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Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

VideoChat: 
08.00 - 20.00 uur

Volg ons 
@RaboHelmond@RaboHelmond

Via Twitter en LiveChat 
staan wij voor u klaar.
Via Twitter en LiveChat 

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. 
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het mogelijk dat door ruimtegebrek niet alle aangeleverde kopij wordt geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor teksten en zetfouten in advertenties.

Inhoud

Halloween in Brandevoort is in 2001 be-
gonnen als een soort lampionnenoptocht. 
De kinderen waren al wel een beetje ver-
kleed. Er werd gestart vanuit basisschool 
De Vendelier en men liep een klein rondje. 
Dit was door enkele ouders, die ook in de 
ouderraad zaten, geïnitieerd. Vanuit de 
ouderraad kwam het idee deze activiteit 
meer uit te bouwen.

Op 28 september waande het winkelend publiek in Brande-
voort zich even in Italië. De zon scheen heerlijk en de tempera-
tuur liep op richting de 20 graden. Het was een fantastische 
najaarsdag. De winkeliers waren al vroeg in touw om het win-
kelcentrum een Italiaans tintje te geven. Die dag organiseerden 
zij het evenement Klein Venetië.

Een lustrum is bij uitstek een gelegenheid 
om eens terug te kijken, maar ook om weer 
vooruit te kijken. Vijfenhalf jaar geleden, op 
28 mei 2008, zijn we als Gezondheidscen-
trum Brandevoort verhuisd naar de nieuw-
bouw in het Palladium aan De Plaetse. De 
naam Palladium wordt ondertussen niet 
meer gebruikt. 

Herinnert u zich de weersomstandigheden 
van zondagochtend 13 oktober nog? De strie-
mende regen? De gure wind? Het was de 
dag van de Eindhovense hele en halve mara-
thon, waar zo’n dertig lopers van Lopersgroep 
Brandevoort aan deelnamen. Het gros van dit 
gezelschap reisde rond 11.00 uur enigszins 
zenuwachtig en vol hooggespannen verwach-
tingen met de trein naar Eindhoven.

Men had mij gevraagd of ik een beeld 
wilde maken voor het Sportpark en men 
had een sportschoen in gedachte. Na er 
over nagedacht te hebben, kreeg ik het 
idee om verschillende soorten sporten in 
een schoen te verwerken. Men dacht één 
schoen te krijgen, maar ik had van begin 
af aan een paar schoenen in mijn hoofd 
als verrassing.
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37

en verder:
7 wijkhuis
9 wijkraad

11 winkel kroniek
17 senioren convent

33 ondernemend Helmond
41 ondernemer

47 puzzel / brandjes
47 even de wijk uit

48 kleurplaat
49 uitslag schrijfwedstrijd
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De redactie
foto: Rianne van Lierop

Nu de herfst zijn intocht doet kunnen we ons 
gaan voorbereiden op de winterfeesten, om 
te beginnen met Halloween. Ieder jaar is het 
weer mooi om te zien hoe de straten door 
de bewoners op passende wijze worden ver-
sierd, zodat de kleine en grote lopers in de 
optocht kunnen genieten van allerlei grieze-
ligs. Hopelijk laat Schutsboom zich ook dit 
jaar weer van zijn creatiefste kant zien!

Op de drempel van november staat ook het 
carnavalsseizoen weer voor de deur. De 

Brandeliers zitten volop plannen. Elders in 
deze editie leest u daar alles over. Verder 
kan het sinterklaascomité nog wel wat han-
den gebruiken om de Sint ook dit jaar weer 
op gepaste wijze te verwelkomen. Lees de 
oproep in deze BC. En als u op pakjesavond 
een Zwarte Piet op bezoek wilt krijgen, kunt 
u bij Scouting terecht.

De malaise op de huizenmarkt is helaas niet 
aan Helmond voorbij gegaan. In Brandevoort 
en de binnenstad staan de meeste woningen 

te koop, ook gerelateerd aan de voorraad 
koopwoningen. In Brandevoort staan 11,5 
van elke 100 koopwoningen te koop en in 
de binnenstad 12,0. Toch wordt er in onze 
wijk nog gebouwd: in Stepekolk en De Veste 
zullen sociale huurwoningen gerealiseerd 
gaan worden en ook nieuwe koopwoningen.

Is er een wijkgenoot of een groepering die 
wel eens in het zonnetje gezet mag worden? 
U kunt nog nominaties insturen voor de 
Brandevoorter van het jaar. •
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Zaterdag 2 en zondag 3 no-
vember - avondvoorstelling 
Houtse Toneelgroep
Een rustige buurt, waar sociale controle 
nog iets betekent. Het Buurthuis is de plek 
waar bewoners elkaar treffen en vrijwilligers 
verantwoordelijkheid nemen en dragen. De 
komst van een nieuwe beheerder maakt 
heel wat los, en niet alleen omdat hij zaken 
anders wil aanpakken. Zijn komst naar de 
buurt zorgt er indirect voor dat één van de 
bewoners geconfronteerd wordt met een 
lang verborgen geheim. En dan is er ook nog 
de chemische fabriek, die als een tikkende 
tijdbom aan de andere kant van het spoor 
de rust in de buurt overschaduwt. Al met al 
ontstaat een licht ontvlambare situatie…
Zaterdag 2 en zondag 3 november in 
’t BrandPunt. Aanvang 20.00 uur, entree 
e7,50. Voor kaarten kunt u terecht op de 
website www.houtsetoneelgroep.nl of vanaf 
21 oktober in ’t BrandPunt.

Zondag 10 november - Twee-
dehands speelgoed- en kin-
derkledingbeurs
Brandevoorters verkopen onderling aan 
Brandevoorters! Bent u op zoek naar leuk 
speelgoed? Of zoekt u kleding voor uw 
kind(eren)? Kom dan op zondag 10 no-
vember tussen 10.00 en 11.30 uur naar 
’t BrandPunt.

Zaterdag 23 november - Leut-
festijn Brandeliers
Het carnaval laat nog even op zich wachten, 
maar in de aanloop naar dit grootse gebeu-
ren staan inmiddels weer enkele activiteiten 
op de agenda. 

Zaterdag 23 november staat als eerste het 
jaarlijkse spektakel op de agenda waarin de 
nieuwe Prins der Brandeliers wordt gepre-
senteerd en de Raad van 11 wordt geïnstal-
leerd. U bent welkom vanaf 20.00 uur en de 
toegang is gratis. Zie het programma elders 
in de BC.

Zondag 24 november - Intocht 
Sinterklaas
Zondag 24 november komt Sinterklaas naar 
Brandevoort. De festiviteiten starten om 
14.00 uur bij De Vendelier vanwaar er in 
optocht naar de Markthal wordt vertrokken. 
Daar vindt dan van 15.00 tot 16.00 uur een 
spetterend sinterklaasfeest plaats. Zie het 
programma elders in de BC.

Zondag 24 november - Verkie-
zing Brandevoorter van het jaar
Dit is weer de laatste maand dat u een per-
soon of groepering kunt nomineren voor 
de Brandevoorter van het jaar. Zie ook 
www.brandevoorter.nl.

Dinsdag 26 november - Work-
shop Rabo Internetbankieren 
Er zijn nog altijd personen die nog geen er-
varing met het internetbankieren hebben. 
De Rabobank geeft, in samenwerking met 
de ComputerClub Brandevoort, op deze dag 
voor haar klanten een gratis workshop inter-
netbankieren. Veilig bankieren op internet 
komt volop aan de orde.

Dinsdag 26 november - Liede-
rentafel Brandevoort
De liederentafel Brandevoort is nu al een 
succes. Ook op dinsdag 26 november (de 

laatste dinsdag van de maand) bent u weer 
welkom om mee te doen aan de liederen die 
spontaan worden ingezet. Mail voor meer 
info Wil Fabrie: w.fabrie1@chello.nl. 

Donderdag 28 november - 
Voorverkoop Zwetsmiddagen 
50+
Op de zondagen 19 en 26 januari worden 
de, inmiddels traditionele, zwetsmiddagen 
voor 50-plussers gehouden. De voorverkoop 
van de zwetsmiddagen is op donderdag 28 
november in ’t BrandPunt tussen 19.00 en 
20.00 uur. Na 28 november zijn de kaarten, 
zolang de voorraad strekt, te koop aan de bar 
van ’t BrandPunt.

Vrijdag 29 november - Senio-
renconvent
Datgene wat voor de senioren in deze wijk 
relevant is wordt dan besproken. De senio-
ren treffen elkaar tussen 14.30 en 17.00 uur. 
U bent van harte welkom.

Zondag 1 december - Prinsen-
receptie
U wordt in de gelegenheid gesteld om de 
vierde Prins der Brandeliers te feliciteren 
met zijn benoeming. De receptie is van 
14.30 tot 17.30 uur en de entree is gratis. 
Zie het programma elders in de BC.

Wat er te gebeuren staat
Zondag 8 december - Dickensnight
Donderdag 19 december - Een gezamenlijk 
kerstconcert van Druzhba, KoBra en man-
nenkoor Van Wôr Ik Ben uit Gemert. De toe-
gang is gratis. •

Wijkhuis ‘t BrandPunt
nieuws

Paul Stege
foto: Vincent Knoops 
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Op 17 september was de Brede Wijkraad-
vergadering om activiteiten en plannen in 
onze wijk beter te coördineren en zo onno-
dig tijdverlies te voorkomen. Tevens ontstaat 
door samenwerking van diverse betrokken 
groepen een meerwaarde waar we met el-
kaar van kunnen profiteren. 
Er is een voorzittersoverleg van alle wijkra-
den uit Helmond. Hier vindt de coördinatie 
van veel onderwerpen en activiteiten op 
stadsniveau plaats. De gemeente heeft de 
wijkraden gemandateerd om de besteding 
van de wijkgebonden- en impulsbudgetten 
te regelen. Voor nieuwe activiteiten in de wijk 
en voor bewoners van de wijk kan een finan-
ciële ondersteuning worden aangevraagd. 
Het Dagelijks Bestuur screent deze aanvra-
gen aan de hand van het door de gemeente 
vastgestelde toetsingskader en beslist uit-
eindelijk over het wel of niet toekennen van 
een financiële bijdrage. Dit bevordert de 
snelheid van beslissen en handelen.

Samen met de winkeliersvereniging zijn we 
bezig plannen te maken voor het verleven-
digen van het centrum van De Veste. We 
verwachten hier binnenkort meer over te 
kunnen vertellen. Mindervalide bezoekers 
kunnen in de venstertijden voor leveranciers 
het Gezondheidscentrum beter bereiken en 
de Wijkraad is bezig met verruiming van deze 

tijden. Verder is het aan te raden afspraken 
in het Gezondheidscentrum zo te plannen 
dat deze in de venstertijden vallen. Mocht u 
met een taxi komen, dan kan het taxibedrijf 
bij de gemeente een pas voor toegang tot 
De Plaetse aanvragen.

De voorbereiding om een vlaggenmast te 
plaatsen op De Plaetse vordert en in overleg 
met gemeente wordt een en ander nu verder 
uitgewerkt. We hebben bij de gemeente ge-
vraagd om een oplossing voor het tekort aan 
fietsenrekken bij de Openbare Basisschool. 
Een rondje langs de Brede Wijkraadsleden 
leverde onder andere het volgende op: de 
politie adviseert alert te blijven en indien 
nodig aangifte te doen, ook al levert dit niet 
meteen concreet resultaat op. Men heeft 
sinds kort een jeugdgroep in het vizier die 
verantwoordelijk is voor een aantal strafbare 
feiten. Verder is het plan opgevat in De Veste 
ook een buurtpreventieteam op te richten. 
We zullen de bewoners hierover binnenkort 
informeren.

De winkeliersvereniging organiseert een 
Haloweenspektakel en Sinterklaasactivi-
teit. Hierbij zal rekening worden gehouden 
met al bestaande activiteiten. Ook wordt er 
nagedacht over mogelijkheden om de lege 
winkelruimtes beter te gebruiken. Gijs van 

Wijlen, rector van het Carolus Borromeus 
College, deed een suggestie om gebruik te 
maken van de ruimte van de afdeling kunst 
en cultuur van zijn school. Dit werd positief 
opgepakt en moet nader worden uitgewerkt 
en met de eigenaar van deze ruimtes worden 
besproken.

De Zorgboog meldt een recent initiatief om 
meer informatie te vergaren over de wijk en 
activiteiten en mogelijkheden voor ouderen. 
Nadere afstemming met het Seniorencon-
vent ligt in de lijn der verwachtingen.

Zoals bekend doet de Rabobank veel op het 
gebied van sponsoring, denk hierbij aan de 
bijenstal in de Ecozone, het scorebord op het 
Sportpark en de sfeerverlichting in het win-
kelcentrum. Daarnaast ontvangt iedere wijk in 
Helmond jaarlijks een vaste bijdrage van de 
bank die daarmee haar verbondenheid met 
stad en inwoners tot uitdrukking wil bren-
gen. De criteria voor een financiële bijdrage 
zijn volgens Rabo-ambassadeur in onze wijk, 
Wendy Maas, of initiatieven vanuit de wijk 
voor iedereen bruikbaar en toegankelijk zijn.

Stichting Sport en Bewegen beheert en ex-
ploiteert het Sportpark. Er zijn veel nieuwe 
mogelijkheden voor jong en oud en er kan 
zowel individueel als in groepsverband wor-
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Nieuws van de Wijkraad

Holke Flapper
foto: Rianne van Lierop
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den gesport. Om het park zoveel moge-
lijk open te stellen, zijn er meer vrijwilligers 
nodig. Het is in ons aller belang dat er een 
goede bezetting op het Sportpark is. Vandaar 
aan ieder die de sport een warm hart toe-
draagt de vraag een bijdrage te leveren.

De bouw van het nieuwe Carolus Borromeus 
College vordert gestaag en volgens rector 
Van Wijlen zal het complex na de zomer-
vakantie van 2014 in gebruik worden ge-
nomen. Om over voldoende capaciteit aan 
sportvelden te beschikken wordt overlegd 
met het Sportpark voor een tijdelijke oplos-
sing, dit in verband met een vertraging in de 
beschikbaarheid van velden aan de overkant 
van de weg.

De Stuurgroep Jeugd bij monde van San-
dra Geleijns biedt raad en ondersteuning. 
Er wordt naar gestreefd om de informatie 
uitwisseling tussen de jeugdgroepen te ver-
beteren. De fietscrossbaan is in gebruik ge-
nomen en op korte termijn zal ook de skate-
baan worden gerealiseerd. Men staat open 
voor contact met andere nog niet aangeslo-
ten jeugdgroepen.

De commissie Spelen en Groen meldt via 
Henk Noord dat er door gemeente Helmond 
en Mierlo afspraken zijn gemaakt over het 

gebied Zeepsehoeve-Kanaalzone. Meer in-
formatie is bij hen op te vragen.

Voor het invullen van diverse onderdelen van 
het Visiedocument 2030 wordt nog steeds 
gevraagd om meer input aan het DB, dat de 
nota verder zal uitwerken. Het zou een be-
langrijk winstpunt zijn als er meer vrijwilligers 
zouden komen die zich voor bepaalde on-
derdelen willen inzetten en de communica-
tie met en coördinatie tussen verschillende 
geroepen in onze wijk op zich zouden willen 
nemen. We willen nogmaals benadrukken 
dat we er goed aan doen zelf zoveel moge-
lijk invloed uit te oefenen op de plannen die 
door de gemeente met betrekking tot onze 
wijk worden gemaakt. We hebben nu meer 
tijd gekregen hiervoor en wel tot 20 mei. Wel 
dienen we er dan voor te zorgen dat we onze 
inbreng februari/maart klaar hebben. Wie 
zich geroepen voelt kan zich bij de Wijkraad 
melden.

De nieuwe spoortunnel zal in oktober wor-
den geopend. Dan is er meer duidelijkheid in 
de route van het openbaar vervoer naar en 
in onze wijk. Ook de fietstunnel nadert zijn 
voltooiing en zal een belangrijke verbetering 
voor onze wijk opleveren. Met betrekking 
tot verkeersaandachtspunten zal er binnen-
kort overleg met de gemeente plaatsvinden. 

Wij verzoeken iedereen die op dit punt iets 
te melden heeft dit bij de Wijkraad te doen, 
zodat we het in het overleg mee kunnen ne-
men

De nieuwjaarsbijeenkomst zal worden ge-
houden in ’t BrandPunt op 5 januari en be-
gint om 14.30 uur met het bekendmaken 
van de Brandevoorter van het jaar en daarna 
zal de receptie van de Wijkraad zijn. Noteer 
het vast in uw agenda.

Tot slot nog een dringende oproep: onze 
penningmeester Jeroen Smelt ziet vanwe-
ge sterk toegenomen werkdruk in zijn hui-
dige baan geen kans meer voldoende tijd 
in zijn functie als penningmeester van de 
Wijkraad te steken, daarnaast hebben we 
al eerder aangekondigd dat we het aantal 
leden van het Dagelijks Bestuur van onze 
Wijkraad graag zouden willen uitbreiden. 
Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste 
en gemotiveerde wijkbewoners die samen 
met ons willen bouwen aan een mooie wijk 
waar het goed wonen is. Wij zouden het op 
prijs stellen als we dames tot de nieuwe le-
den mogen begroeten. Aanmelding kan bij 
het secretariaat van de Wijkraad: Adriaan 
van Veggel, p/a Biezenlaan 29, 5708 ZD 
Helmond, telefoon: 06 280 854 61, e-mail: 
wijkraad.secretaris@brandevoort.org. •
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Veertig nieuwe huurwoningen

De bouw van twintig huurwoningen in het 
project Stepekolk is al in de zomer gestart 
en de contouren van het project beginnen 
zich al af te tekenen. Nu ook de uitbreiding 
van De Veste van start gaat, was het don-
derdag 3 oktober een mooi moment om te 
vieren dat Brandevoort er een mooi aantal 
sociale huurwoningen bij krijgt. “Volksbelang 
is er trots op dat we hier op twee locaties 
bouwen,” aldus Henk Gruyters, vicevoorzit-
ter van de woningbouwvereniging. “Het zijn 
twee projecten met ieder een eigen uitstra-
ling en sfeer.”

Stepekolk
In Stepekolk bestaat het project uit twintig 
huurwoningen. Een bredere gevel en een 
hoog, rood dak kenmerken de woningen in 
Stepekolk. Ze doen denken aan een Bra-
bants dorp. Zoals in heel Brandevoort is ook 
in Stepekolk geen huis hetzelfde. De ge-
moedelijke hoevestijl biedt veel privacy en 
royale voor- en achtertuinen. De overgang 
van stadse drukte naar landschappelijke 
rust wordt geaccentueerd door parkachtige 
groenvoorzieningen en bestaande erven. 
Naar verwachting zijn de woningen medio 
2014 gereed.

Veste Verde
De Veste, de huiskamer van Brandevoort, 
wordt met het project Veste Verde gefa-
seerd uitgebreid met twintig huurwoningen 
en negenentwintig koopwoningen. Volksbe-
lang participeert hierin voor de twintig so-
ciale huurwoningen, waarvan tezamen met 
de eerste acht koopwoningen (fase 1) de 
bouw nu van start gaat. De oplevering staat 
gepland voor eind 2014. Ook hier heeft ie-
dere woning een eigen vorm en uitstraling. 
De nieuwe woningen zijn gesitueerd rondom 
een afsluitbaar binnenterrein. Uniek op deze 
locatie is dat vrijwel alle woningen beschik-
ken over een grote achtertuin. De Veste is 
omgeven door groene Buitens, onderbroken 
door straten, pleinen, lanen en water. En het 
heeft alle voorzieningen zoals winkels, scho-
len, gezondheidscentrum, het station et ce-
tera binnen handbereik. Hierdoor heeft De 
Veste iets weg van een authentiek vesting-
plaatsje.

Kansen in Brandevoort
In deze tijd is het niet eenvoudig om nieuw-
bouwprojecten te realiseren. Veel plannen 
komen niet van de grond, vanwege financië-
le of contractuele problemen of door te wei-

nig belangstelling voor koopwoningen in een 
project. Doordat Volksbelang participeert in 
de twee nieuwbouwprojecten voor in totaal 
veertig huurwoningen, is het Hurks-Adriaans 
wel gelukt om te starten met de realisatie. 
“We hebben als team heel hard gewerkt om 
dit voor elkaar te krijgen,” gaf Erik Leijten, di-
recteur bij Hurks vastgoedontwikkeling, aan. 
“We zijn allemaal tot het uiterste gegaan in 
creativiteit en we zijn trots op wat we samen 
bereikt hebben, met de gemeente, Volksbe-
lang, architecten en andere betrokkenen.” 
Ook wethouder Frans Stienen is vol lof over 
deze ontwikkeling in Brandevoort: “Het is 
nodig dat er ook sociale huurwoningen ge-
bouwd worden en dat we na blijven denken 
over kansen in Brandevoort. We hebben met 
elkaar een sociale opdracht te vervullen. Ik 
ben dan ook blij dat naast woCom en Com-
paen, nu ook Volksbelang geland is in Bran-
devoort. Het is een felicitatie waard.”

Binnenkort in de verhuur
Geïnteresseerden kunnen zich alvast bij 
Volksbelang melden en zich eventueel kos-
teloos inschrijven als woningzoekende. Meer 
informatie is te vinden op www.volksbelang-
helmond.nl. •

foto: Mario Coolen

Onder veel belangstelling is op 3 oktober de start van de bouw van 
twee nieuwbouwprojecten in Brandevoort gevierd. Het is voor het eerst 
dat Woningbouwvereniging Volksbelang huurwoningen in deze wijk re-
aliseert. Ze doet dit in samenwerking met de ontwikkelings- en bouw-
combinatie Hurks-Adriaans.
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In gesprek met…
Halloween

Annelies Hoolmans
foto: Nicole Loeve

Wat is Halloween nu precies 
en wanneer is het opgericht?
Halloween in Brandevoort is in 2001 begon-
nen als een soort lampionnenoptocht. De 
kinderen waren al wel een beetje verkleed. 
Er werd gestart vanuit basisschool De Ven-
delier en men liep een klein rondje. Dit was 
door enkele ouders, die ook in de ouderraad 
zaten, geïnitieerd. Vanuit de ouderraad kwam 
het idee deze activiteit meer uit te bouwen.
Door de jaren heen is het evenement steeds 
verder uitgebreid. Ook de bewoners die ‘aan 
de route’ wonen, leveren een grote bijdrage 
aan het succes van Halloween. Vooral voor 
de basisschoolleerlingen leeft Halloween en 
is het een leuke activiteit.

Wie is bij de organisatie be-
trokken?
De hoofdcommissie bestaat uit vijf personen 
en een aantal vrijwilligers. We zijn natuurlijk 
altijd op zoek naar nog meer vrijwilligers: vele 
handen maken licht werk.

Wat is het doel en hoe wordt dit 
bereikt?

Halloween is een wijkgerichte activiteit. Het 
evenement zorgt voor betrokkenheid in de 
wijk. Het is een wisselwerking; als de huizen 
langs de route versierd zijn, kijken de deelne-
mers van de optocht naar de huizen en de be-
woners van de huizen kijken naar de optocht. 

Hoe vaak komen jullie bij el-
kaar?

Vanaf februari/maart komen we één keer 
per maand bij elkaar. Als de datum van Hal-
loween begint te naderen, vergaderen we 
wekelijks. Een grote groep vaste vrijwilligers 
zou erg fijn zijn. 

Hoogtepunten?
Hét hoogtepunt is toch wel de avond van 
Halloween. Maar ook de workshops en de 
lampionnentocht zijn erg leuk. Het tienjarig 
bestaan in 2011 was toch ook een mijlpaal.
We zijn erg blij als we horen dat mensen er 
weer van genoten hebben, dat de kinderen 
lekker gegriezeld hebben en alweer uitkijken 
naar Halloween van het volgende jaar. 

Wat zou er verbeterd kunnen 
worden?
Het zou fijn zijn als er nog meer vrijwilligers 
komen, zodat er groepen gemaakt kunnen 
worden. De hand- en spandiensten kunnen 
we dan verdelen. En hoe meer huizen langs 
de route versierd zijn, hoe leuker het voor de 
deelnemers is om er langs te lopen.
Halloween mag best een beetje griezelig en 
spannend zijn, maar het is beslist geen hor-
ror. Er moet natuurlijk ook rekening gehou-
den worden met de kleintjes die meelopen. 
Het zou leuk zijn als er nog meer volwasse-
nen verkleed meelopen met de optocht.

Hoe weten mensen jullie te 
vinden?
Mensen kunnen ons altijd bereiken via het 
contactformulier op de website www.hallo-
ween.brandevoort.org. 

Waar kunnen mensen terecht 
met vragen? 
Ook voor vragen - of het aanmelden als vrij-
williger - zijn we bereikbaar via onze website.

Toekomstplannen?
Onze plannen voor de toekomst zijn toch 
wel om aan dit evenement nog meer be-
kendheid te geven, ook in de omgeving. We 
willen Brandevoort voor één dag omtoveren 
tot spookstad en daar een echte traditie van 
maken. Het voortbestaan van Halloween 
hangt af van de medewerking van de wijk.

Wensen voor de toekomst?
Het zou mooi zijn als de scholen nog meer 
betrokken raken bij Halloween, zodat ook 
hele klassen mee kunnen doen. Welke klas 
was het mooist, griezeligst of leukst? Het 
zou bijvoorbeeld een mooi thema zijn in de 
herfst. We zouden nog meer sponsors kun-
nen gebruiken zodat we bijvoorbeeld ook 
een mini-workshop voor de peuters kunnen 
realiseren. Een speels knutsel-frutsel-griezel 
workshopje, zodat de kinderen opgroeien 
met Halloween in Brandevoort.

Dank je wel voor dit verhelderende gesprek. 
Volgende maand Dickensnight in deze  
rubriek. •
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Bewoners rond het 
Antoniusbosje

Het Antoniusbosje is een groenvoorziening. 
Wij hebben moeten constateren dat het 
daarmee niet zo goed gaat. Het hekwerk als 
bescherming tegen het langsrijdend fiets-
verkeer is overal beschadigd, terwijl er vol-
doende toegangen zijn.
Ook is er flink met de schop huisgehouden 
om gaten en bulten te maken waarover dan 
met een fiets gecrost wordt. Dat is niet de 
bedoeling, we hebben in Brandevoort nu 
een mooie crossbaan voor alle leeftijden. 
Mogen de allerkleinsten dan niet over de 
paden fietsen? Jawel hoor, maar daar hoort 
geen graaf- en spitwerk bij, er zijn greppels, 
dus voldoende uitdaging. “Misschien is het 
grondwerk snel hersteld” hoopten wij vurig. 
Echter, nog voordat de inkt droog was van 
deze wens, zagen we een graafwerktuig in 
het bosje aan de slag gaan (zie de foto). De 
grootste oneffenheden waren al snel weer 
in oorspronkelijke staat teruggebracht. Het 
Antoniusbosje was weer meer toegankelijk.
Echter, de avond, waarop dit artikel tot stand 
kwam, was nog niet ingetreden of noeste 
kinderen uit de buurt gingen met eigen 
schoppen weer aan de slag om hun vervaar-
lijk hoge fietsheuvels aan te brengen.
“Dit is echter niet de bedoeling!”, vinden wij. 
Spelen, ravotten en ontdekken graag, maar 
het liefst in een leefbare omgeving en met 
behoud van de veilige inrichting die is aan-
gebracht door de mensen van de openbare 
ruimte van de gemeente!!
Wij vragen dus aan de kinderen en ouders 
om het Antoniusbosje mooi en leefbaar te 
houden. •

Commissie Spelen en Groen 
foto: Marc Dekkers

Gezocht: enthousiaste 
hobbyisten met pit
Welke enthousiaste hobbyist wil samen 
met anderen zijn/haar schouders zetten 
onder de oprichting van een hobbywerk-
plaats in Brandevoort? Deze hobbywerk-
plaats moet mogelijkheden bieden voor 
het uitoefenen van hobby’s zoals hout en 
metaalbewerking. 

Bij deze twee disciplines hoeft het niet te 
blijven. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om 
aan de slag gaan met het ontwerp en bouw 
van elektronica. Zoals je eigen print frezen 
op een printfreesmachine, en je ontwerp 
opbouwen met moderne SMD componen-
ten door middel van een beschikbare reflow 

oven. Verder kun je denken aan het maken 
van je eigen 3D-ontwerpen die je dan met 
een 3D-printer kunt realiseren. Ook dit 
soort zaken komt nu in het bereik van de 
hobbyist en zou in verenigingsverband goed 
realiseerbaar zijn.

Wat zou het mooi zijn als we een vereni-
ging zouden kunnen oprichten, waarin de 
leden elkaar helpen bij het uitoefenen van 
hun hobby. Want wat de een niet weet, daar 
kan de ander altijd bij helpen. Ook in Bran-
devoort moet kennis aanwezig zijn op het 
gebied van zaken als hout en metaalbewer-
ken, elektronica en 3D-ontwerpen.

Kortom, ben jij een enthousiaste hobbyist 
die graag met anderen zijn hobby verder 
wil verdiepen en uitdragen, en wil je mee 
je schouders zetten onder het opzetten 
van een hobbywerkplaats in verenigings-
verband, meld je dan nu aan. Let wel, er is 
nog niets, dus alles moet vanaf de grond 
worden opgebouwd. Maar dit geeft volop 
mogelijkheden om zaken naar eigen inzicht 
in te richten.

Voor meer informatie en aanmelding kun 
je contact opnemen met Rinus van Weert  
e-mail: mjmvanweert@gmail.com, of: 06 54 
30 50 00. •
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Tijdens de bijeenkomst van 27 september 
werd in een aantal gevallen voortgeborduurd 
op hetgeen in augustus al besproken was. 
De vlaggenmast is voorlopig gepland op een 
plaats in De Veste die nu nader wordt onder-
zocht op technische aspecten. Er zijn offertes 
aangevraagd en binnenkort zal zowel locatie 
als uitvoering duidelijk worden.
We hebben inmiddels een locatie gevonden 
die mogelijk geschikt zou kunnen worden ge-
maakt om als hobbyruimte dienst te doen. Nu 
is het van belang te weten of en zo ja hoeveel 
belangstelling ervoor is. Elders in deze editie 
kunt u daar meer over lezen. 

Zoals in de vorige BC al gemeld, wordt er veel 
gesproken over de ophanden zijnde maatre-
gelen van het kabinet. De Ouderenorgani-
saties KBO, ANBO en PCOB zijn regelma-
tig in de publiciteit. Met name van de hand 
van Frans Slangen (voorzitter KBO Brabant) 
verschijnen regelmatig artikelen. We zouden 
graag met meer senioren in onze wijk van 
gedachten willen wisselen over deze onder-
werpen.
In Helmond is een seniorenraad actief die 
tot taak heeft het geven van gevraagde en 
ongevraagde adviezen aan het college van 
B&W, betreffende beleidsontwikkelingen en 
alle overige zaken, die van invloed zijn op het 
wonen, welzijn, zorg en participatie van senio-
ren. Vanuit het convent is al contact met deze 
raad gezocht en we verwachten op korte ter-
mijn een gesprek te zullen hebben. We willen 
hierbij kijken naar mogelijkheden om in de 
toekomst informatie uit te wisselen en waar 
nodig en mogelijk een bijdrage te leveren.
Verder heeft een van de leden van het con-

vent het idee geopperd om een kleine groep 
te vormen met personen die zeer regelmatig 
door middel van ingezonden stukken in het 
ED (en/of andere kranten) aandacht gaan 
vragen voor zaken die ouderen raken, of re-
ageren op maatschappelijke ontwikkelingen 
die ouderen aangaan. Vanwege de nood-
zakelijke deskundigheid zou het een goede 
zaak zijn als er vanuit de senioren in onze wijk 
bereidheid zou zijn een bijdrage te leveren en 
verder zijn suggesties voor onderwerpen en 
mogelijke oplossingen uiteraard welkom.

Ook wordt gemeld dat sommige ouderen die 
mensen in de wijk op hun gedrag aanspre-
ken vaak zeer onheus worden bejegend, ja 
zelfs soms worden bedreigd. Dit is absoluut 
onacceptabel en hoeft niet te worden geto-
lereerd. Laten we proberen er gezamenlijk 
voor te zorgen dat het prettig wonen blijft in 
Brandevoort.
Verder zijn een aantal onderwerpen bespro-
ken die vervolgens in de Wijkraad zijn behan-
deld. Dit betreft onder andere de vlaggenmast, 
bereikbaarheid van het Gezondheidscentrum, 
aankleding van het centrum, verkeersproble-
men, route openbaar vervoer en nieuwbouw 
in onze wijk. Meer hierover in het verslag van 
de Wijkraad.

Dan is er nog een belangrijk punt van aan-
dacht. Alhoewel vandaag de dag steeds meer 
zaken digitaal dienen te worden geregeld en 
informatie alleen nog via internet kan worden 
verkregen, komt de groep personen die niet 
kunnen of willen omgaan met de computer 
steeds meer in de problemen. Het is zaak 
hieraan de nodige aandacht te schenken. 

Mensen die hulp nodig hebben bij het ge-
bruik van de computer kunnen zich melden 
bij de Computerclub. Voor de groep die zelf 
niet kan of wenst te werken met computers 
bestaat de mogelijkheid via vertrouwensper-
sonen bepaalde zaken te laten regelen. Ook 
in dit geval is melding aan het seniorencon-
vent van belang. Er kan worden gekeken 
naar mogelijkheid informatie schriftelijk te 
verstrekken.

We herhalen ons verzoek om hulp bij het 
formuleren van onderdelen van Visie 2030 
gezien vanuit de senioren. We denken hierbij 
aan onderwerpen als: wonen en recreëren, 
openbaar vervoer, communicatie, winkelen en 
uitgaan, vrije tijd, zorg en bereikbaarheid. Van 
sommige onderwerpen is al een en ander op 
schrift gesteld, maar aanvullende meningen 
en commentaren zijn van harte welkom.

In De Veste zal binnenkort worden gestart 
met een buurtpreventieproject. Zoals bekend 
zijn er al twee dergelijke projecten in de Er-
ven en de Hoeves. 

Tot slot nog het volgende. Het convent func-
tioneert nu ruim één jaar en onder de leden 
is er behoefte aan een duidelijke structuur en 
zal voor de komende bijeenkomst gewerkt 
worden met een agenda en notulen. Daar-
naast moet er voldoende ruimte blijven voor 
ideeën, discussie en problematiek die leeft 
in onze wijk. Een themamiddag kan ook tot 
de mogelijkheden behoren. Bij voldoende 
belangstelling kunnen we dan ook sprekers 
uitnodigen voor interessante onderwerpen 
die ons raken. •

Vanuit het Seniorenconvent

Holke Flapper

Wij zoeken een secretaris !
Het bestuur van de Stichting ‘Sporten en Bewegen in Brandevoort’ (SSBB)  

beheert en exploiteert het sportcomplex Brandevoort. 

De functie van secretaris is vacant en wij zoeken op korte termijn een vrijwilliger 

voor deze functie. De aanstelling zal geschieden via een besluit van de Raad van 

Toezicht. 

Wij hechten aan teamwork en bieden een dynamische omgeving aan. 

Informatie is op te vragen via voorzitter@sportparkbrandevoort.nl of 06-51147183
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nieuws van het

Carolus Borromeus College

Dickensnight
Het Carolus heeft als één van haar uitgangs-
punten geformuleerd dat het een school in en 
voor de wijk wil zijn. Zo kunnen verenigingen 
straks gebruikmaken van het schoolgebouw 
en we zullen ons als school ook in de wijk pre-
senteren. De school is binnenkort aanwezig 
tijdens de Dickensnight. De wijze waarop we 
dit doen, houden we nog even geheim. 

International Business College
Na een jaar van voorbereidingen zijn dit 
schooljaar eenentwintig leerlingen uit 4 
havo begonnen met de studierichting Inter-
national Business College. Vier dagen per 
week zit deze groep IBC-ers als klas bij el-
kaar, niet in verschillende clusters. De lesstof 
wordt compact en duidelijk aangeboden. Op 
woensdag volgt de leerling een geheel ander 
programma op een andere werkplek (Groene 
Campus). Ondernemendheid, vervolgstudie, 
competentieontwikkeling en de toepassing 
van twee moderne vreemde talen zijn daarbij 
van groot belang. Het doel is dat de leerling 
meer gemotiveerd en uitgedaagd wordt om 
beter te presteren, om ondernemendschap 
te genereren en om tot een passende keuze 
te komen in het hbo of universiteit (waardoor 
minder verkeerde studiekeuzes gemaakt wor-
den). Het toepassen van theorie in de praktijk 
betekent dat de theorie beter verankert. 

De totale IBC-opleiding bestaat uit zes modu-
les: vier in 4 havo en twee in 5 havo. De IBC-
modules richten zich op het ontwikkelen van 
inzicht, kennis en vaardigheid in ondernemen, 

in marketing, in het schrijven van een onder-
nemersplan en een cursus boekhouden. Ook 
wordt er aandacht besteed het functioneren 
binnen bedrijven, denk aan onderlinge samen-
werking en communicatie, etiquette, ethiek, 
ICT, maatschappelijk verantwoord onderne-
men. De laatste module (in 5 havo) volgen de 
leerlingen een onderdeel financiële planning 
op de Fontys Hogeschool in Eindhoven.

Zoals gezegd: niet alleen theorie maar ook 
praktijk. Praktijk in en buiten het opleidings-
gebouw. Vele gastsprekers uit het bedrijfs-
leven zullen hun ervaringen delen met de 
leerlingen. Bezoeken aan bedrijven en instel-
lingen in de regio Helmond en het buitenland, 
dienen om de leerlingen te laten proeven hoe 
de werkelijkheid is. Iedere module gaan de 
leerlingen een dag op stage bij een van de 
aan het IBC-netwerk deelnemende bedrijven.
Uiteraard gaan leerlingen ook zelf aan de 
slag: zij starten hun eigen bedrijfjes waarin 
het geleerde wordt toegepast. Bij een goed 
resultaat ontvangt de leerling een door het 
ministerie van Economische Zaken erkend 
IBC-certificaat en -diploma bovenop het 
havodiploma.

Schoolbusproject Sri Lanka
Al een aantal jaren ondersteunt het Carolus 
een schoolbusproject in Sri Lanka. Hierdoor 
kunnen kinderen, wonende op de theeplan-
tages, naar school. Afgelopen schooljaar is 
er een bedrag van e2700,- opgehaald. Het 
geld is onder andere opgebracht door een 
uitkering van een jeugdonderneming, de 

verkoop tijdens de open dag, de valentijns-
actie en door de entreegelden bij Dancing 
with the teachers. Peter Busser, één van de 
initiatiefnemers, is afgelopen schooljaar zelf 
naar Sri Lanka geweest om te bekijken wat 
er allemaal met het geld wordt en kan worden 
gedaan. Voor meer informatie verwijzen we u 
naar de site www.yaluva.nl.

Nieuwbouw 
Als u over de Brandevoortse Dreef rijdt, ziet 
u het gebouw langzaam verschijnen. De bui-
tenmuren zijn gemetseld, de dakpannen zijn 
op sommige plaatsen tegen de wand ge-
schroefd en de kozijnen zijn geplaatst. Nog 
een paar weken, dan is men aan de buiten-
zijde gereed en zijn alle steigers afgebroken. 
Zoals al eerder is aangegeven, wordt het 
gebouw in mei 2014 opgeleverd en zal de 
tijd daarna gebruikt worden voor de inrichting 
van het gebouw. In augustus 2014 starten 
we in het nieuwe gebouw dat volledig vol-
doet aan eisen van deze tijd. Je zou kunnen 
denken dat men bijna klaar is, maar als je 
het gebouw binnenloopt, zie je voornamelijk 
grote open ruimtes. De wanden moeten nog 
worden geplaatst en ook installatietechnisch 
dient er natuurlijk nog veel te gebeuren. Maar 
gezien het feit dat op korte termijn het ge-
bouw wind- en waterdicht is, zal het weer 
geen invloed meer hebben op de bouw. De 
grootste risico’s op vertraging zijn dan ook 
voorbij. Wilt u meer weten over de stand van 
zaken, kijk dan op onze website www.carolus.
nl. U vindt daar informatie, maar ook foto’s 
van het gebouw. •

foto: Rianne van Lierop
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Beeld Sportpark

Men had mij gevraagd of ik een beeld wilde 
maken voor het Sportpark en men had een 
sportschoen in gedachte. Na er over nage-
dacht te hebben, kreeg ik het idee om ver-
schillende soorten sporten in een schoen te 
verwerken. Men dacht één schoen te krij-
gen, maar ik had van begin af aan een paar 
schoenen in mijn hoofd als verrassing.

Het is een paar intensief gebruikte sport-
schoenen geworden waarin vijf sporten 
verwerkt zijn. Linker en rechterschoen ver-
schillen qua vormgeving van elkaar, maar 
zijn duidelijk een paar. Dat is mijn persoon-
lijke handtekening als ik een paar schoenen 
maak.
In de linkerschoen (rechts voor de kijker) 
is de voorkant van de zool van een voet-
balschoen en de achterkant van een hard-
loopschoen. De neus/voorvoet is van een 
fitnessschoen, de schacht van een basket-
balschoen en de achterkant is gebaseerd 
op ballet.
In de rechterschoen (voor de kijker links) is 
de zool hetzelfde als bij de linkerschoen. De 
neus/voorvoet is van een voetbalschoen, 
de schacht van basketbal en de achterkant 
weer van ballet. De paraplu erboven sym-
boliseert het overkoepelende orgaan De 
Stichting Sporten en Bewegen in Brande-
voort, die het Sportpark gerealiseerd heeft 
en waar alles onder valt.

Zoals bij het tot stand komen van elk beeld 
dat ik maak ga ik door een persoonlijk pro-
ces en krijg ik een dialoog met mijn werk 
en waar het voor staat. Soms is het er al 

vooraf of tijdens het maken maar vaak ook 
pas achteraf.
Zo ook hier, het was een arbeidsintensief 
beeld en het was een week voor de opening 
af, maar bij het openen van de oven na het 
tweede bakproces sloeg de schrik me om 
het hart. Het beeld was in de oven vervormd 
en niet meer geschikt om te plaatsen. Wat 
nu, na een paar uur helemaal van slag te 
zijn geweest heb ik mezelf herpakt en ben 
meteen aan een nieuw exemplaar begon-
nen, ik had nog maar één week om het af te 
krijgen, iets wat eigenlijk niet mogelijk is; ik 
had er al vijf weken aan gewerkt.
Het is een keramisch beeld gemaakt van 
klei en beschilderd met engobe, biscuit-
gebakken en vervolgens geglazuurd en 
steengoed gebakken. Een proces dat tijd 
en geduld nodig heeft. In het drogen en 
bakken gaat gewoon veel tijd zitten. Tijdens 
dit tweede proces kreeg ik al door dat drie 
keer scheepsrecht is.
Het onmogelijke was toch gelukt in één 
week tijd en opnieuw ging het fout in het 
tweede bakproces, dit keer sprong ech-
ter het engobe/glazuur eraf. Vrijdagavond 
opende ik de oven en op zaterdag was de 
opening ik kon geen kant meer op. We heb-
ben het er na overleg toen toch voor twee 
dagen tijdens de opening neergezet. Door-
dat het een paar keer mis ging, kreeg ik wel 
door waar het beeld voor stond.

Het is een metafoor van het leven, de sport 
en het tot stand komen van het Sportpark.
In de huidige maatschappij denken we 
soms te gemakkelijk dat alles maakbaar 

is en perfect moet zijn, niets is echter min-
der waar, we hebben altijd met een derde 
onvoorspelbare factor te maken waardoor 
dingen niet altijd gaan zoals wij het plan-
nen of willen, en er ook altijd onverwachte 
tegenslagen op je weg kunnen komen. Het 
gaat er dan om hoe je ermee omgaat, niet 
dat het jou overkomt, je kunt en mag er iets 
uit leren. Ik besefte dat het park er ook niet 
zonder tegenslagen was gekomen en door 
de tomeloze inzet van veel vrijwilligers staat 
er iets prachtigs, omdat men door is ge-
gaan, met een doel voor ogen.
Ook in de sport en het leven worden we 
met teleurstellingen geconfronteerd, je wint 
niet altijd, je haalt je doel niet altijd en dan 
gaat het leven gewoon door, jij en ik moeten 
door. Niet bij de pakken neer gaan zitten, 
maar opnieuw beginnen, jezelf herpakken, 
jezelf overwinnen, leren omgaan met teleur-
stellingen.
Hoe je ermee omgaat dat vormt je karakter. 
Je blijft nog steeds dezelfde of je nu wint 
of niet.
Het gaat om het plezier in de sport en wat 
je doet en of je het beste uit jezelf gehaald 
hebt.
De derde factor, de uitkomst is niet aan ons.

Het beeld is opnieuw hersteld en nu wel 
gelukt, doordat het engobe/glazuur afblad-
derde, kon ik het nog meer bezielen door 
het op intensief gebruikte schoenen te la-
ten lijken. Dat staat symbool voor het feit 
dat de doelstelling van het park is dat het 
succesvol en veelvuldig gebruikt gaat wor-
den. Het begin is al gemaakt. •

Peti Verbroekken

Het beeld Sportschoenen is in opdracht van de Stichting Sporten en 
Bewegen in Brandevoort, gemaakt en geschonken door Peti Verbroek-
ken, beeldend kunstenares uit Brandevoort.
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Duizenden straten 
besparen energie

Duizenden straten in heel Nederland gaan 
vanaf donderdag 10 oktober de strijd met el-
kaar aan voor de titel Beste klimaatstraat van 
Nederland in de zesde editie van het HIER 
Klimaatstraatfeest. De straat die tot en met 
31 maart 2014 de meeste energie bespaart 
en de beste acties uitvoert om de buurt te 
betrekken bij energiebesparing, wint een 
groot straatfeest.

Gemeente Helmond is Gouden Ster-partner 
en doet extra zijn best om een succes te ma-
ken van het HIER Klimaatstraatfeest. Stra-
ten in Helmond krijgen bij deelname boven-
dien 1.000 bonuspunten. 

Ontdooi-je-vriezer-estafettes 
en naden-en-kieren-speur-
tochten
Samen actie ondernemen is een belangrijk 
onderdeel van het HIER Klimaatstraatfeest. 
Deelnemers aan de wedstrijd worden gesti-
muleerd om met hun buren in actie te komen 
en verdienen klimaatpunten met bijvoor-
beeld een ontdooi-je-vriezer-estafette of na-
den-en-kieren-speurtocht. Door gezamenlijk 
energiezuinige straatverlichting bij de ge-
meente aan te vragen en de energierekenin-
gen met elkaar te vergelijken kunnen straten 
ook punten verdienen. Bart de Voogd, direc-
teur van het HIER Klimaatbureau, de orga-
nisatie achter het HIER Klimaatstraatfeest: 

“Het is niet alleen leuker om samen met je 
buren in actie te komen, maar ook effectie-
ver. Als jouw buurman bijvoorbeeld veel min-
der stroom verbruikt dan jij, dan heeft hij vast 
en zeker nog goede bespaartips.”

HIER Klimaatstraatfeest be-
trekt heel Nederland bij oplos-
sing klimaatprobleem
De klimaatproblematiek is voor veel Ne-
derlanders een ver-van-mijn-bed-show. Het 
Energieakkoord bevat afspraken tussen de 
overheid en het bedrijfsleven en het IPCC-
rapport is bestemd voor beleidsmakers. De 
Voogd: “Met het HIER Klimaatstraatfeest 
betrekken we alle Nederlanders op een 
praktische en positieve manier bij de oplos-
sing van het klimaatprobleem. De energie-
besparingswedstrijd vergroot het bewustzijn 
over het energieverbruik in huis en laat zien 
dat energie besparen leuk, lonend en mak-
kelijk is.”

Gemiddeld gezin kan jaarlijks 
tot e400,- op energie besparen 
Op het gebied van energiebesparing kunnen 
Nederlanders nog veel winst behalen met 
huishoudelijke apparatuur. “De vervanging 
van oude apparaten is niet voor niets één 
van de onderwerpen in het Energieakkoord,” 
aldus De Voogd. “Veel mensen hebben geen 
inzicht in het energieverbruik van apparaten 

en vervangen de wasmachine bijvoorbeeld 
pas wanneer deze kapot is. Het is echter 
veel goedkoper om dat eerder te doen; na 
zes à zeven jaar zijn er al veel energiezui-
nigere varianten op de markt. Met de juiste 
keuzes kan een gemiddeld gezin tot wel vier-
honderd euro op energie besparen.”

Meedoen? 
Vanaf 10 oktober, de Dag van de Duurzaam-
heid, kunnen straten zich aanmelden op 
www.klimaatstraatfeest.nl. Na twee afvalron-
des op 3 februari en 3 maart 2014, wordt 
de winnaar begin april 2014 bekend ge-
maakt. Afgelopen jaar won de Reigerskamp 
in Maarssen voor de tweede keer het HIER 
Klimaatstraatfeest. 

Brede coalitie
Het HIER Klimaatstraatfeest is een initiatief 
van stichting HIER Klimaatbureau, de orga-
nisatie die heel Nederland wil betrekken bij 
de oplossing van het klimaatprobleem. Voor 
het HIER Klimaatstraatfeest werkt HIER sa-
men met verschillende gemeenten, woning-
corporaties en partners Aedes, Duurzame 
Buren, de Fietsersbond, het Klimaatverbond, 
Milieu Centraal, Rijkswaterstaat Leefom-
geving, Stichting Band op Spanning en de 
Woonbond. Hoofdsponsor is Essent, maat-
schappelijk partner van het HIER Klimaatbu-
reau. Nederland Isoleert is wervingspartner. •



www.brandevoortercourant .n l

24

zaterdag 30 november
Kom naar winkelcentrum Brandevoort en beleef 
de avonturen met Zwarte Piet.
Van 10.00 tot 16.00 uur, Winkelcentrum Brandevoort, De Plaetse & Markthal, Helmond.

Gratis toegang voor jong en oud en de winkels zijn geopend.

- Haal je eigen Pieten Diploma 

- Kindervoorstelling 
 “Zwarte Piet Mama Pieta”

- Schminken

@winkelenBrndvrt

www.facebook.com/
winkelenbrandevoort

Zwarte Pieten Dag
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Carnaval weer van start!

Hieronder ziet u de activiteiten die in novem-
ber en december zullen plaatsvinden.

Zaterdag 23 november
Leutfestijn/Prinsbekendmaking
Op deze prachtige feestavond zal de vierde 
Prins der Brandeliers bekend gemaakt wor-
den. De huidige prins, Prins Eric d’n Urste, 
zal traditiegetrouw zijn scepter overdragen 
aan de nieuwe prins. Op deze avond kunt 
u genieten van muziek van DJ Peter, een 
optreden van De Brandeleros en zullen de 
beeldschone dames van de Dansgarde van 
De Brandeliers hun eerste optreden van het 
nieuwe seizoen laten zien.
Net als voorgaande jaren zal het dus weer 
een feestelijke start van het nieuwe seizoen 
worden die u niet mag missen! De zaal in 
wijkhuis ‘t BrandPunt gaat open om 20.00 
uur en het feest zal eindigen om 00.30 uur. 
De entree is gratis!

Donderdag 27 november
Voorverkoop Zwetsmiddagen 50+
Georganiseerd door Stichting Brandevoort in 
Actie samen met C.S. De Brandeliers.
Op donderdag 28 november vindt de voorver-
koop voor de Zwetsmiddagen 50+ plaats. De 
voorverkoop duurt van 19.00 tot 20.00 uur. 

Tijdens de Zwetsmiddagen 50+ kunt u ge-
nieten van de beste tonproaters en enter-
tainmentgroepen uit de regio. U kunt tevens 
genieten van een heerlijk driegangen diner. 
De zwetsmiddagen vinden dit seizoen plaats 
op 19 en 26 januari 2014, en duren van hal-
verwege de middag tot aan het begin van 
de avond. Entreekaarten kosten e17,50 per 
stuk. 

Hieronder ziet u een greep uit het program-
ma voor de Zwetsmiddagen 50+
- 19 januari met onder andere Freddy van 

 den Elzen, Berry Knapen en Zes Kir Nix!
-  26 januari met onder andere Rob Kemps,  
 Ivo van Rossum en Duo Vreemd!

Zondag 1 december
Prinsenreceptie
Tijdens de prinsenreceptie kunnen alle wijk-
bewoners de vierde Prins der Brandeliers 
komen feliciteren. De prins zal, samen met 
de Raad van 11, in het bijzijn van een aantal 
bevriende carnavalsverenigingen, en met de 
muziek van DJ Peter, tussen 14.30 en 17.30 
uur aanwezig zijn in wijkhuis ’t BrandPunt  
om al uw felicitaties in ontvangst te nemen. 
De entree is gratis!

Noteer deze data dus alvast in uw agenda 
zodat u ze zeker niet mist!
Voor meer informatie kunt u natuur-
lijk ook altijd terecht op onze website  
www.brandeliers.com. •

Luc Sleegers

Het carnavalsseizoen 2013-2014 komt er weer aan, en dat betekent 
dat de carnavalsactiviteiten in onze wijk ook weer van start gaan. De 
komende periode kunt u dus weer genieten van een aantal mooie ac-
tiviteiten die u samen met carnavalsstichting De Brandeliers kunt gaan 
vieren!

Zwarte Pieten Dag in
 winkelcentrum

Zaterdag 30 november organiseert Winke-
liersvereniging Brandevoort Zwarte Pieten 
Dag. Het is na Klein Venetië en Halloween
het derde zaterdagevenement. Deze activi-
teiten organiseren zij speciaal voor het win-
kelend publiek en de kinderen uit Brande-
voort en omgeving.

Op zaterdag zijn er tal van Zwarte Pieten 
in het winkelcentrum. Zij hebben in deze 
drukke periode tijd vrijgemaakt om speciaal 
nog een dag naar Brandevoort te komen. Ze 

vinden deze wijk zo leuk en er wonen zoveel 
lieve kinderen. “Vooral de hoge huizen van de 
kinderen in De Veste zijn leuk, want daar kan 
ik lekker over de daken klauteren en over 
heel Brandevoort en Helmond kijken, ”aldus 
Zwarte Klauterpiet.
Tijdens Zwarte Pieten Dag kunnen de kinde-
ren samen met Zwarte Piet allerlei spelletjes 
doen, waarmee ze een echt Pietendiploma 
kunnen halen.
Ook Zwarte Piet Mama Pieta komt dan naar 
het winkelcentrum voor alle kinderen uit de 

wijk. Mama Pieta heeft namelijk een ge-
heime speelgoedkist en samen met de kin-
deren gaat ze allerlei opdrachten doen om 
het geheim te ontdekken. Ze gaan zingen, 
sporten, versieren, tellen, verkleden, et ce-
tera. Wie gaat er mee op ontdekkingstocht? 
Zwarte Pieten Dag vindt plaats in het win-
kelcentrum Brandevoort van 10.00 tot 16.00 
uur. Trek vooral alvast je pietenpak aan, want 
je kunt je ook laten schminken.
De winkels zijn natuurlijk geopend. Komen 
jullie ook? •
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Vijf jaar 
Gezondheidscentrum

Een lustrum is bij uitstek een gelegenheid om 
eens terug te kijken, maar ook om weer voor-
uit te kijken. Vijfenhalf jaar geleden, op 28 mei 
2008, zijn we als Gezondheidscentrum Bran-
devoort verhuisd naar de nieuwbouw in het 
Palladium aan De Plaetse. De naam Palladium 
wordt ondertussen niet meer gebruikt. De be-
woners weten het Gezondheidscentrum goed 
te vinden. In de afgelopen jaren is het aanbod 
van hulpverleners gegroeid en hebben de eer-
ste personele wisselingen al plaatsgevonden.
In de huisartsenpraktijk is het aantal huisart-
sen uitgebreid naar vier, er zijn nu drie prak-
tijkondersteuners en vijf assistentes werk-
zaam en heeft de verpleegkundig specialist 
zijn intrede gedaan. De fysiotherapie heeft het 
aanbod uitgebreid met kinderfysiotherapie, 
bekkenbodemtherapie, kinderbekkenbodem-
therapie en oedeemtherapie. De podothera-
peuten zijn nu ook met zijn drieën. De logope-
die is uitgebreid naar twee personen en bij de 
psycholoog is er een wisseling van de wacht 
geweest. Verder is het aanbod ook nog uitge-
breid met de komst van de haptotherapeut en 
de kinderhaptotherapeut. Door een afnemend 
aantal geboortes heeft de verloskundepraktijk 
afscheid moeten nemen van één verloskun-
dige.

De samenwerking tussen de verschillende 
disciplines heeft vorm gekregen door ver-
schillende overlegstructuren (ouder-kind 
overleg, psychosociaal overleg, bewegings-
cluster). Dit heeft ook tot een aantal in-
novatieve trajecten geleid, waarbij multi-
disciplinaire zorg binnen het centrum kan 
plaatsvinden (zorgprogramma depressie, 
Lekker fit project in samenwerking met de 
scholen, voorlichtingsavond kinderen, cursus 
zwanger-fit, cursus mindfulness).
De samenwerking met het Elkerliek zieken-
huis heeft vorm gekregen door de prikdienst 
op locatie en het echografiespreekuur bij de 
huisarts. Als centrum hechten we ook aan 
een actieve inbreng van onze cliënten, deze 
heeft in de afgelopen jaren vorm gekregen 
door de samenwerking met de cliëntenraad.

Wat gaat de toekomst ons 
brengen?
De voortdurende veranderingen in de zorg-
vraag en binnen de gezondheidszorg maken 
dat we niet op onze lauweren kunnen rusten. 
We zullen als centrum moeten blijven inspe-
len op deze veranderingen. Daartoe zijn de 
verschillende disciplines actief bezig met 
kwaliteitsverbetering binnen hun eigen vak-

gebied (accreditatie van huisartsen, fysio-
therapeuten, apothekers, verloskundigen). 
Ook in de samenwerking zullen we moeten 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
Een voorbeeld van vernieuwing zal de nieu-
we website van het Gezondheidscentrum 
zijn die op de open dag online zal gaan. De 
nieuwe site zal geschikt zijn voor gebruik op 
mobiel en tablet. 
Verder willen we op de open dag iedereen 
de gelegenheid geven om kennis te nemen 
van het zorgaanbod dat de verschillende dis-
ciplines hebben. Op die dag kunnen patiën-
ten tussen 14.00 en 17.00uur hun bloeddruk 
laten meten, hun BMI laten bepalen, hun 
voeten laten checken et cetera. Voor de kin-
deren zal er een poppendokter aanwezig zijn 
in het consultatiebureau.

Ook de cliëntenraad zal aanwezig zijn om 
nieuwe ideeën en wensen op te pikken.
In de centrale hal zal er een spinningmara-
thon zijn van medewerkers van het centrum 
voor het goede doel. Zoals jullie merken is 
niet alleen de wijk in beweging, maar ook 
het gezondheidscentrum. We nodigen jullie 
daarom ook allemaal uit om dit met eigen 
ogen te aanschouwen. •

foto: Vincent Knoops
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Een rustige buurt, waar sociale controle nog 
iets betekent. Het Buurthuis is de plek waar 
bewoners elkaar treffen en vrijwilligers ver-
antwoordelijkheid nemen en dragen.

De komst van een nieuwe beheerder maakt 
heel wat los, en niet alleen omdat hij zaken 
anders wil aanpakken. Zijn komst naar de 
buurt, zorgt er indirect voor dat één van de 

bewoners geconfronteerd wordt met een 
lang verborgen geheim. En dan is er ook nog 
de chemische fabriek, die als een tikkende 
tijdbom aan de andere kant van het spoor 
de rust in de buurt overschaduwt. Al met al 
ontstaat een licht ontvlambare situatie…
 
Speeldata:
Zaterdag 2 en zondag 3 november in  

‘t BrandPunt, aanvang 20.00 uur, entree  
e 7,50 (alleen contant).
 
Kaarten:
- Reserveer online via www.houtsetoneel 
 groep.nl
- Voorverkoop bij ‘t BrandPunt (vanaf 21-10)
- Reserveerlijn: 06 128 957 27 •

Houtse Toneelgroep 
speelt Chemie

Gezocht: vrijwilligers voor 
het sinterklaasfeest!
Zoals elk jaar komt ook in 2013 Sin-
terklaas weer naar Brandevoort. Wij, als 
sinterklaascomité, zijn al druk bezig om 
een mooie ontvangst voor te bereiden en 
kunnen voor de dag zelf nog hulp gebrui-

ken bij op- en afbouw onder de Markthal.
Het feest vindt plaats op zondag 24 no-
vember en de het zou fantastisch zijn als 
je of in de ochtend of aan het eind van de 
middag kunt helpen. Als je belangstelling 

hebt, graag een mail naar sinterklaas@
brandevoort.org.
Wij rekenen op jou om er met zijn allen een 
mooi feest van te maken. •
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Ondernemend Helmond
maakt kennis met nr. 1 van BNI Nederland

Wekelijks komen op vrijdagochtend vijfen-
dertig ondernemers bijeen tijdens het BNI 
Sancerre netwerkontbijt. Op basis van ‘ge-
ven loont’ bevelen zij elkaar aan in hun net-
werk. Maar vrijdag 4 oktober ging het net 
even anders. Die ochtend begroetten zij ruim 
honderdtwintig collega-ondernemers tijdens 
het Sancerre evenement. De gasten werden 
hartelijk verwelkomd door gastheren en -da-
mes en door de warme klanken van de jazz-
band van Ralph de Kort. Menig ondernemer 
verbaasde zich over al deze vroege activitei-
ten. Voorzitter René de Jong legde uit waar 
Sancerre voor staat. Middels een sprekend 
voorbeeld van een voetbalwedstrijd tussen 
Spanje en Ierland, legde hij het succes van 
Sancerre uit. Sancerre werkt namelijk net zo-
als de spelers van Spanje, als een team dat 
zijn medespelers de winst gunt. En niet zoals 
Ierland, waar de spelers voor eigen gewin 
gaan. U zult wellicht begrijpen dat Spanje de 
wedstrijd heeft gewonnen.
In letterlijke jip-en-janneketaal vertelde Jan 
Meijer een verhaal, geschreven door Leanne 

Arts. Een verhaal waarin elk lid van BNI San-
cerre onder de aandacht werd gebracht. Drie 
gasten kregen vervolgens de kans om zich in 
zestig seconden aan de groep voor te stel-
len. Daarna benadrukte Marthijn Ekkelboom 
in zijn presentatie het belang van een strate-
gie en doelstelling voor wellicht een van de 
belangrijkste vormen van marketing: mond-
tot-mondreclame. Na een peiling onder de 
aanwezigen, bleek dat slechts een enkeling 
voor deze marketingstrategie concrete doe-
len heeft.
De bezoekers reageerden enthousiast. Van 
‘super’ tot ‘ik krijg de kriebels om lid te wor-
den’, en van ‘leuk dat zo’n grote groep gasten 
zo enthousiast reageert!’ tot ‘de groep straalt 
een echt wij-gevoel uit, jammer dat ik niet 
uit de buurt kom.’ Maar sommigen moesten 
even wennen: “Het is wel lang staan zo in de 
vroege ochtend.” Gelukkig is dat niet het ge-
val tijdens het reguliere netwerkontbijt. Dan 
zit iedereen van 7.00 tot 8.30 uur en ver-
loopt de bijeenkomst volgens een effectieve 
vergaderstructuur. Het is niet de bedoeling 

dat de groep blijft doorgroeien. Volgens het 
BNI-concept is een groep met circa veertig 
tot vijftig leden het effectiefst. Toch is er nog 
ruimte voor een aantal beroepscategorieën 
en zijn gasten altijd welkom. Wel vooraf even 
aanmelden. Als gast kun je jezelf dan aan de 
groep presenteren, visitekaartjes uitdelen en 
het principe van ‘geven loont’ ervaren.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met 
Marc Dekkers via 06 310 430 04 of marc.
dekkers@comee.nl, of kijk op BNI Sancerre.

BNI is een wereldwijd ondernemersnetwerk 
met alleen in Nederland al 135 lokale onder-
nemersgroepen. In Helmond komt elke vrij-
dagochtend een grote groep ondernemers 
bijeen tijdens BNI Sancerre. De thuisbasis 
voor deze groep is de Brandevoorste Hoeve. 
Elke ondernemer heeft een unieke beroeps-
categorie en is afkomstig uit Helmond en 
omgeving. Zij staan voor het motto ‘geven 
loont’ en genereren op deze manier omzet 
voor elkaar. •

Marc Dekkers
foto: Leonie Voets

Vrijdagmorgen 4 oktober. Het is 6.30 uur, nog donker en rustig op de 
weg. Maar niet bij de Brandevoortse Hoeve, de thuisbasis van het on-
dernemersnetwerk BNI Sancerre. De ene na de andere ondernemer 
rijdt de parkeerplaats op. Ze worden in de stromende regen opgevan-
gen door parkeerwachters en vinden snel een plekje. Binnen een half 
uur staat de hele parkeerplaats vol. Het BNI Sancerre evenement kan 
beginnen.
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Mode kijken en netwerken

Wat weinigen zich echter zullen realiseren, 
is dat er een haast militaire operatie aan 
voorafgaat voor de modellen over de catwalk 
kunnen lopen. Even wat feitjes op een rij: 
elk model showt zeven sets kleding en zo’n 
set bestaat uit drie of vier items. Er zijn elf 
modellen, dus dat komt neer op zevenenze-
ventig sets, al met al een kleine driehonderd 
kledingstukken. En daar komen dan nog ac-
cessoires en schoenen of laarzen bij. Jet Uij-
en: “Ik moet er natuurlijk ook rekening mee 
houden wat een model mooi staat, wat kan ik 
ermee accentueren? Want de dames willen 
er natuurlijk op hun mooist bij lopen.”

Alle sets moeten worden doorgepast en dan 

komt er op elk kledingstuk een stickertje met 
de naam van het model erop. Er wordt een 
foto van gemaakt, die wordt doorgestuurd 
naar Vicky Catalini. Jet: “Zij zoekt er dan de 
schoenen of laarzen bij en indien nodig ook 
een tas. Dat is haar expertise.”

De dag voor de modeshow wordt alle beno-
digde kleding uit de kasten gehaald en naar 
’t BrandPunt gebracht, waar alles per model 
wordt opgehangen. Tijdens de show is er ie-
mand die alles weer netjes weghangt en de 
schoenen weer in de juiste dozen stopt, want 
anders is het aan het einde van de avond 
één grote janboel. En de volgende dag moet 
de winkel gewoon weer draaien, natuurlijk. 

De modellen gaan ook nog naar de kapster 
en de visagiste om een feestelijk beeld neer 
te zetten.

Maar van al deze drukte achter de schermen 
was tijdens de weer vlekkeloos verlopen 
show niets te merken. Het publiek genoot 
van de getoonde mode en natuurlijk van een 
hapje en een drankje. En niet in de laatste 
plaats van de optredens van Marloes Hal-
mans en haar man Olav Smink. Een groot 
muzikaal talent uit onze eigen wijk! In de 
pauze en na afloop kon nog eens lekker 
met kennissen worden bijgepraat of meteen 
maar eens flink genetwerkt. Er werden weer 
de nodige visitekaartjes uitgewisseld… •

Cora Brouwer
foto: Rianne van Lierop

Het is bijna een traditie voor de vrouwen van Brandevoort: de jaarlijkse 
modeshow van Boutique 4More. De zaal in ’t BrandPunt was helemaal 
uitverkocht en het publiek kon weer genieten van de nieuwe herfst- en 
wintermode. De inmiddels bekende mannequins - Ria van Beeck (tot 
voor kort filiaalmanager, nu gepensioneerd), Lieke van Beek (psycholo-
ge), Jolanda Blijenberg (HR business partner IT-bedrijf), Wendy van den 
Broek (medewerkster gemeente Helmond), Vicky Catalini (eigenaresse 
schoenwinkel), Elske van Hoeckel (winkelmanager), Jolanda van Hoof 
(telefoniste/receptioniste), Brigitte Hülck (verkoopmedewerkster), Kaylie 
Jonkers (studente International Business & Languages), Jacky Peels 
(verpleegkundige) en Ans van Tetrode (eigenaresse administratiekan-
toor) - toonden de kleding alsof ze nooit iets anders doen.
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Tweede aansluiting 
op A270 gereed

Brandevoort groeit gestaag en ook de ko-
mende jaren blijft het inwoneraantal nog 
verder toenemen. Er wonen al zo’n 9.000 
mensen die nu gebruikmaken van de Bran-
devoortse Dreef om van en naar de A270 te 
rijden. Een tweede aansluiting is noodzakelijk 
om het huidige en toekomstige verkeer goed 
te kunnen verwerken. De bouw van de tun-
nel De Voort, de aanleg van de Neervoortse 
Dreef en het laatste deel van De Voort heeft 
in totaal 2,5 jaar geduurd. Hiermee heeft 
Brandevoort twee aansluitingen op de A270. 

De tunnel is feestelijk geopend door Ruud 
van Heugten (gedeputeerde provincie 
Noord-Brabant), Frans Stienen (wethou-
der gemeente Helmond) en Ines Plasmans 

(regiodirecteur ProRail). Zij verzorgde het 
startschot van de BMX-wedstrijd door de 
tunnel. Olympisch BMX-medaillewinnaar 
Laura Smulders racete tegen drie lokale 
BMX-helden, waaronder Stijn Nouwen uit 
Brandevoort. In opdracht van de gemeente 
Helmond heeft een communicatie en eve-
nementenbureau, ook uit Brandevoort, de 
opening verzorgd.

Fietstunnel
Gelijk met de tunnel De Voort is een fietstunnel 
aangelegd van de Veste naar het nog te ont-
wikkelen wijkdeel de Marke. Deze fietstunnel 
zorgt voor een goede verbinding van het cen-
trum in De Veste met de toekomstige Bran-
devoort-wijkdelen ten noorden van het spoor. 

Bovendien zorgt het voor een goede bereik-
baarheid van het nieuwe gebouw van het Bor-
romeus College dat in aanbouw is. Bijzonder is 
het lichtkunstwerk van de hand van Charlotte 
Kusters en Ruben van Boxtel. Behalve dat het 
kunstwerk de tunnel verfraait, draagt het ook 
bij aan de sociale veiligheid.

Uitvoering en subsidies
Spoorbeheerder ProRail heeft in opdracht 
van de gemeente Helmond de tunnels ge-
bouwd. De verkeerstunnel is mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van de provincie 
Brabant in het kader van Samen Investe-
ren. Aan de fietstunnel hebben het Rijk en 
de provincie Brabant bijgedragen, vanuit de 
subsidie Spoorse Doorsnijdingen 2. •

Marc Dekkers
Foto: Rianne van Lierop

De bereikbaarheid van onze wijk is enorm toegenomen. Niet één, maar 
twee nieuwe onderdoorgangen zorgen dat het verkeer nog makkelijker 
van en naar onze wijk kan komen. De nieuwe tunnel bij De Voort zorgt 
dat de zogenaamde Tweede Ontsluiting Brandevoort op de A270 Eind-
hoven-Helmond helemaal klaar is. Daarnaast ligt er een hagelnieuwe 
fietstunnel onder het spoor bij station Brandevoort. Beide spooronder-
doorgangen zijn op 22 oktober geopend.
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Zomers genieten tijdens 
Klein Venetië

Het was het eerste van de drie zaterdag 
evenementen in dit najaar. De winkeliers-
vereniging organiseert deze activiteiten om 
het winkelend publiek meer vertier te bieden 
en te laten genieten van een bezoek aan het 
centrum. Onder de markthal stonden Itali-
aanse huisjes in decorvorm en een café met 
een zomers terras waar men een heerlijke 
koffie, espresso en cappuccino kon drinken. 
Een mini is omgebouwd tot mobiele koffie-
wagen waaruit terplekke een lekker geurend 
bakkie koffie wordt gemaakt. De bezoekers 
zijn aangenaam verrast wanneer ze horen 
dat de koffie wordt aangeboden door de 
winkeliersvereniging. Terwijl de ouders ge-
noten van de zon en de koffie, luisterden de 
kinderen aandachtig naar Luciana de dikke 
kok. Ze smulden van haar verhalensoep. 
200 meter verderop, stopte een gele bolide. 
Het is een Lamborghini Gallardo. Vijf win-
naars van de Facebook actie waren verze-
kerd van een ritje in deze sportauto. De ove-
rige plekken waren binnen enkele minuten 
vergeven. Met een grote glimlach stapten de 
gelukkigen in en uit. Een rondje door Bran-
devoort, naar de A270. Op de snelweg werd 
het gaspedaal even diep ingetrapt. Via Nue-
nen weer terug naar de Veste. “Een droom 
komt uit” aldus een van de gelukkigen.

Op de Italiaanse markt hebben tal van winke-
liers een kraampje ingericht. Van leuke aan-
biedingen tot heerlijke Italiaanse producten 
en delicatessen. “Wat smaakt die verse pasta 
lekker. Ik heb net wat gekocht, dan hoef ik 
vanavond niet te koken”, aldus een bezoeker. 
Verder zijn er Italiaanse wijnen, nougat, sie-
raden, sjaaltjes, bloemen, suikerspin voor de 
kinderen en nog veel meer. “Wat een gezelli-
ge markt. Wel zouden er meer kraampjes mo-
gen staan”, aldus een bezoeker. Een andere 
ziet volop kansen voor volgend jaar: “Dit the-
ma biedt een prachtig perspectief voor een 
volgend evenement. Het Italiaanse thema 
past heel goed in Brandevoort en biedt volop 
mogelijkheden om te groeien.” Marc Dekkers 
van Comee, die de drie evenementen voor 
de winkeliersvereniging organiseert, deelt 
deze mening. “De markt hebben wij voor de 
eerste keer niet te groot willen maken. We 
snappen dat het publiek gelijk refereert naar 
een Dickensnight of een Brandevoorterdag. 
Maar het publiek moet de weg naar dit eve-
nement gaan vinden. Als we het volgend jaar 
weer gaan organiseren, verwachten we een 
groei aan bezoekers en zullen we ook een 
grotere variëteit aan marktkramen bieden.” 
Aan het einde van de dag wordt het nog 
even spannend. De wind neemt toe. Het lijkt 

wel of er een mistral wind opsteekt. Het zeil 
van de marktkramen wordt beter vastgezet, 
maar daarmee wordt niet voorkomen dat het 
een en ander wegwaait. 

Jet Uijen, voorzitter van de winkeliersvereni-
ging is tevreden. Jet Uijen zegt: “We zien dat 
mensen langer in het winkelcentrum blijven, 
genieten van een heerlijk bakje koffie en on-
dertussen een gezellig praatje maken. Het 
zal in het begin niet altijd tot meer verkopen 
leiden, maar als we voor meer winkelplezier 
kunnen zorgen, dan zal dat vanzelf goed ko-
men. We zien al uit naar het volgende eve-
nement”. 

Zaterdag 26 oktober staat het winkelcen-
trum in het teken van Halloween. Al jaren 
wordt Halloween in Brandevoort georgani-
seerd met een Kids workshop op de Brande-
voortse Hoeve en de grote lampionoptocht 
door de wijk. Nu brengt de winkeliersver-
eniging nog meer Halloween in de wijk. Van 
10.00 tot 16.00 uur kunnen kinderen wor-
den geschminkt, allerlei spannende circus-
acts leren, luisteren naar de wervelende ver-
halen van de reizende toverheks Eulalia en 
genieten van gezellige muziek van ‘Just4fun’. 
Op naar het volgende evenement! •

De redactie
foto: Alex Ruwers

Op 28 september waande het winkelend publiek in Brandevoort zich 
even in Italië. De zon scheen heerlijk en de temperatuur liep op richting 
de 20 graden. Het was een fantastische najaarsdag. De winkeliers wa-
ren al vroeg in touw om het winkelcentrum een Italiaans tintje te geven. 
Die dag organiseerden zij het evenement Klein Venetië.
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In augustus hebben de deelnemers van 
Naar de Top voor KiKa vijf Zwitserse berg-
toppen beklommen. Drie van hen wonen in 
Brandevoort. Beata Kielczewska reageerde 
op de oproep in de Brandevoorter Courant 
van februari. Ze had het gevoel dat het arti-
kel speciaal voor haar was geschreven: “Iets 
voor zieke kinderen kunnen betekenen is 
een privilege en een uitdaging, en de bergen 
zijn mijn grote passie.” Ook wijkgenoten Don 
Bakker en Peter Wachters deden dit jaar 
voor het eerst mee. Don en Beate hadden 
nog geen ervaring met klimmen op meer dan 
3.500 meter. Peter had al een idee waar hij 
aan begon: “Op deze hoogte heb je de helft 
minder zuurstof en dus moet je je tempo 
aanpassen.” 

Grensverleggend 
“Het weer was prachtig, daar hebben we 
echt geluk mee gehad”, vertelt Don. Ook 
de groep was fantastisch. Peter: “Zo’n tocht 
vraagt om een bepaalde mind set en dat zag 
je terug bij iedereen in de groep.” Don vond 
het schouder-aan-schouder met een groep 
snurkende mannen in een warme berghut 
slapen wat minder, maar verder hebben ze 
zich samen prima vermaakt. De persoon-
lijke verhalen kwamen ’s avonds bij het eten. 
Mooie, ontroerende en heftige ervaringen 

met zieke familieleden of vrienden, maar ook 
heel andere onderwerpen kwamen aan bod. 
“We hebben ook enorm veel gelachen. Het 
was een intense week.” Beata was de enige 
vrouw in het gezelschap. Ze is trots dat ze 
haar eigen grenzen heeft verlegd en raadt 
vooral ook andere vrouwen aan om mee te 
gaan. “Ik heb me wel vaak afgevraagd wat ik 
daar deed, tussen die fanatieke mannen. Het 
was niet altijd even makkelijk om het hoge 
tempo bij te houden, met die volgepakte rug-
zak. Aan de andere kant, mijn pijn was niets 
vergeleken bij het leed van zieke kinderen. 
Ook de steun van mijn omgeving heeft me 
enorm geholpen. Ik had het voor geen goud 
willen missen!” 

Ontspannend
Peter weet al zeker dat hij volgend jaar weer 
meegaat. Zijn doelstelling is meer geld op te 
halen door eerder te beginnen en goede ac-
ties op te zetten. Don denkt er nog over na, 
want zo’n reis plan je niet zomaar tussendoor. 
De voorbereidingen kosten behoorlijk veel 
tijd. Peter vertelt: “Je bent er echt constant 
mee bezig. Sponsoren zoeken, je conditie op 
peil brengen, je reisgenoten leren kennen. 
En je moet je uitrusting nog aanschaffen.” 
Ook nu de tocht achter de rug is, zijn ze er 
nog veel mee bezig. “Nog meer dan na een 

gewone vakantie moet ik weer wennen aan 
het normale ritme. Je bent zo gefocust op 
waar je mee bezig bent. Meer is er op dat 
moment niet,” zegt Peter. Don vult aan: “Fy-
siek is het wel zwaar, maar mentaal is het zo 
ontspannend. Je hebt alle tijd om over din-
gen na te denken, je komt helemaal los van 
je dagelijkse leven.”

Ruim 125.000 euro
In totaal hebben veertien senioren (onder 
wie drie Brandevoorters) en acht junioren 
aan deze derde editie deelgenomen. Zij 
beklommen onder begeleiding van erva-
ren gidsen en de ambassadeurs Wilco van 
Rooijen of Edmond Öfner in een week zo-
veel mogelijk bergtoppen in Zwitserland 
of Italië. Ze haalden 125.502,57 euro op 
voor KiKa. Daarmee is NdTvK het grootste 
particuliere initiatief voor KiKa. De cheque 
werd op vrijdag 27 september tijdens een 
benefietavond in ’t BrandPunt overhan-
digd. De volledige opbrengst komt ten 
goede aan het onderzoek naar neuroblas-
toom. Kijk voor meer informatie over deze 
en vorige edities op www.naardetopvoor-
kika.nl. Je kunt je nu ook al aanmelden voor 
NdTvK 2014 bij Bart van den Berkmortel 
(e-mail: bart@naardetopvoorkika.nl). •

Naar de Top voor KiKa
leeft ook in Brandevoort

Rebekka Kuijten
foto: Peter Wachters

Vroeg naar bed en heel vroeg opstaan, urenlang bikkelen in de ijle 
berglucht, dik ingepakt voetje voor voetje langs diepe afgronden klau-
teren, aan elkaar verbonden door een touw. Met als beloning een vette 
cheque voor onderzoek naar kanker bij kinderen, en een adembene-
mend uitzicht.
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De Jeu de Boules Club Brandevoort is inmid-
dels een feit en telt momenteel eenenveertig 
leden. Zij hebben de beschikking over een 
uitstekend veld, waarop tien banen. Je kunt 
er dus met veertig tot zestig spelers tege-
lijk boulen. Tevens beschikt de JBCB over 
twintig sets (van drie stuks) oefenballen voor 
de leden die nog niet beschikken over eigen 
(wedstrijd)ballen.
Er wordt, vanaf 14.00 uur, op de dinsdag-, 
woensdag-, donderdag- en zaterdagmiddag 
in groepen gespeeld. Spelen op meerdere 

dagdelen is toegestaan, je kunt dus zo vaak 
boulen als je wilt. Voorlopig spelen wij nog 
onderlinge wedstrijden, toernooien en on-
derlinge competities en niet tegen andere 
verenigingen. In de toekomst, indien er ani-
mo voor is, zouden wij met één of meerdere 
teams kunnen gaan deelnemen aan de Hel-
mondse Stadscompetitie.

Het eerste onderlinge toernooi heeft reeds 
op 28 september plaats gevonden. Een bui-
ten gewoon gezellige happening met mooie 

en spannende partijen. Het zonnige weer 
droeg er zeker aan bij dat het een zeer ge-
slaagde middag werd.
Op het ere podium kwamen: Marijke Fabrie 
(eerste plaats), Ruud van Berkel (tweede 
plaats) en op de derde plaats eindigde Jo-
han Doomernik.

Heeft u belangstelling om lid te worden 
van Jeu de Boules Club Brandevoort, 
mail dan uw gegevens naar: nwbderooij@ 
onsbrabantnet.nl. •

Jeu de Boules Club

Nick de Rooij
Foto: archief Jeu de Boules Club

Toen op 12 december 2012 bekend werd dat de Stichting Sporten 
en Bewegen Brandevoort op het Sportpark enkele jeu-de-boulesbanen 
ging aanleggen, zijn enkele enthousiaste boulers gestart met het op-
richten van de Jeu de Boules Club Brandevoort.
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Oktober puzzel

De september puzzel is gewonnen door B Eekels. Gefeliciteerd! De oplossing is: september

Deze maand een nieuwe puzzel. Plaats bij elke letter het cijfer (stukje foto), zodat de foto compleet is. De 
redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een interes-
sante prijs. De oplossing kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl, onderdeel formulie-
ren. De uiterste inleverdatum is 10 november. Succes!

Flexibele oppas gezocht in De Veste voor 
twee kinderen van 5 en 7 jaar voor respectie-
velijk dinsdag en/of donderdag en/of vrijdag 
na schooltijd tot maximaal 17.30 uur. Dagen 
en tijden in overleg. Voor verdere informatie 

en afspraken graag contact opnemen met 
Ilona van Baal 77 50 44 of 06 546 415 82.

Te huur vanaf 1 jan 2014 in het hart van De 
Veste: Ruime woning met gezellige woon-

keuken voorzien van alle inbouwapparatuur. 
Tevens 4 zeer ruime slaapkamers en bad-
kamer met bad en separate douche. Eigen 
parkeerplaats op binnenterrein. Huurperiode 
n.o.t.k. Voor meer informatie 06 150 501 19.

brandjes
Heeft u een brandje opgegeven omdat u iets verloren hebt en heeft u 
het inmiddels terug? Heeft u iets gevonden dat al weer is aan de eige-
naar is geretourneerd? Laat het ons even weten, dan hoeft uw brandje 
niet gepubliceerd te worden.

De oplossing:
A_ / B_ / C_ / D_ / E_ / F_ / G_ / H_
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De Explorers hebben al veel ervaring met 
het spelen van Zwarte Piet bij verschillende 
sinterklaasactiviteiten. Daarnaast zijn ze bij 
Scouting geoefend om te werken en te spe-
len met jonge kinderen. 

Naast het feit dat de Explorers het bijzon-
der leuk vinden om Zwarte Piet te zijn, komt 

het geld enkel ten goede aan de groepskas 
van de Explorers. Het afgelopen jaar zijn de 
Explorers twaalf dagen op kamp gegaan in 
Zuid-Engeland en ook de komende zomer 
zijn de Explorers van zins om weer de Ne-
derlandse grens over te gaan. Daar heb-
ben ze uiteraard een groot bedrag voor 
nodig. Met de Zwarte Piet-actie proberen 

ze hiervoor het geld bij elkaar te verdienen. 

U krijgt twee leuke enthousiaste Pieten voor 
e12,50 voor 15 minuten of e25,- voor 30 
minuten. Alles kan in overleg! 

Contactpersoon: Silke Barendse (sjmba-
rendse@hotmail.nl of 06 128 267 62). •

Scouting Brandevoort 
helpt Sinterklaas

Bijna is het dan zover… De Sint komt weer naar Brandevoort. Helaas 
heeft de sint niet genoeg pieten om iedereen een leuke sinterklaastijd 
te geven. Daarom helpen de Explorers van Scouting Brandevoort hem 
een beetje. Voor een gezellig sinterklaasfeest waarin pakjes en kinde-
ren centraal staan, laat u uw kind verrassen door een bezoek van twee 
leuke jonge Zwarte Pieten.
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Herinnert u zich de weersomstandigheden 
van zondagochtend 13 oktober nog? De 
striemende regen? De gure wind? Het was 
de dag van de Eindhovense hele en halve 
marathon, waar zo’n dertig lopers van Lo-
persgroep Brandevoort aan deelnamen. Het 
gros van dit gezelschap reisde rond 11.00 
uur enigszins zenuwachtig en vol hoogge-
spannen verwachtingen met de trein naar 
Eindhoven. Elkaar bevragend op voorgeno-
men kledingkeuze, te kiezen starttempo, ver-
wachte binnenkomst, wel of niet vooraf nog 
een krentenbol met een beker koffie te ne-
men, de beste strategie om na afloop weer 
snel op krachten te komen (eiwitten? suiker? 
een goed glas bier?).

Als eerste stond op het programma: het aan-
moedigen van twee van onze lopers die ’s 
ochtends al voor dag en dauw op pad waren 
gegaan voor het lopen van de hele (42.195! 
km) marathon. Wij waren maar net op tijd bij 
de Boschdijktunnel om Peter en Marcel toe 
te kunnen juichen op hun doorkomst halver-
wege het parcours. Helden met Hoofdletter 
H! Daarna togen wij richting Beursgebouw, 

om ons startnummer voor de halve marathon 
op te halen en ons in onze lopersoutfit te hij-
sen. Opvallend was de diversiteit aan keuzes. 
Je zag lopers in een korte broek met hemdje, 
maar evengoed waren er mensen die én long 
tight én long sleeve én wind jack droegen.

Het was druk in de startvakken. En koud, al 
was het gelukkig gestopt met regenen. Om 
zich enigszins te wapenen tegen de wind, 
hadden veel mensen zich gehuld in een 
wegwerp poncho, af te gooien zodra het 
startschot zou klinken. Degenen die achterin 
startten, hadden er een behoorlijk karwei 
aan om door zeeën van plastic de startlijn 
te bereiken. Gelukkig begint de tijdregistra-
tie pas daadwerkelijk vanaf die lijn. En ook 
het magische lopen zelf natuurlijk. De eerste 
kilometers zoeken naar een prettig tempo. 
En daarna… genieten. Van die enorme, veel-
kleurige sliert met lopers voor je (en achter 
je), de juichende mensen langs het parcours, 
de blaaskapellen langs de route.

De organisatie van Eindhoven Marathon had 
ruimschoots mannen met hamers ingehuurd. 

Veel lopers gaven na afloop aan er een (of 
meer) te zijn tegengekomen. Niet een strak-
ke tijd, maar uitlopen werd gaandeweg het 
traject voor velen het hernieuwde doel. Koud 
tot op het bot, de handen compleet gevoel-
loos en met stramme spieren op weg naar 
de finish. Veel andere lopers voeren juist 
bijzonder wel bij de kou. Eenmaal warm ge-
lopen, zetten zij er flink de pas in en liepen 
ze hun oude persoonlijke record aan digge-
len. Maar persoonlijk record of niet, hele of 
halve marathon, uitgelopen of onverhoopt uit 
moeten vallen, alle deelnemers aan de Mara-
thon Eindhoven verdienen een dikke pluim! 
Net als de organisatie en de vele vrijwilligers, 
zonder wie er helemaal geen marathon zou 
zijn.

Ook volgend jaar is Lopersgroep Brande-
voort in Eindhoven weer nadrukkelijk van de 
partij. Met ongetwijfeld nog meer lopers en 
nog meer supporters. Meer informatie over 
Lopersgroep Brandevoort? Kijk op www.
lopersgroepbrandevoort.nl en ontdek dat ie-
dereen op elk niveau bij ons van harte wel-
kom is. •

Trudy van Horne
foto: Rianne van Lierop

Lopersgroep Brandevoort 
sterk vertegenwoordigd op Marathon 
Eindhoven
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Even de wijk uit
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Popkoor KoloK uit Helmond 
pakt uit!
Op zaterdag 2 november en zondag 3 no-
vember geeft KoloK een bijzondere show: 
Out of the box.
KoloK is een unieke samenwerking aange-
gaan met Kamerorkest Alveare uit Veghel 
en met een gelegenheidsband. Louter top-
muzikanten! Alle ingrediënten zitten in dit 
muzikale brouwsel dat inderdaad uniek mag 
worden genoemd. KoloK gaat in alle opzich-
ten Out of the Box.
De verrassende samenwerking met bijbe-
horende nieuwe nummers en aangepaste 
arrangementen, speciaal voor deze show 
geschreven, maakt dat we nieuwe paden 
bewandelen. 
KoloK is er trots op deze nieuwe show in het 
Theater Speelhuis in Helmond op de plan-
ken te kunnen zetten. Bent u nieuwsgierig 
geworden? Dan nodigen we u van harte uit 
om te komen luisteren en kijken. Wanneer:
Zaterdag 2 november, avondvoorstelling 
(20.15 uur)
Zondag 3 november, matineevoorstelling 
(14.00 uur)
Zondag 3 november, avondvoorstelling 
(20.15 uur)
Kaarten zijn te koop via www.kolok.nl en 
www.theaterspeelhuis.nl.

November in het Annatheater
Zaterdag 9 november: Freedom Theatre 
Speelt: Mijn dood is een geschenk
In het stuk staat de vraag centraal hoe het 
kan dat een mens in staat is de keuze te 
maken zijn leven en dat van anderen op zo’n 
brute wijze te ontnemen. In het zoeken naar 
een antwoord is dit stuk ontstaan. Een wes-
terse journaliste krijgt de kans om een aantal 
nachten een Palestijnse man en zelfmoord-

strijder te interviewen. Dit waargebeurde ver-
haal speelt zich af in de 80-er jaren in het 
sinds 1947 bezette Jenin in Palestina. 
Een interview, het opgroeien van een poë-
tische jongen, zijn leven en zijn uiteindelijke 
keuze. Een stuk dat nieuwe vragen blijft op-
roepen... Begrijpen is veranderen…. 
Script en regie: Kim Don, aanvang: 20.30 
uur, entree: e10,-. 

Zondag 24 november: Dikke Duim tegen 
Zoete Lieve (theatersport)
Spannende, ontroerende en grappige scè-
nes vliegen over en weer, want het gaat 
erom welk team de beste scène neer weet 
te zetten. Ook het publiek kan zich uitleven, 
want die krijgt sponzen om te gooien naar 
de strenge rechters en rozen om de spelers 
te belonen voor een leuke twist. Heb je zin in 
een vermakelijke middag waarbij jouw sug-
gesties in de scènes worden meegenomen? 
Kom dan op zondag 24 november naar het 
Annatheater. Aanvang: 14.00 uur, entree: 
e6,-.
Het Annatheater is gelegen aan de Engelse-
weg ter hoogte van het NS-station, Floref-
festraat 21a, 47 52 55, e-mail: info@anna-
theater.nl, www.annatheater.nl. 

Theo Driessen-Instituut spring-
levend!
Het Theo Driessen-Instituut bestaat in okto-
ber zestig jaar. Tijdens een jubileumweekend 
op 8, 9 en 10 november zal blijken dat het 
instituut nog springlevend is.
Op 8 november wordt geheel in stijl van 
Theo Driessen het weekend geopend met 
een eucharistieviering in de St.-Jozefkerk 
met het St.-Jozefkoor onder leiding van Jos 
Leenen, aanvang 19.00 uur. Daarna volgt om 
20.00 uur een reünie in het instituut. Deze 

avond belooft een feestelijke bijeenkomst te 
worden met een ‘aangeklede’ borrel. De re-
unie is bedoeld voor alle (oud-)betrokkenen: 
koorleden, volks- en morrisdansers, verken-
ners, personeel St.-Jozefschool, leden van 
de koren en het orkest die gebruik maken 
van het instituut. Foto’s en filmpjes uit de his-
torie van het Theo Driessen-Instituut worden 
vertoond. De morrisdansers treden op en 
het boek over het leven van Theo Driessen 
wordt gepresenteerd. Daarnaast is er een 
expositie van werken van Frits Boudewijns, 
Toon Fimerius, Guus Kuijs en Frans Verba-
kel, leerlingen van Harrie Crijns, oud-onder-
wijzer aan de St.-Jozefschool. Voor de reünie 
kan men zich inschrijven via de website www.
theodriesseninstituut.nl. Er wordt een bijdra-
ge in de onkosten gevraagd van {*E*}7,50. 
Op 9 november verzorgen de gebruikers van 
het Theo Driessen-Instituut, diverse koren 
en het Symfonieorkest Helmond-Venray een 
uitvoering. Aanvang 12.30 uur. Na afloop is 
er gelegenheid tot gezellig samenzijn. Op 10 
november geven leerlingen van de talent-
stroom van Kunstkwartier Helmond in de 
leeftijd van 8 tot en met 18 jaar een klassiek 
getint concert. Met onder andere klarinet, 
zang, piano, blokfluit en cello. Dit sluit aan 
op het werk van Theo Driessen: de musische 
vorming van jonge mensen. Bovendien is het 
Kunstkwartier het ‘kleinkind’ van het Theo 
Driessen-Instituut. Aanvang 14.30 uur. De 
toegang op 9 en 10 november is gratis. Alle 
muziekliefhebbers zijn van harte welkom. Dit 
geldt zeker ook voor de buurtbewoners. Voor 
10 november is reservering noodzake-
lijk. Mail naar aukje20@kpnmail.nl of stuur 
een berichtje naar A. v.d. Mortel-Boogaarts, 
Keepstraat 4, 5702 LH Helmond.  
Theo Driessen Instituut, Willem Prinzenstraat 
43, 5601 BC Helmond. •
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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: Oud Brandevoort 10 vóór 11 

november 2013. 

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

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

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

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

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

De prijzen worden aangeboden door

L a a n  d o o r  d e  Ve s t e  1 1 6  •  Te l e f o o n :  0 4 9 2 - 6 6 0 9 5 5

Dit zijn de uitslagen van de kleurwed-
strijd waar jullie weer enorm je best op 
hebben gedaan. De 3 winnaars van de 

prijzen in willekeurige volgorde zijn:
 

Fee Vestjens 9 jaar
Ruben van Velden 8 jaar

Matthijs Duine 7 jaar
 

De prijzen worden naar jullie 
huisadres opgestuurd. 

Tip voor het inkleuren: download de 
kleurplaat en print hem uit. Het papier 

is namelijk te glad om fijn te kunnen 
kleuren. Plak liever geen stickers, 

glitters en ander leuks (diks) op de 
kleurplaat.

BRANDEVOORT 

LAAN DOOR DE VESTE 116  
HELMOND ∙ Tel. 0492 - 660955
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UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ BRANDEVOORTER COURANT NOVEMBER NUMMER
8 november

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 Brandevoort Adriaan van Veggel wijkraad.secretaris@brandevoort.org
Wijkhuis ’t BrandPunt  Fons Bosman  secretaris@brandpunt.info
Commissie Buurtpreventie  Adriaan van Veggel  preventerven@brandevoort.org
Chilll-house     Sandra Geleijns chill-house@brandevoort.org
Stichting Dickensnight Brandevoort Anouk Muntendam  voorzitter@dickensnight.nl
Commissie speelvoorz./groen  Henk Noort spelengroen@brandevoort.org
Commissie webmasters Herbert von Reth  webmaster@brandevoort.org
Stichting 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 Mady van den Acker info@brandeliers.com
Bridgeclub ‘t BrandPunt Germ Popken gpopken@onsbrabantnet.nl
Winkeliersvereniging Brandevoort info@winkelcentrumbrandevoort.nl
Clientenraad stichting gezondheidscentrum Brandevoort clientenraad@sgcb.nl
Sport Vereniging Brandevoort Roland Koster voorzitter@svbrandevoort.nl
Stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort  voorzitter@sportparkbrandevoort.nl
Brandeleros Audrey Tijssen-Geboers info@brandeleros.nl
ComputerClub Brandevoort J. Heldens computerclub@brandevoort.org
Basketball Black Shots Erik van Eert info@blackshots.nl
Biljartclub Brandevoort in Actie Nick de Rooij biljartclub@brandevoort.org
KoBra (koor Brandevoort) Folly van Dijk info@koorbrandevoort.nl
De Zonnebloem Ria Dijstelbloem jandijstelbloem@hetnet.nl
Popkoor Brand New Voices Marijke Verhoeven info@popkoorbrandnewvoices.nl

Activiteitenkalender 2013 
 
Oktober  
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
27 okt SBIA Trybuut – Tonpraters 14.00 en 19.00 ‘t BrandPunt   432013 
29 okt SBIA Liederentafel 20.00 uur W. Fabrie      06 54375039 
 
November  
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
2/3 nov Houtse Toneel Avondvoorstelling  ‘t BrandPunt   432013 
04 nov Ukkie Speelgoedbeurs Mierlo  I. Verrijt   665200 
08 nov Brand. Courant Inleveren kopij nr. 9 Voor 18.00 uur C. Brouwer   663650 
10 nov SBIA Speelgoed en kinderkled.  ‘t BrandPunt   432013 
23 nov Brandeliers Leutfestijn 20.00 uur ‘t BrandPunt   432013 
24 nov SBIA Intocht Sinterklaas 14-16.00 uur ‘t BrandPunt   432013 
24 nov SBIA Verkiezing Brandevoorter  ‘t BrandPunt   432013 
26 nov Computerclub Internetbankieren 14-17.00 uur ’t BrandPunt   432013 
26 nov SBIA Liederentafel 20.00 uur W. Fabrie      06 54375039 
29 nov Brand. Cour. Distributie nr 9  P. Princen   665781 
29 nov ANBO Seniorenconvent 14.30-17.00 u ‘t BrandPunt   432013 
30 nov Winkelierver. Zwarte Pieten Markthal 10-16.00 uur ‘t BrandPunt   432013 
 
December  
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
01 dec Brandeliers Prinsenreceptie 14.30-17.30 u ‘t BrandPunt   432013 
06 dec Brand. Courant Inleveren kopij nr. 10 Voor 18.00 uur C. Brouwer   663650 
08 dec Dickensgroep Dickensnight  Dickensgroep 
19 dec Druzhba/Kobra Kerstconcert  20.00 uur ‘t BrandPunt   432013 
30 dec Brand. Cour. Distributie nr 10  P. Princen   665781 

Bron : www.kalenderbrandevoort.nl.   Wijzigingen voorbehouden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Activiteitenkalender 2013 
 
Maart  
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
03 mrt Houtse Tnlgr. Kindervoorstelling 11.00 uur ’t BrandPunt   432013 
07 mrt Zorgboog Leren masseren 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
08 mrt Brand. Cour. Inleveren kopij nr 3 Voor 18.00 uur C. Brouwer   663650 
09 mrt Lopersgroep Fun – to – run 9.15 – 10.30  ’t BrandPunt   432013 
11 mrt Computerclub Helpdesk 19 – 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
22 – 24 mrt Fotoclub Tentoonstelling Brandevrt.  ’t BrandPunt   432013 
29 mrt Brand. Cour. Distributie nr 3  P. Princen   665781 
30 mrt SBIA Paaseieren zoeken 10.30 uur ’t BrandPunt   432013 
 
April  
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
01 april ’t BrandPunt Wijkhuis gesloten  ’t BrandPunt   432013 
04 april SBIA Zuidzorg presenteert zich  ’t BrandPunt   432013 
05 april Brand. Cour. Inleveren kopij nr 4 Voor 18.00 uur C. Brouwer   663650 
20 – 21 april Brandevoort leeft Brandevoort leeft  ’t BrandPunt   432013 
26 april Brand. Cour. Distributie nr 4  P. Princen   665781 
30 april SBIA Koninginnedag  ’t BrandPunt   432013 

Bron : www.kalenderbrandevoort.nl.   Wijzigingen voorbehouden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

activiteitenkalender 2013
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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 Rob Jansen op de Haar & Patrick de Vogel  0900 - 88 44
            e-mail rob.jansen.op.de.haar@brabant-zo.politie.nl of patrick.de.vogel@brabant-zo.politie.nl 
stadswacht 84 59 70
 
GEMEENTE 14 04 92

STORINGEN (dag en nacht) 
elektriciteit / gas 0800 - 90 09
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 - 88 61

  dr. Kaiser en dr. Schoots 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 47
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  
Maatschappelijke werk levgroep  53 91 04
  Nienke Crijns en Miek Manders 59 89 89

Logopedie - Callista Lichtendahl 06 - 54 35 57 69 
Verloskundigen
  “Brandevoort” - Leen van Leuken & Marinda van de Rijt  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
De Veste Tandartspraktijk - De Plaetse 34  74 60 12
Praktijk voor mondhygiëne - Lilian Schouten 66 46 44
Natuurgeneeskundig therapeute - Hélène Corbijn 06 - 47 66 41 94
Jongerenwerker swh Helmond-West & Brandevoort - Elke Minnebach 06 - 42 96 73 43

ScHOLEN, KINDEROPVANG EN BUITENScHOOLSE OPVANG 
O.B.S. Brandevoort, De Plaetse 150 66 78 57
                                 Hulshoeve 4 66 29 62
De Vendelier, Schutsboom 67, Stepekolk - Oost 53  52 04 34
Mondomijn, Laan Door De Veste 1000 66 28 94

Korein Kinderplein, Laan door de Veste 1000 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
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
Kids castle Hulshoeve, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Hulshoeve 4 (voorheen Hoevestein) 088 -20 88 261
Sport BSO de Brug (Spring), Arkweg 3-17 Mierlo 06 - 15 34 97 88 b
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