voor dit soort 
werk in de wieg is gelegd: daar ligt haar hart. 
Ze gaat solliciteren bij Essent in een admini-
stratieve baan om daarnaast een opleiding te 

kunnen volgen voor coach en counselor aan 
de Academie voor Coaching en Counselling 
in Eindhoven. Dit doet ze in twee jaar en sluit 
af met een diploma.
Ook privé gaat het uitstekend en in 2011 
trouwt Linda met haar Joris en ze wonen 
met veel plezier in hun woning in deze mooie 
wijk. Linda werkt dan nog altijd parttime bij 
Essent.
Ze denkt veel na welke kant ze uit wil, of-
wel een baan als coach zoeken ofwel voor 
zichzelf beginnen. Dit laatste lijkt haar uitein-
delijk toch de leukste maar ook de grootste 
uitdaging.
Zo gezegd zo gedaan en in januari 2010 
start ze haar bedrijf: Q&A Coaching te vinden 
via de website: www.qacoaching.nl.
Hoewel in het bijzonder gericht op jongeren 
zitten haar klanten in de leeftijdscategorie 
van zestien tot vijftig jaar. Ze begeleidt hen 
in hun persoonlijke ontwikkeling of in het 
veranderen van hun situatie. Iemand die is 
vastgelopen en niet weet hoe verder te gaan 
kan Linda uitstekend begeleiden. Dit doet ze 

onder andere door het stellen van gerichte 
vragen. Daardoor is het de bedoeling dat de 
klant wordt uitgedaagd de problemen anders 
te gaan benaderen en daardoor een andere 
weg te gaan bewandelen.
Linda vindt het een uitdaging een frisse wind 
te laten waaien op dit vakgebied en ondanks 
haar jeugdige leeftijd, mensen van iedere 
leeftijd te kunnen helpen. Naast haar eigen 
zaak werkt ze als vrijwilliger bij de Stichting 
Welzijn Helmond (Match Mentor project). Ze 
is hier mentor en intervisiebegeleider (ze 
begeleidt schoolgaande jongeren bij proble-
men die zich voordoen bij hun studie en/of 
loopbaan).
Joris en Linda vinden het wonen in Bran-
devoort heel fijn en gezellig. Er heerst een 
energieke atmosfeer en ze hopen dan ook 
hier nog lang en gelukkig te kunnen blijven 
wonen.

Namens de redactie wens ik Linda en Joris 
alle succes en goeds voor de toekomst en 
bedank Linda voor dit interview. •
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Stichting Dickensnight Brandevoort bedankt
al haar vrienden

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

Gemeente Helmond – Helmond • KallistewoCom – Eindhoven

Adcommunicatie - Mierlo-Hout • Albert Heijn Brandevoort - Helmond
André Relou Makelaardij - Helmond • Bavaria - Lieshout • Bemeko - Deurne 

Bistro Ter Plaetse - Helmond • Boutique 4More - Helmond • Braakman Advocaten - Helmond 
Brandevoorter Courant - Helmond • Buro7 - Helmond • B4print - Helmond 

C1000 Wim Brouns - Mierlo-Hout • Cafetaria Brandevoort – Helmond
Cofoto Fotografie Mario Coolen - Helmond • Dranken Groothandel Meulendijks – Helmond

Espresso Koffie Services - Dongen • Fanfare Unitas – Helmond • Fotograaf Jan Dijstelbloem - Helmond
FrieslandCampina  -  Nuenen • GCB Fysiotherapie De Veste – Helmond

Heesmans Installatie Techniek B.V. - Helmond • Helmond Muziek Corps - Helmond 
HelmondTv  - Helmond • Hooghuis Sportservice b.v. - Eindhoven

Hurks Vastgoedontwikkeling - Eindhoven • Joef Taal&Tekst - Helmond
Kemenade Design Belettering - Helmond • Kinderkoor OBS Brandevoort - Helmond  • Leger des Heils 

Lintermans Reclame - Helmond  • Pedicure Jolanda – Helmond • Politie - Helmond
Postbezorgers Brandevoort - Helmond • Projectkoor “Werk in uitvoering” - Eindhoven 

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

Scissors Haarstudio - Helmond• Slimbrandevoort.nl • Spons Graphics Interiours Styling – Helmond
Startpagina Brandevoort - Helmond • Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort - Helmond

Theo Keijzers Makelaardij - Helmond • Threvon Internet  Services - Helmond
TTPConcepts - Helmond • Tuincentrum Coppelmans - Helmond

Winkeliers Vereniging Brandevoort - Helmond 
Workx Materieelverhuur - Helmond

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

Graag tot de 10e editie van
Dickensnight Brandevoort

in 2012
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Winnaars decoratiewedstrijd 
Dickensnight

Ook de omwonenden droegen weer een 
flink steentje bij aan de Victoriaanse kerst-
sfeer in De Veste. Stichting Dickensnight 
Brandevoort wilde die inspanning dit jaar 
belonen. Een onafhankelijke jury, bestaande 
uit mensen van de Dickens Family, heeft 
gedurende de dag rondgelopen en de di-
verse prachtig versierde huizen beoordeeld. 
Tijdens de bedankavond voor de vrijwilligers 
maakten zij bekend welke omwonenden in 
de prijzen zijn gevallen.

De eerste prijs, een cadeaubon van Ellen 
Deelen Natuurlijke Bloemcreaties, ging naar 
Stef van de Bogaard en Sylvia van Loenhout. 
Zij hadden in het venster van hun huis aan 
de Plaetse een tableau opgesteld met oude 
producten uit de Dickenstijd.
De tweede prijs, een overheerlijke kerstkal-
koen, werd gewonnen door Cattelijne An-
tonius. Bij haar huis kregen bezoekers een 
indruk van hoe in de Victoriaanse tijd de was 
werd gedaan.

De derde prijs, een mooie kerstdecoratie, 
is uitgereikt aan Cynthia Mars. Zij had voor 
haar huis een uitstalling gemaakt van een 
oude groentezaak. De organisatie van Dic-
kensnight Brandevoort is blij dat de omwo-
nenden elk jaar weer de moeite nemen om 
bij te dragen aan de sfeer van Dickensnight. 
Ze hoopt dat deze ‘wedstrijd’ voor de bewo-
ners een extra stimulans is om volgend jaar, 
tijdens de tienjarige jubileumeditie, nog eens 
extra uit te pakken. •

Hoewel december al weer een tijdje achter ons ligt, zijn de herinnerin-
gen aan de negende editie van Dickensnight Brandevoort nog vers. 
Stichting Dickensnight Brandevoort kijkt tevreden terug op een gewel-
dig evenement. Mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers, kraam-
houders en het entertainment, hebben wederom zo’n 20.000 bezoe-
kers kunnen genieten van de unieke sfeer van Dickens in Brandevoort.

Stichting Dickensnight
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nieuws van het

Carolus Borromeus College

Open dag: 5 februari
Op zondag 5 februari openen de scholen 
voor voortgezet onderwijs van 11.00 tot 
15.00 uur weer de deuren voor de toekom-
stige leerlingen en hun ouders/verzorgers. 
Zo ook het Carolus Borromeus College aan 
de Gasthuisstraat 79 en de ivo-mavo aan de 
Hurksestraat 1c. Tijdens de open dag zullen 
beide locaties zich presenteren. Deze keer 
zal er, naast de aandacht voor wat de school 
te bieden heeft aan onderwijs, zorg en bui-
tenlesactiviteiten, speciaal aandacht zijn voor 
de nieuwbouw in Brandevoort, de start van 
de vmbo-t-afdeling in Brandevoort in augus-
tus 2012 en de samenwerking met Spring 
Kinderopvang.
Zoals in de vorige Brandevoorter Courant 
reeds is gemeld start het Carolus al in au-
gustus 2012 met een viertal lokalen waarin 
de brugklassen mavo (vmbo-t) een plaats 
zullen krijgen. De leerlingen volgen hier het 
grootste deel van hun lessen. De lessen zul-
len worden gegeven door docenten van de 
ivo-mavo en van het Carolus.
Een aantal dagdelen krijgen de leerlingen 
les op de locatie Gasthuisstraat. Daarbij kan 
onder andere gedacht worden aan de les-
sen LO, handvaardigheid en muziek. Op deze 
wijze houden ze contact met hun school.
Op 20 januari stond het vaststellen van het  
definitieve ontwerp van de nieuwbouw op 
de agenda van de stuurgroep. Tijdens de 
open dag kunnen alle bezoekers zien hoe 
het nieuwe gebouw er uit komt te zien. Niet 
alleen qua architectuur, maar ook de wijze 
waarop de onderwijsvisie vorm zal worden 
gegeven in het nieuwe gebouw.
De samenwerking met Spring zal het ko-
mende jaar nader vorm worden gegeven 
onder de noemer naschoolse tienerbege-
leiding. Dit is een combinatie van tienerop-
vang en huiswerkbegeleiding. Na schooltijd 
worden de jongeren opgevangen. Eerst is er 
tijd voor een praatje en even iets drinken. Na 
een halfuur gaat iedereen aan de slag met 
het huiswerk. Gemiddeld is een jongere op 
het voortgezet onderwijs zo’n anderhalf uur 
per dag kwijt met het maken van huiswerk, 
wat ook het leren plannen en het leren van 
toetsen inhoudt. Er is een begeleider aan-
wezig die kan helpen wanneer er vragen of 
onduidelijkheden zijn. We denken hier mee 
een goede voortzetting te bieden van de na-
schoolse opvang in het basisonderwijs.
We hopen vele toekomstige leerlingen en 
hun ouders/verzorgers te ontmoeten tijdens 
onze open dag.

Yvette Liebreks verkozen to M-
Bassador
Yvette Liebreks, leerlinge uit 5 vwo, is op  

donderdag 15 december verkozen tot één 
van de drie M-Bassadors van B-Young 2018. 
Zij is nu de jonge ambassadeur voor Brabant 
culturele hoofdstad. Tijdens een spannende 
finale in het provinciehuis te ‘s-Hertogen-
bosch moest zij het opnemen tegen zeven-
tien andere kandidaten. Er werd gediscussi-
eerd aan de hand van een drietal stellingen. 
Aan het einde van de middag werd Yvette 
verkozen tot één van de M-Bassadors.
Personeel en medeleerlingen feliciteren 
Yvette met haar verkiezing en wensen haar 
alle succes bij het uitvoeren van dit belang-
rijke ambassadeurschap. We hebben er alle  

vertrouwen in dat zij hier succesvol in zal zijn.
Als M-Bassador gaat zij ervaring opdoen 
door festivals en tentoonstellingen te be-
zoeken. Tevens zal Yvette stage lopen bij de 
commissaris van de koningin, een burge-
meester of een theaterdirecteur. Haar erva-
ringen zal ze op een originele manier gaan 
delen met leeftijdsgenoten. Het delen van 
ervaringen en het promoten van het cultu-
rele programma voor jongeren doet ze door 
erover te bloggen of berichten te plaatsen 
op Facebook en Twitter. Bovendien mag ze 
scholen uit heel Noord-Brabant bezoeken en 
daar haar ervaringen presenteren. •

foto:I. Zijderveld-van de Ven
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Nog twee weken, dan is het weer zover, dan 
maken we ons weer klaar voor de tocht der 
tochten en de jeugd van Brandevoort is er 
klaar voor. Het is weer carnaval en we heb-
ben hiernaartoe gewerkt. Tien maanden hard 
werken in de loods levert een verbluffend 
resultaat op. Dit kunt u zien in verschillende 
optochten. De eerste zal natuurlijk net zoals 
vorig jaar een proefrit in Brandevoort zijn, de 
andere zijn Mierlo-Hout, Mierlo, Helmond en 
Asten. We zijn trots op wat we gemaakt heb-
ben en dat willen we dan ook laten zien.

We zijn tien maanden geleden begonnen 
met een sloopauto uit elkaar te halen. Deze 
moest een cabrio uit de jaren zestig voorstel-
len. Hij is wel iets luxer dan in die tijd: er zit 
een ligbad in en twee bars goed gevuld met 
fris en een luxe ligbed voor vier personen. 
Dat is wagen één.
Wagen twee is een wagen van 12 meter 
lang, 6,50 meter hoog en 3,60 meter breed. 
Deze is iets uit de kluiten gewassen met 
aanhanger voor een aggregaat van 28 kVA. 
Deze hebben we nodig om de zes motoren 

aan te drijven. Deze wagen zit vol met bewe-
gende delen. Natuurlijk mag dit niet ontbre-
ken: de magnetron bij de jeugd en natuurlijk 
een stukje sfeermuziek. Die wordt door een 
dj ten gehore gebracht. Dus wij zetten Bran-
devoort dit jaar op de kaart met onze carna-
valswagen!
Kijk eens op www.jeugdwagenbrandevoort.nl 
naar de foto van de bouw van onze wagens 
en natuurlijk niet te vergeten door wie dit al-
lemaal mogelijk gemaakt is: onze sponsoren. 
Wij willen hen hiervoor ook erg bedanken. •

Update van jeugdwagen 
Brandevoort

foto: Frits van der Linden
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de aansteker

Carel Kortekaas

Ook komend jaar staat eind augustus of be-
gin september weer een vijfentwintig kilome-
ter lange tocht op het programma. De tocht 
was vanaf het begin af aan een echte fami-
lietocht waarbij de kinderen die ook nog niet 
zo lang fietsen het vol kunnen houden. “De 
eersten zijn altijd in een uurtje of vier weer te-
rug in ’t BrandPunt, want het gemeenschaps-
huis is het start- en eindpunt,” vertelt Carel.
De kunst van een goede fietstocht is de 
mensen verbazen, vindt Carel. ”Ze iets anders 

laten zien dan ze gewend zijn zodat ze zeg-
gen: Dat wist ik niet dat het zo mooi was zo 
dicht bij huis.” De Strabrechtse Heide is daar 
een goed voorbeeld van, meent Carel, net 
zoals de omgeving van Stiphout en Gerwen. 
“Mooie gebieden waar je - ook al is het nog 
zo dichtbij - niet vaak komt.”
Het viertal wordt altijd bijgestaan door een 
zes tot acht vrijwilligers die helpen bij het 
oversteken op gevaarlijke plekken, die ver-
antwoordelijk zijn voor de EHBO of een 

pleisterplaats bemensen en daar voor drin-
ken, fruit en snoep zorgen. Ook is er altijd 
een prijsvraag waarbij de vragen deels gaan 
over wat ze onderweg zien, maar die voor 
een deel ook uit de algemene media komen. 
Omdat het een echte familietocht is, staat er 
al een rustplaats op het programma na zo’n 
twintig minuten fietsen. “We zorgen dat er 
genoeg terrasjes onderweg zijn, zodat dat 
de mensen lekker hun eigen tempo kunnen 
bepalen.”

Carel Kortekaas mag zich een aansteker noemen. Samen met zijn vrouw 
Maryon is hij een pionier pur sang als een van de eerste bewoners van 
de Buitens. In een van die eerste jaren heeft hij voor de straat waar hij 
woonde samen met overbuurman Albert Woudstra een fietstocht geor-
ganiseerd en dat is in zulke goede aarde gevallen dat ze het zes jaar ge-
leden voor de hele wijk zijn gaan doen. Samen met Henry en Carin Mar-
tens, wel te verstaan. Want dit echtpaar en Carel en zijn vrouw Maryon 
zijn de drijvende krachten achter de jaarlijkse fietstocht in Brandevoort.
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Volgens Carel zit de kracht van de fietstocht 
in z’n kleinschalige opzet. “Henry en ik zetten 
de tocht uit. Als het weer voorjaar begint te 
worden, beginnen onze vrouwen ons achter 
de vodden te zitten, dat we aan de slag moe-
ten. Want dat moet wel gezegd worden: onze 
vrouwen ondersteunen ons in alles.” Ook is 
de samenwerking met en de waardering 
voor de vrijwilligers groot. “Ook de vrijwilli-
gers zijn al jaren dezelfde mensen.”
In 2010 leek het niet op te houden met re-

genen. Dagen van te voren kwam het al met 
bakken uit de lucht en wisten ze niet goed 
wat ze moesten doen: de tocht wel of niet 
door laten gaan. Een bezoek aan Buienra-
dar gaf de doorslag en om 12.15 uur stopte 
het met regenen tot 16.15 uur toen iedereen 
weer binnen was. Voor en na de fietstocht 
kwam de regen met bakken uit de lucht, 
maar tijdens de tocht waren de weergoden 
hen goed gezind.
Ongeveer eenderde van de deelnemers is 

kind en de tocht is daar ook altijd op afge-
stemd. Om herkenbaar te zijn voor de fiet-
sers, dragen de de leden van de organisatie 
en de vrijwilligers allemaal een geel shirt. 
“Sinds vorig jaar is de herkenbaarheid nog 
meer vergroot, want ook alle deelnemers 
hebben nu een vlaggetje op hun fiets. Voor 
ons als organisatie superfijn, want we zien 
direct op ze wel of niet bij ons horen,” aldus 
Carel Kortekaas als aansteker van de jaar-
lijkse fietstocht in Brandevoort. •
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Januaripuzzel

De decemberpuzzel is gewonnen door Hilde Deelen. Gefeliciteerd! De oplossing is: BC wenst u een voor-
spoedig tweeduizendtwaalf

Deze maand een woordzoeker. Het woord dat u niet kunt wegstrepen in de puzzel is de oplossing. De redac-
tie 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. De 
uiterste inleverdatum is 5 februari. Succes!

alaaf
assekruis
aswoensdag
bierpul
blauwekielen
brandeliers
brandeliersbal
brandpunt
carnavalslied
carnavalsmotto
carnaalsvierders
carnavalswagen
dansgarde
dweilorkest

elfdevandeelfde
feestmuziek

feestzaal
guldensnor

haringhappen
hoftempel

kindercarnaval
leutfestijn
masker
optocht

prinscarnaval
prinsenwagen
prinsmaurice
prinsreceptie

prinsronald
raadvanelf

roomskatholiek
schmincken
serpentine

sleuteloverdracht
tonpraoter

vastenavondviering
vastentijd
verkleden
volksfeest

zittingen
zwetsavonden

s a a i e n i t n e p r e s w d k v i j j u d p z d x d d g 
v z s j s s o i f r n e d n o v a s t e w z j e a e e v s z 
a t w l h d p y i o z y p t p s b f e e s t m u z i e k h x 
s s o h e k r n p i u r t j t d p c a t h m j n l t v m t n 
t e e h a u s x t k g o i e o h z j n a g z a s j p b j j y 
e e n r g r t t v d m f n l c w n y e v l a l s i e e o h b 
n f s j o b i e a s e a r f h f e e s t z a a l k c c o e c 
t s d n a n r n l m v p m d t d q b g o v p e y w e i i k a 
i k a m g k s a g o e z k e i l o h t a k s m o o r r h a t 
j l g e l g v n n h v b z v j a u a n q w g l l s s u f i v 
d o n e a a o d e d a e l a v a n r a c s n i r p n a s b y 
q v d r n w v v z d e p r n r r a a d v a n e l f i m r f w 
h e d r b i e r p u l l p d g c s i u r k e s s a r s g r i 
n e a c e a o i j t d u i e r e t o a r p n o t n p n m g h 
e c a r n a v a l s w a g e n a s x v j x i w o p i i s k c 
u y i j m a i i i o s m d l r k c f p u a y s n u d r x w j 
u n y y b r a n d p u n t f s s c h m i n c k e n d p p y a 
g l m t s e k r o l i e w d v x b j t g c q o i v p l t z n 
a g v b l a u w e k i e l e n a t a s v h h d p d s m d a u 
j k q t e c p d j n h o f t e m p e l e u t f e s t i j n i 
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nieuws van de reporters van de OBS

Groep 8B OBS Brandevoort
Demi, Amber, Bas, Linda en Sam

foto: Demi

De brand in het Speelhuis
Op 29 december 2011 brak er brand uit in 
het Speelhuis. Veel kubuswoningen werden 
ontruimd. De brandweermannen waren vier 
uur aan het blussen. In het begin werd de 
brand alleen maar erger. Het is niet aange-
stoken maar ze denken dat het door kortslui-
ting komt in een mengpaneel. We hebben er 
in de klas nog over gesproken en hopen dat 
er gauw een nieuw Speelhuis komt!

De laatste voorstelling voor 
OBS Brandevoort
Voor de brand zijn we met de groepen 7 en 8 
nog naar de voorstelling Heimzee geweest. 
Het was een leuke voorstelling. Het was erg 
grappig. De acteurs zaten goed in hun rol. 
Ze spetterden met water en ze zaten in een 
huis dat net echt leek. OBS Brandevoort 
heeft genoten van deze laatste voorstelling. 
We zijn daarom ook allen erg geschokt van 
de ernstige brand. Vooral voor de mensen in 
Helmond vinden we het heel erg.

Interview met Miranda de Ruy-
ter van OBS Brandevoort
Miranda woont tegenover het Speelhuis en 
heeft de brand vanuit haar eigen huis ge-
zien.
Interviewers: hoe ervaarde u het?
Miranda: heel vervelend omdat ik er recht 
tegenover woon.
Interviewers: waar woont u nu?
Miranda: gewoon in mijn eigen woning. Op 
de dag van de brand moest ik wel weg, maar 
de volgende dag kon ik er gewoon weer in.
Interviewers: wat dacht u toen u de brand 
zag?
Miranda: ik zag eerst rook uit het Speelhuis 
komen en dacht er nog niet zo bij na. Pas 
toen de vlammen kwamen werd ik bang.
Interviewers: heeft uw huis schade?
Miranda: nee, maar je ruikt het nog wel. De 
huizen vlakbij het Speelhuis hebben wel 
veel schade.
Interviewers: waar was u mee bezig tijdens 
de brand?

Miranda: ik was bezig met de afwas.
We danken Miranda voor dit interview!

De boeksurvival
We zijn in de klas bezig met het thema ‘De 
Rode Draad’. Leesplezier in het teken van 
een boeksurvival. We maken zelf een web-
pagina op www.boeksurvival.nl. Er staan on-
der andere de boekentop tien op en nog veel 
meer.

Top Tien Boeken

1. De Grijze Jager 
2. Minnaars
3. De vallei 1: het spel
4. Eclips
5. Nieuwe maan
6. Het middennacht paleis
7. Vallei 2: het ongeluk
8. Morgenrood
9. Schaduwliefde
10. Twilight •
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Winkeliers richten hun vizier 
op de toekomst

Jet Uijen
foto: Vincent Knoops

Het is nog geen drie jaar geleden dat ons 
winkelcentrum werd opgeleverd en bevolkt. 
In dit korte tijdsbestek is veel bereikt. Hoe-
wel het eenieder aan het hart ging dat Life 
& Living in 2010 de deuren heeft moeten 
sluiten heeft er daarna, zij het mondjesmaat, 
uitbreiding plaatsgevonden. Dit tot genoe-
gen van de zittende winkeliers. In 2011 nam 
Bloemmarie het stokje over van Aubre.
Dat de bezetting van de nieuwe winkelpan-
den achterblijft en niet plaatsvindt in een 
tempo zoals wij dat allemaal graag zouden 
zien, is niet iets specifiek voor Brandevoort, 
maar een landelijke tendens.
Met onrustige financiële markten, mondjes-
maat verstrekken van krediet door de ban-
ken, hoge huurprijzen en een verminderd 
consumentvertrouwen is het een optelsom 
van zaken. Dit is iets van alle branches en 
alle winkelcentra.
Specifiek voor Brandevoort, het is een wijk in 
aanbouw en het bouwen van woningen blijft 
beduidend achter. Het destijds vastgestelde 
winkelaanbod was gebaseerd op een inwo-
neraantal dat achterblijft bij de eerder opge-
stelde plannen.
De winkeliersvereniging is dan ook erg blij 
met de twee nieuwkomers in hun midden, 
Bakkerij ’t Bakkertje en Slagerij Chris (en 
Hanneke) Vogels.

Naast deze uitbreiding staat er ook voor 
2012 weer wat op de rol: supermarkt Jumbo 
zal zich vestigen in Blok 6. Aan De Plaetse 
165B, grenzend aan het parkeerterrein, zal 
Pizzeria Grillroom Aspendos de deuren gaan 
openen. Kortom, er zit nog steeds vooruit-
gang in, al is het op bescheiden schaal. 
Winkeliersvereniging Brandevoort is een ge-
zonde vereniging met ambitie, maar niet al-
les kan tegelijk. Enigszins worstelend met de 
restricties die de gemeente Helmond oplegt 
voor reclame-uitingen, uitstallingen en aan-
kleding, werd getracht hier zo creatief moge-
lijk mee om te gaan. Dit resulteerde uitein-
delijk in mooie plantenbakken bij de entree 
van de winkels.
Bijkomstig resultaat: de mooie potten ston-
den er nog geen halve dag of ze waren 
nagenoeg allemaal al meerdere malen ‘be-
zocht’ door viervoeters uit de wijk. 
De winkeliers willen dan ook hierbij honden-
bezitters oproepen hun huisdier in het cen-
trum kort aan de lijn te houden. Het vergt erg 
veel schrobwerk de potten op deze manier 
mooi te houden en daar zit niemand op te 
wachten.
Jammer ook dat onze fantastische sfeerver-
lichting, tot stand gekomen door een finan-
ciële bijdrage van de Winkeliersvereniging, 
Rabobank en de Wijkraad, al in handen van 

vandalen is gevallen. Jammer van de zuur 
verdiende centen, geïnvesteerd om er met 
z’n allen nog jarenlang plezier van te heb-
ben, en niet alleen tijdens de donkere dagen, 
maar ook bij specifieke evenementen zoals 
bijvoorbeeld de Kennedymars. Als u dit leest, 
is de schade waarschijnlijk weer hersteld.
Ook in 2012 zal de Winkeliersvereniging ac-
tief blijven op allerlei fronten. Als sponsor van 
diverse wijkgerichte activiteiten en evene-
menten maar tevens als organisator, al dan 
niet in samenwerking met andere instanties. 
De Decemberactie 2011 bijvoorbeeld was 
voor de tweede keer een grandioos succes. 
Maar, er liggen nog meer leuke plannen op 
tafel!
Hadden we het over diverse sponsoracti-
viteiten van de Winkeliersvereniging, daar-
naast zijn verschillende winkeliers ook op 
persoonlijke titel sponsor van diverse wijkac-
tiviteiten. Erg nodig bij krimpende subsidies 
op diverse terreinen, en de ondernemers vin-
den het enorm belangrijk om vóór en samen 
met de wijkbewoners iets moois neer te zet-
ten in Brandevoort.
De winkeliers van Brandevoort willen u graag 
hartelijk bedanken voor uw klandizie in 2011 
en iedereen een gelukkig 2012 toewensen.

www.winkelcentrumbrandevoort.nl •
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HT’35 start nieuwe groepen
Dankzij de vraag naar extra lessen, starten 
we met ingang van januari 2012 met enkele 
extra groepen en kunnen we nog nieuwe le-
den plaatsen:
• Zumba-fitness: Een fitnessprogramma,  
 gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dans,  
 zoals de salsa, merengue, axé, samba en  
 cumbia. Het is leuk voor jong en oud, en  
 een perfecte manier op je conditie op peil  
 te houden. Op vrijdagavond in het turn- 
 centrum van HT’35: Raktweg 14 Hel- 
 mond: 18.30 - 19.30 uur en 19.30 - 20.30  
 uur. Voor vragen: zumba@ht35.nl / 
 06 292 814 13.
• Fitnessgroep voor dames en heren 30+:  
 werken aan de algehele conditie op mu- 
 ziek: woensdagavond 20.00 - 21.00 uur  
 gymzaal BS St. Odulfus. Ook hier is de eer- 
 ste les natuurlijk gratis en vrijblijvend.
• Turngroep meisjes 6 tot en met 8 jaar: op  
 zaterdagmiddag van 14.45 - 16.15 uur in  
 gymzaal BS St. Odulfus. Voor de overige  
 groepen, lesplaatsen en lestijden verwij- 
 zen we naar de website: www.ht35.nl.

Galerie 23 De Kegelbaan Hel-
mond
Tot en met 3 maart presenteert Galerie 23 
De Kegelbaan in Helmond werken van de 
Brabantse kunstenares Marleen Rijvers.
Rijvers laat zich in haar werk inspireren door 
natuurlijke materialen en ‘afgedankte’ voor-
werpen die ze vindt in haar leefomgeving. 
Door deze natuurlijke materialen en be-
staande voorwerpen met elkaar te combi-
neren, creëert zij zeer subtiele, serene, maar 
verrassende beelden. Zowel driedimensio-
naal als op het platte vlak.
Daarnaast grijpt Rijvers terug naar am-
bachtelijke technieken, waaronder vilten. 
Werken met textiele materialen heeft hier-
bij haar voorliefde. De vaak tijdrovende en 
ambachtelijke processen, die inherent zijn 
aan het werken met oude technieken, heb-
ben meditatieve aspecten welke goed aan-
sluiten bij haar thema’s en haar werk een 
extra dimensie geven. Sinds 2005 werkt zij 
als beeldend kunstenaar en docente beel-
dende kunst.

Run for Fun Mierlo-Hout
Veel Miero-Houtenaren hebben het goede 
voornemen om na de jaarwisseling echt 
meer te gaan bewegen. Speciaal voor hen 
organiseert Lopersgroep Mierlo ‘Run for 
Fun Mierlo-Hout’. Iedereen is welkom om 
mee te lopen op de zondagen 29 januari 
en 5 februari. De trainingen starten om 
9.30 uur tegenover de kerk in Mierlo-Hout 
(voor Jumbo).
Iedereen die minimaal vijf tot tien mi-
nuten kan dribbelen kan meedoen. Je 
hoeft je dus geen zorgen te maken dat je 
het niet kunt bijhouden. En als je al wat 
meer conditie hebt dan wordt er uiter-
aard voldoende uitdaging geboden. Lek-
ker bewegen in de buitenlucht samen 
met gelijkgestemden. Al pratend loop je 
ongemerkt verder dan je denkt. De trai-
ner zorgt voor variatie in het lopen. Aan 
deze activiteit zijn geen kosten verbonden. 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.lopersgroepmierlo.nl of stuur een 
e-mail naar info@lopersgroepmierlo.nl. •

Even de wijk uit
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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.

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:

CARNAVALSMIS:
Zondag 19 februari 2012 om 10.15 uur in de 
Luciakerk te Mierlo-Hout. M.m.v. de Brandeliers, 
CV de Barrier en de Houtse Kluppels. Voor de 
kinderen is er een speciale kindernevendienst. U 
bent van harte welkom!

ASWOENSDAGVIERING:
22 februari 2012 0m 19.00 uur in de Luciakerk.

J.v.d. Laar, pastoor/deken
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Het is dan wel crisis, maar daar 
hoeven we ons in de keuken na-
tuurlijk niets van aan te trekken. Met 
heel simpele ingrediënten kun je 
toch een lekker voorafje of lunch-
gerechtje maken.

CousCous met kip

Deze maand een mediterraan gerechtje. De 
opgegeven groenten zijn slechts een voor-
beeld, er kunnen bijvoorbeeld ook aubergines 
of wortelen in.

INGREDIëNTEN:

2 uien
2 teentjes knoflook
1 blaadje laurier
paar takjes peterselie en selderij
eetlepel gedroogde oregano
8 drumsticks
4 tomaten
3 rode paprika’s
1 courgette
klein blikje kikkererwten
klein blikje tomatenpuree
olijfolie
cayennepeper
peper en zout

BEREIDINGSWIJZE:

Trek een bouillon van de kip, ui, 1 teentje knof-
look, en de kruiden. Laat deze een uur trek-
ken. Snipper de ui, hak de knoflook fijn en fruit 
goudgeel in de olie. Snijd de tomaten en pa-
prika’s in kleine stukjes en voeg die toe. Snijd 
de courgette in plakken en voeg die samen 
met de kikkererwten en tomatenpuree aan 
het mengsel toe. Giet er wat gezeefde bouil-
lon bij en laat alles even doorsudderen tot de 
courgette beetgaar is. Controleer op peper en 
zout en voeg cayennepeper naar smaak toe. 
Eventueel nog wat bouillon toevoegen. Gaar 
de couscous volgens de aanwijzingen op de 
verpakking. Laat kort voor het opdienen de 
drumsticks even meewarmen in de saus.
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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 5 februari 2012. 

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

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

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

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

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

ook te  downloaden v ia  www.brandevoortercourant .n l
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UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ BRANDEVOORTER COURANT FEBRUARI NUMMER
3 februari

BEHEER WIJKHUIS ’T BRANDPUNT
u kunt op twee manieren een ruimte in wijkhuis ’t BrandPunt bespreken:

e-mail: beheerder@brandpunt.info  • telefoon 43 20 13
adres: Biezenlaan 29, 5708 ZD  Helmond-Brandevoort 

COMMISSIES, VERTEGENWOORDIGERS EN HUN MAILADRESSEN

Wijkraad  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 Marielle Terwisse 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
Biljartclub Brandevoort in Actie Nick de Rooij biljartclub@brandevoort.org

Activiteitenkalender 2012 
 
Februari 2012 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
03 febr Single Café Single Café  20:30 – 0.30 u ’t BrandPunt   432013 
03 febr Brand. Courant Sluiting inlevering nr 2 18.00 uur C. Brouwer   663650 
05 febr SBIA Zwetsmiddag 50+ 15.15 – 20.30 u ’t BrandPunt   432013 
12 febr SBIA Zwetsmiddag 50+ 15.15 – 20.30 u ’t BrandPunt   432013 
17 febr CS Brandeliers Tienercarnaval 19.30 uur ’t BrandPunt   432013 
18 febr CS Brandeliers  After optocht party 15.00 – 19.00 u ’t BrandPunt   432013 
18 febr CS Brandeliers Brandeliersbal 20.30 uur ’t BrandPunt   432013 
20/21 f SBIA / Brandel. Kindercarnaval 14.00 – 18.00 u ’t BrandPunt   432013 
21 febr CS Brandeliers Sluitingsbal 20.30 uur ’t BrandPunt   432013 
22 febr CS Brandeliers Haringhappen 20.30 uur ’t BrandPunt   432013 
24 febr SBIA Single café 20.30 uur ’t BrandPunt   432013 
24 febr Brand Courant Distributie nr 2 18.00 uur P. Princen   665781 
 
Maart 2012 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
Tot 3 mrt Galerie 23 Kunst natuurlijke mat.  ’t BrandPunt   432013 
09 mrt Brand. Courant Sluiting inlevering nr 3 18.00 uur C. Brouwer   663650 
11 mrt Houtse toneel Smiksmorrel speciaal 11.00 uur ’t BrandPunt   432013 
11 mrt SBIA Single café 14 – 18.00 uur ’t BrandPunt   432013 
16,17,18 Fotoclub Br. Vrt Fototentoonstelling 19.30 (vrijdag) ’t BrandPunt   432013 
24, 25 m SBIA Kunst in Brandevoort  ’t BrandPunt   432013 
30 mrt Brand Courant Distributie nr 3 18.00 uur P. Princen   665781 
 
Juni 2012 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
08 juni Brand. Courant Sluiting inlevering nr 6 18.00 uur C. Brouwer   663650 
24 juni SBIA BRANDEVOORTER DAG  ’t BrandPunt   432013 
29 juni Brand Courant Distributie nr 6 18.00 uur P. Princen   665781 

Bron : Brandevoorter kalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden. 
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ALARMNuMMER 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71

GG&Gd 58 48 88
GGd brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl  088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier Patricia van Dijk & 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 14 04 92

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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