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Even voorstellen:
wie is William Kuijpers?
“Nou, mijn naam is William 
Kuijpers. Ik ben 53 jaar, ge-
trouwd, heb drie kinderen 
en woon al 21 jaar in Bran-
devoort. Ik ben momenteel 
Sportpark Beheerder van 
sportpark Brandevoort voor 
stichting sporten en bewe-
gen in Brandevoort. Daar-
naast ben ik vrijwilliger bij SV 
Brandevoort waarvan ik een 
van de oprichters ben.”

Hoe is de club tot 
stand gekomen?
“Voordat de club bestond 
werd er op zondagmorgen 
gevoetbald door wijkbewo-
ners. Alle kinderen en ouders 
die in Brandevoort woonde 
en zin hadden in een pot-
je voetbal, konden hier aan 
deelnemen.
Door enkele ouders is des-
tijds het initiatief genomen 
om een voetbalclub op te 
richten. Dat is nu bijna twaalf 
jaar geleden.”

U heeft verschillende 
functies (gehad) binnen 
de vereniging. 
Aan welke rol beleeft u 
het meeste plezier?
“Dat klopt, diverse van deze 
functies vallen nu onder mijn 
werk als beheerder van het 
sportpark. Het gaar hierbij 
om alle voorkomende werk-
zaamheden op de Accom-
modatie. Voor SV Brande-
voort ben ik verantwoordelijk 
voor alle sportmaterialen en 
ben ik wedstrijdsecretaris 
jeugd. Ik maak de plannin-
gen voor de wedstrijden in 
het weekend.

De planning maken vind 
ik het leukste werk. Om-
dat we iedere zaterdag een 
druk schema hebben, is het 
altijd weer een opgave om 
de planning rond te krijgen. 
Als er dan op die zaterdag 
geen klachten of inciden-
ten zijn geweest, geeft het 
je een goed gevoel dat de 
planning klopt.”

U heeft zelfs een eigen 
laan, William Kuijperslaan, 
en sommige noemen je 
zelfs Mister Brandevoort. 

Dit geeft aan dat mensen 
waardering hebben voor je 
werk, hoe voelt dat?
“Het is leuk om te horen dat 
er mensen zijn die dit vin-
den, maar iedere vrijwilliger 
is belangrijk om de club te 
laten slagen. Ik ben er maar 
een onderdeel van.”

En als laatste: wat zijn uw 
toekomstplannen bij en 
voor S.V Brandevoort?
“Doorgaan zoals het nu gaat 
en samen met al onze vrij-
willigers de club naar een 
hoger plan tillen, op een ni-
veau waar de club hoort.” 

inhoud

De Halve van Helmond
Brandevoort opgelet: op 
zondag 19 april vindt de 
eerste editie plaats van de 
‘Halve van Helmond’.
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Het belang van 
een AED apparaat
Dat een AED  van 
levensgroot belang is in 
een situatie van nood is 
algemeen bekend. 

Immers, tijdens een 
noodgeval moet er snel 
gehandeld kunnen 
worden.
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Wie fi etst er 
dit jaar mee met 
Duofi etsen Helmond?
De stichting Duofi etsen 
Helmond start dit 
voorjaar weer met haar 
fi etstochten.
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COLOFON
Ons Brandevoort Magazine
Ook op internet: 
www.onsbrandevoort.com

OPLAGE
4000 stuks in Brandevoort.

UITGEVER
Adcommunicatie 
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 
5708 HN  Helmond

ADVERTENTIES
advertentie@onsbrandevoort.com
Tel. 0492-845350
Christel Sanders 
(06-30 07 31 81)
Danielle Huissoon
(06-30 25 25 12)

REDACTIE
Mandy Meeuwsen
Loes Bakels-van Rijsingen
Lisa Meeuwsen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.: 
redactie@onsbrandevoort.com
Steenovenweg 20,
5708 HN  Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot 28 maart.
Verschijningsdatum volgende
editie 10 april 2020.

BEZORGKLACHTEN EN 
VERSPREIDING
bezorging@deloop.eu

AFHAALADRESSEN 
ONS BRANDEVOORT
• Wijkhuis ‘t BrandPunt, Biezenlaan 29
• Albert Heijn, De Plaetse 87
• Jumbo, Huiskensstraat 2

OPMAAK
Chris Thielen, Rik Aarts.

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie

VOORPAGINA FOTO
Chris Thielen

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen Adcommunicatie

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

Aan de inhoud van Ons Brandevoort Magazine is alle 
mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten 
aan worden ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.

William 
Kuijpers
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De kracht van verbinding
Lopersgroep Brandevoort heeft in haar 
ambitie om Rondje Brandevoort verder 
uit te bouwen de samenwerking met HAC 
gezocht. Bij HAC waren ze direct zeer en-
thousiast om een grootschalig hardloop- 
en wandelevenement voor Helmond te 
organiseren. In een paar maanden tijd 
hebben de verenigingen deze samenwer-
king bezegeld met een nieuw evenement: 
de Halve van Helmond. 

De ervaring van beide verenigingen, Lo-
persgroep Brandevoort met de organisa-
tie van Rondje Brandevoort en HAC met 
de ervaring van de populaire NightRun, 
legt een stevige basis voor de organisatie. 
Het doel is om de ‘Halve van Helmond’ 
in de komende jaren als Helmonds eve-
nement bovenregionaal op de kaart 
te zetten. 

Hardlopen en wandelen 
Bij de Halve van Helmond staat, de naam 
zegt het al,  de halve marathon centraal. 
Ook zijn er hardloopwedstrijden over 
10km en 5km, is er een bedrijvenloop, 
een scholierenloop, een Kidsrun en wan-
delaars kunnen deelnemen aan een wan-
deltocht van 7km of 15km. Kortom, een 
groots evenement voor jong en oud, voor 
wedstrijdatleten, recreatieve lopers en 
wandelaars. 

Het parcours
De start/finish van het evenement vindt 
jaarlijks wisselend plaats op Sportpark 
Molenven of Sportpark Brandevoort.  Dit 
jaar zal de start en finish plaatsvinden op 
Sportpark Molenven in Stiphout, bij de 
atletiekclub HAC. Het hardloopparcours 
heeft een lengte van 10 km en loopt door 
mooie gebieden van Helmond zowel qua 

natuur als architectuur. Sportpark Bran-
devoort is onderdeel van het parcours. De 
Kidsrun vindt plaats op de atletiekbaan 
van Sportpak Molenven. Voor wandelaars 
wordt een mooie route uitgezet door de 
Stiphoutse bossen.

Meer informatie en inschrijven
Inschrijven voor het evenement is mo-
gelijk via de website www.halvevanhel-
mond.nl. Hier is ook meer informatie te 
vinden over het evenement. Niet alleen 
sporters, ook toeschouwers zijn van har-
te welkom tijdens deze dag om de lopers 
aan te moedigen. Er zal gezorgd worden 
voor entertainment, hapjes en drankjes. 
Heb je zin om mee te helpen op 19 april? 
Laat het ons weten via:
info@halvevanHelmond.nl

Doe mee met de Doe mee met de 

Halve van
Helmond! Helmond! 
Brandevoort opgelet: op zondag 19 april vindt de eerste editie 

plaats van de ‘Halve van Helmond’. Een nieuw hardloop- en 

wandelevenement, georganiseerd door Lopersgroep Brandevoort 

en de Helmondse Atletiekclub HAC. De Halve van Helmond is 

de grotere ´broer´ van het welbekende Rondje Brandevoort.  

Foto’s | Jan Dijstelbloem www.jadijfoto.nl
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Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

Wij maken plaats
voor de nieuwe collectie

50% KORTING 
op de kleding collectie

shoes&more

Zjana Bodyfashion
Lingerie Speciaalzaak

Lingerie & Badmode
cup A-K / omvang 65-125

Rosme • Lauma • Valeria • Wadima
Cheryomushki • Self • Infi nity

Tribuna • Fiora • Charmante • Sensera
Palada • Innamore • Minimi

Hoofdstraat 126, Helmond (Mierlo-Hout)
Shop 24/7 op www.zjana.nl

Tegenover Jan Linders en de Rabobank - met gratis parkeren voor de deur

BH prijs max €29,95

€50,- KORTING 
op elk 4e raamdecoratiesysteem!
o.a. jaloezieën, plissés, rolgordijnen
en lamellen

21% KORTING
op de maakkosten!
van overgordijnen, vitrages  
en transparanten

WOONMAAND AANBIEDINGEN
Vraag naar de actievoorwaarden

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

PVC STUNTACTIE!
€5,- KORTING*per m2
Nu vanaf €48,95 per m2
all-in: pvc + egaliseren + leggen

Houtse Parallelweg 83 | 5706 AD – Helmond
Tel. 0492 – 547023 | info@deelenstoffen.nl

Woonmaandactie bij 

€50,- KORTING 
op elk 4e raamdecoratiesysteem!
o.a. jaloezieën, plissés, rolgordijnen
en lamellen

21% KORTING
op de maakkosten!
van overgordijnen, vitrages  
en transparanten

WOONMAAND AANBIEDINGEN
Vraag naar de actievoorwaarden

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

PVC STUNTACTIE!
€5,- KORTING*per m2
Nu vanaf €48,95 per m2
all-in: pvc + egaliseren + leggen

Houtse Parallelweg 83 | 5706 AD – Helmond
Tel. 0492 – 547023 | info@deelenstoffen.nl

Welke kleuren gebruik ik en welke stijl wil ik 
creëren? Wat hang ik voor de ramen: stof of 
systeem, kleurrijk of rustig, trendy of basic? Een 
ding is zeker: raambekleding is de sfeermaker in 
huis! Deelen Stoff en & Gordijnen heeft hierin het 
grootste aanbod: duizenden meters gordijnstoff en 
op voorraad in ‘tig’ kleuren, heel veel dessins, 
transparante en dichte kwaliteiten.  

Wil je nieuwe gordijnen voor de kinderkamer of lekker uitsla-
pen met verduisterende gordijnen? Of wil je overdag de zon 
kunnen weren met een van onze trendy systemen zoals een 
duo-rolgordijn, plissé, lamellen of paneelgordijn? Voor ieder 
interieur en elk budget is er een uitgebreide keuze. Alles wordt 
razend snel op maat gemaakt en geleverd.

Ook hebben wij een ruim assortiment vloerbekleding in de 
showroom te Helmond! U kunt bij ons terecht voor PVC vloe-
ren, vloerbedekking, trapbekleding en click-PVC vakkundig 
door ons geplaatst. Profiteer tijdens onze woonmaandactie 
van 21% korting op de maakkosten van gordijnen, vitrages en 
inbetween, € 50 korting op elk vierde raamdecoratiesysteem 
en € 5 korting per vierkante meter op plak PVC! Kijk voor de ac-
tievoorwaarden op de website of informeer hierna in de filialen.

Ook voor advies aan huis kunt u ons inschakelen. Wij kunnen 
alles voor u verzorgen: een advies, meten, maken, hangen 
of leggen. U hoeft alleen maar van het resultaat te genieten. 
Een offerte en inmeten is altijd gratis en verplicht u tot niets. 
In Helmond vindt u ons aan de Houtse Parallelweg 83 en in 
Weert aan de Maaspoort 58.
www.deelenstoff en.nl
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Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

ALLE 
BEKENDE 
MERKEN VOOR 
UW INTERIEUR 
ONDER ÉÉN DAK!

Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
IEDEREEN HÉT 
IDEALE BED
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Prijswinnende foto’s 
geëxposeerd bij tentoonstelling 
Fotoclub Brandevoort 2020
Op de tentoonstelling van Fotoclub Brandevoort op 14 en 15 maart 
2020 in Wijkhuis ’t Brandpunt zullen ook twee prijswinnende foto’s 
van leden geëxposeerd worden. In September 2019 eindigde Astrid 
Winkens met één van de 25 winnende foto’s uit 6500(!) inzendingen 
in de fotowedstrijd van Roots magazine. De foto stond ook in de Roots 
agenda van 2019.

Op dinsdag 18 februari 2020 won ons lid Albert van de Meerakker een 
prestigieuze prijs voor de beste reisfoto’s bij de fotowedstrijd van de 
Columbus Community, het online reizigersplatform van Columbus Travel. 
Albert won in de categorie Cultuur met zijn foto van de koffieceremonie 
gemaakt in Ethiopië.
Beide foto’s zullen te zien zijn op de tentoonstelling van Fotoclub Brandevoort 
op 14 maart (van 13:00 tot 17:00 uur) en 15 maart (van 11:00 tot 16:00 uur) in 
Wijkhuis ’t Brandpunt aan de Biezenlaan 29 in Helmond, Brandevoort.

F | Fotoclub Brandevoort

Ons aanbod bevat over het 
algemeen kinderfietsen voor 
alle leeftijden, maar zeker 
ook goede fietsen voor vol-
wassenen of kinderen die 
voor het eerst naar de mid-
delbare school gaan. U kunt 
fietsen, ook elektrisch, fiets-
stoeltjes, steppen, skeelers en 
rolschaatsen inleveren.

De fietsen worden tussen 
1.00 en 12.00 uur ingenomen. 
De verkoop zal van 13.00 tot 
15.00 uur zijn en het afhalen 
van de eventueel niet verkoch-

te fietsen kan tussen 16.00 en 
16.30 uur. De fietsbeurs vindt 
plaats op het schoolplein van 
Openbare Basisschool Bran-
devoort, ingang aan de zijde 
van de Koolstraat.
Over de fietsbeurs

Deze fietsbeurs vindt elk jaar 
in het voorjaar plaats om de 
inwoners van Brandevoort de 
gelegenheid te geven over-
tollige fietsen en/of te kleine 
(kinder)fietsen door ons te la-
ten verkopen. Daarnaast geeft 
het andere inwoners de kans 

om voor een mooie prijs een 
fiets aan te schaffen voor kind, 
kleinkind of zichzelf. Op deze 
manier draagt de organisatie 
bij aan een duurzame econo-
mie en geven we spullen een 
tweede leven. De fietsbeurs 
houdt 10% van de vraagprijs in. 
Het bedrag wat wordt opge-
haald met de verkoop van de 
fietsen, wordt gebruikt ter on-
dersteuning van andere acti-
viteiten van de stichting Bran-
devoort in Actie, die hiervoor 
een  aanvraag kunnen doen bij 
het bestuur. Of het kan worden 

gebruikt als aanvulling voor het 
doen van een grote aankoop 
die het bestuur op de plan-
ning heeft staan. Uitganspunt 
is en blijft dat het opgehaalde 
bedrag aan alle inwoners van 
Brandevoort ten goede moet 
kunnen komen. Voorbeelden 
hiervan zijn de aanschaf van 
materialen voor de Paasacti-
viteit, maar ook een bijdrage 
voor materialen die SBIA uit-
leent ter ondersteuning van de 
activiteiten die voor en door de 
inwoners van Brandevoort ge-
organiseerd worden.

Fietsbeurs 
Brandevoort 
Zaterdag 4 april 2020 organiseert Stichting Brandevoort 
in Actie de jaarlijkse Fietsbeurs. Hét moment voor 
inwoners van Brandevoort om een nieuwe tweedehands 
fiets aan te schaffen óf een nog goede, voor u niet meer 
bruikbare, fiets te (laten) verkopen. 

www.fietsbeurs.brandevoort.org
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Nationaal- en internationaal taxivervoer
Luchthaven vervoer
Koeriersdiensten
Chauff eursdiensten
Particulier schoolvervoer
Zittend ziekenvervoer

78.11.22
www.taxicentralebrandevoort.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Nationaal- en internationaal taxivervoer
Luchthaven vervoer
Koeriersdiensten
Chauff eursdiensten
Particulier schoolvervoer
Zittend ziekenvervoer

78.11.22
www.taxicentralebrandevoort.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

de Plaetse 165 Helmond-Brandevoort     -     www.boutique4more.nl

B O U T I Q U E 4 M O R E
Ontspannen shoppen

VOORJAAR

0492 504712

www.dichtbij-verloskundigen.nl

Altijd in de buurt

VERLOSKUNDIGEN HELMOND

Dichtbij

Binnenstad Vitaliek, Julianalaan 2, Helmond
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98B, Brandevoort

Brouwhuis Rijpelberg, Hof Bruheze 16, Brouwhuis Rijpelberg
Dierdonk Medisch Centrum, Waterleliesingel 18, Dierdonk

Altijd in de buurt
Binnenstad Vitaliek, Julianalaan 2, Helmond

Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98B, Brandevoort
Brouwhuis Rijpelberg, Hof Bruheze 16, Brouwhuis Rijpelberg

Dierdonk Medisch Centrum, Waterleliesingel 18, Dierdonk

www.dichtbij-verloskundigen.nl
0492-504712

Holistische gelaatsbeleving • Energetische massage • Energiewerk
 

Ardennen 1, Helmond. T: 06 47 05 99 01 | www.divanons.nl | info@divanons.nl

Elke behandeling bij Divanons is niet alleen een fysieke 
ervaring, maar ook mentale en zelfs een spirituele!

Beleef het zelf! Ontspan, vertrouw, laat los & geniet 

Meer weten? 

Neem gerust 

contact op! 

Liefs Miriam

EIGENTIJDS WONEN
DE MOOISTE 
MEUBELEN 
VAN DE MOOISTE 
MERKEN
Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

WWW.ONSBRANDEVOORT.COM
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Het belang van 
een AED apparaat 

Het apparaat hangt op het terrein van 
meneer van Mierlo: “Je ziet het apparaat 
goed hangen. Weliswaar staat vanuit 
sommige perspectieven de boom er voor, 
maar dat terzijde is hij goed vindbaar. 

Het apparaat hangt hier de hele dag aan 
de stroom en ook ’s avonds is hij, van-
wege voldoende verlichting, makkelijk 

te vinden.” Het werkt als volgt: wanneer 
is vastgesteld dat het om een mogelijke 
hartstilstand gaat, worden de burgerhulp-
verleners die zich dichtbij het slachtoffer 
bevinden, binnen een straal van 750 me-
ter, automatisch gealarmeerd (deze men-
sen hebben allemaal een reanimatiecur-
sus gevolgd). 
Deze mensen krijgen de locatie van het 

slachtoffer en zij moeten dan direct de 
reanimatie gaan toepassen. Vervolgens 
worden er andere mensen geïnformeerd 
dat ze een AED moeten ophalen. Deze 
mensen krijgen de locatie van de dichtst-
bijzijnde AED plus de pincode van de kast 
waar de AED in hangt en de locatie van 
het slachtoffer. Dit gebeurt net zo lang tot 
de hulpdiensten arriveren.

Dat een AED  van levensgroot belang is in een situatie van nood is algemeen bekend. 
Immers, tijdens een noodgeval moet er snel gehandeld kunnen worden. Om het voor 
iedereen een stuk makkelijker te maken, kunt u op de website van het Rode Kruis: 
wwwe.aed.rodekruis.nl/ een overzicht vinden van de AED’s die in Helmond hangen. 
Ook op de Medevoort 9a hangt er eentje.

De AED hangt achter de boom aan de Medevoort 9a  |  Foto’s: Mandy Meeuwsen

9
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1/1 pagina.  180x267 mm € 300,-  € 250,-

3/4 pagina.  180x167 mm € 275,-  € 235,-

1/2 pagina.  180x131 mm € 175,-  € 150,-

1/4 pagina.  87,5x131 mm € 90,-  € 80,-

1/8 pagina.  87,5x63 mm € 50,-  € 45,-

1/12 pagina. 41,25x63 mm € 30,-  € 25,-

‘Brandje’          € 6,50- per regel van 24 leestekens
(spaties meegerekend, contant in brievenbus Steenovenweg 20)

VOORPAGINA, PAGINA 2, VOORLAATSTE PAGINA EN 
ACHTERPAGINA  OP AANVRAAG. PRIJZEN EXCL. BTW.

1x
in een keer reserveren

WWW.ONSBRANDEVOORT.COM
0492-845350
ADVERTENTIE@ONSBRANDEVOORT.COM

10x per jaar

Wilt u kennismaken met onze school?
Voor een  rondleiding kunt u contact met ons opnemen via 
administratiebrandevoort@obsh.nl

De Plaetse 150, 5708 ZJ   Helmond
Hulshoeve 4, 5707  SL Helmond
www.obsbrandevoort.nl

Eigentijds onderwijs, dat kinderen 
voorbereidt op hun toekomst in de 
Brainport regio.

Eigentijds onderwijs, dat kinderen 
voorbereidt op hun toekomst in de 
Brainport regio.

COMMUNICATIECOMMUNICATIECOMMUNICATIE

GEGARANDEERD 

SCHERPE 
PRIJZEN!

Reclame campagnes | Advertenties ontwerp/ 
opmaak/plaatsing | Website bouw/hosting 

(probleemloze verhuizing) | Internet Marketing
Verspreiding van uw fl yer/folder | Drukwerk/outdoor

uw communicatie partner voor:

Steenovenweg 20, 5708 HN Helmond
www.adcommunicatie.nl | info@adcommunicatie.nl
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cadeau met VERJAARDAGEN, JUBILEA, 
RECEPTIES of WILT U GEWOON IEMAND BELONEN?
Besteedbaar bij meer dan 140 Helmondse ONDERNEMINGEN.

behoud de economie in helmond, steun de leefbaarheid, laat niet alles wegvloeien naar het internet.
Advertentie wordt gesponsord door weekkrant de loop t.b.v. MKB helmond Verkooppunten: Bloemstudio tini Roefs, 
Cacaofabriek horeca, da drogist stiphout, giels bloemboetiek, jumbo stiphout, konings verf & behang, leef en zorg helmond, 
lunchroom de keijser, primera de luifel, the readshop, vvv kantoor en wijnhuis helmond. www.hellemondgift.nl

geef de hellemondgift waardebon cadeau!

Dansavonden
Met ingang van zaterdag 7 maart is het 
ook voor KBO-leden mogelijk om te 
gaan dansen op de zaterdagavonden. 
Op 7 maart startte de eerste dans-
avond in de Geseldonk, welke voor 
iedereen toegankelijk is.  Het is vrij 
dansen waarbij een instructeur, Rob, 
desgewenst aanwijzingen kan geven 
op mooie dansmuziek. De kosten voor 
het dansen bedragen € 1. U leest het 
goed: slechts € 1 per dansavond. De 
dansavonden beginnen om 20.00 uur 
en duren tot maximaal 00.00 uur.
Als er behoefte is aan echte dansles-
sen, dan kunnen we in overleg treden 

met de dansinstructeur om te bezien 
wat de mogelijkheden zijn. Als er ook 
KBO-leden uit Brandevoort zijn die 
graag danslessen in Brandevoort zou-
den willen krijgen, dan willen we  bij 
voldoende belangstelling in overleg 
met de dansinstructeur bezien wat 
mogelijk is. 

U kunt uw belangstelling voor de dans-
lessen kenbaar maken door een briefje 
in de brievenbus te doen bij Hans van 
Knegsel, Hoofdstraat 70, Mierlo-Hout 
of door een e-mailtje te sturen naar 
h.vanknegsel@chello.nl. Vermeldt op 
het briefje uw naam, adres, telefoon-

nummer en emailadres en ook of u in 
de Geseldonk of in Brandevoort dans-
lessen zou willen volgen.

Namens het bestuur 
van KBO-St. Lucia

Activiteiten 
seniorenvereniging 
KBO St. Lucia

Seniorenvereniging Kbo St. Lucia is een 
vereniging van, voor en door senioren. 
De vereniging is een afdeling van KBO-
Brabant en heeft op 1 januari 2020 ongeveer 
730 leden. Wij zijn een actieve vereniging 
van- en voor iedereen vanaf 50 jaar .

KBO
ST. LUCIA

F | Shutterstock
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betovert met 
Romeo & Juliet 

Voor de derde keer komt The Royal Moscow Ballet naar 
Het Speelhuis in Helmond! Ze zijn terug in het theater 
met een hartstochtelijke bewerking van Shakespeare’s 
wereldberoemde liefdesverhaal Romeo & Juliet. 

Een droomvoorstelling voor elke balletliefhebber! De afge-
lopen twee seizoenen gaf The Royal Moscow Ballet al een 
indrukwekkend visitekaartje af met ‘The Sleeping Beauty’. 

Romeo, lid van de familie Montague, wordt in het geheim 
verliefd op Juliet, een lid van de familie Capulet. Beide 
families zijn gezworen vijanden. Reden daarvoor is een 
vete uit het verleden. De liefde van Romeo en Juliet zou 
de verzoening van beide aartsrivalen kunnen betekenen. 
Maar zo ver zal het nooit komen. Door een noodlottig 
toeval zal de onmogelijke liefde voor beiden zeer slecht 
aflopen. Leonid Lavrovsky was verantwoordelijk voor de 
oorspronkelijke choreografie. Deze is nu te zien in een 
bewerking van Anatoly Emelianov. Deze prijswinnende 
choreagraaf en eerste solist sluit hierbij een haast perfect 
huwelijk tussen dramatische muziek, tragische verhaallijn 
en magistrale dans. Zwijmel weg bij deze tragische, maar 
passionele dansvoorstelling over verboden liefde. 
Zaterdag 21 maart • 19.30u

Romeo & Juliet van The Royal Moscow Ballet 
www.theaterspeelhuis.nl

F | Het Speelhuis

MAART

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

BINNENKORT IN HET SPEELHUIS!

12/03 PEPIJN GUNNEWEG

SHOW The Great Wonder

13/03 COCKTAILS

TONEEL Vincent Croiset, Tijn Docter e.a.

14/03 HAAL HET DOEK MAAR OP

MUZIEKTHEATER Mariska van Kolck en Tony Neef

17/03 SANNE WALLIS DE VRIES

CABARET Kom

18/03 TONIO

TONEEL Porgy Franssen, Jacqueline Blom e.a.

20/03 LOST PROJECT

TONEEL Man Down

21/03 THE ROYAL MOSCOW BALLET

DANS Romeo & Juliet 

24/03 HET PARADIJS

TONEEL Paradijsvertraging

27/03 DE AANSLAG (NAAR HARRY MULISCH)

TONEEL  Peter Bolhuis, Victor Löw e.a.

binnenkort:

vr 06 mrt 20:00 u  
borgers  
MUZIEK IN DE FAMILIE   
za 07 mrt 20:15 u  

ntjam rosie 
FAMILY AND FRIENDS TOUR 2020
Zo 08 mrt 20:00 u  

diamond head   
THE COFFIN TRAIN TOUR 2020 
vr 13 mrt 21:00 u  

atrophy   
30 YEARS VIOLENT BY NATURE
za 14 mrt 21:00 u  

def americans
12,5 JAAR JUBILEUM  
vr 20 mrt 20:15 u  

gert bettens, eva de roovere 
& the flandriens 
DE POPKLASSIEKER  
za 04 apr 21:00 u  

leif de leeuw band  
WHERE WE ARE HEADING TOUR 2020

podium

FILOSOFILM MEERDERE TIJDSTIPPEN
6 x filosofie & film door dr. Rob van Gerwen. 

KINDERFILMFESTIVAL SCHOOLVAKANTIES
Film, chips en fris in de schoolvakanties.

GOEDEMORGENFILM MA T/M VR 10:00 U
Film met warme drank en chocolade. 

THE ROYAL OPERA HOUSE 
& BALLET MEERDERE TIJDSTIPPEN
Opera en ballet op het witte doek.

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

Expo

Na wereldsteden als Tokyo, 
Montreal, Mexico City, Rome, 
Teheran en Syndey zal de 
World Press Photo Exhibition 
2019 nu ook te zien zijn in 
Helmond. 

T/m 29 mrt zijn de winnaars 
van de 2019 World Press  
Photo Contest te bewonderen 
in De Cacaofabriek.

06-29 Maart 2020
De Cacaofabriek
Helmond
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Huis en hypotheek

De maximale hypotheekrenteaftrek in 2020 is 46% (was 

49,5%) maar gelukkig is het eigenwoningforfait gedaald 

naar 0,6% Dit betekent dat diegenen met een inkomen 

boven de € 68.507,- minder belastingvoordeel hebben. 

Ga je dit jaar een huis te kopen? De grens voor de Natio-

nale Hypotheek Garantie (NHG) is namelijk gestegen naar 

€ 310.000. Als je investeert in energiebesparende voor-

zieningen, dan stijgt de NHG-kostengrens tot € 328.600. 

Partneralimentatie

Vanaf dit jaar wordt de duur van de partneralimentatie 

fl ink ingekort. Deze wijziging  is een extra nadeel voor de 

ex-partner die partneralimentatie ontvangt, omdat ook de 

hoogte van de partneralimentatie mogelijk 

lager zal worden als gevolg van de be-

perking van de fi scale aftrekbaarheid van 

partneralimentatie.

Wil je weten wat de gevolgen zijn? 

Als Erkend Financieel Adviseur 

help ik je er graag bij. Ik kijk ver-

der dan eenmalig voordeel en 

wijs op alternatieven. Zo krijg 

jij inzicht en overzicht, zodat 

je beslissingen kunt nemen die 

het beste bij je passen. 

Kanzz fi nanciële planning
Herselsestraat 16
06-50524702
hans@kanzz.nl
www.kanzz.nl

Ben je in loondienst of ben je ondernemer? 
Of heb je een eigen woning? Per 1 januari is er veel 

gewijzigd. Wat betekent dit voor jou? Ik heb een 
aantal wijzigingen op een rijtje gezet.

www.kanzz.nl

Wie fi etst er 
dit jaar mee met 

Duofi etsen Helmond?

Er zijn afspraken met vrijwel 
alle Zorg instellingen van Hel-
mond waar we frequent men-
sen ophalen om met hen een 
middag te gaan fietsen in Hel-
mond en omgeving. Daarnaast 
hebben we ook contact met 
veel nog thuiswonende men-
sen, die ook met ons kunnen 
meefietsen.
Zo'n fietsdag ziet er als volgt 
uit: de vrijwilligers verzame-
len zich bij ons clubhuis in de 
Kastanjehoutstraat en vertrek-
ken daar met de duofietsen 
om 13.00 uur naar de gekozen 
instelling. Sinds de gift van de 
LEV-groep van een duofiets 
en een riksja, beschikken we 
intussen over elf fietsen. Onze 
planners en de coördinatoren 
op de instellingen proberen te 
zorgen dat die dan ook allen 
bezet zijn. We fietsen diverse 
routes in en om Helmond. 
Na ongeveer een uur fietsen 
drinken we een kopje koffie of 
thee bij één van onze koffie-
adressen. We rijden dan het 
tweede gedeelte van de rou-
te en zorgen dat onze gasten 
rond 16.15 uur weer terug zijn. 
Voor onze gasten, en ook voor 
ons, is dit een echt uitje. Naast 
de contacten, gesprekken en 
herinneringen kunnen ze ook 
nog wat doen aan hun condi-

tie omdat ze kunnen kiezen 
voor meefietsen of niet. Onze 
Duofietsen hebben namelijk 
de mogelijkheid voor de mede-
passagier om mee te trappen 
als men dat kan en wil. Tevens 
zit er elektrische traponder-
steuning op de fietsen, waar-
door het fietsen met een duo-
passagier niet zwaarder is dan 
alleen fietsen zonder onder-
steuning. 
Voor deze activiteit zoeken we 
nog vrijwilligers die een middag 
per week of meer zich willen 
inzetten voor hun medemens 
die niet meer zelfstandig kan 
fietsen. De dankbaarheid die 
getoond wordt na elke rit is de 
beloning die u er voor krijgt. 
Lijkt u dit wel wat, meldt u zich 
dan aan bij onze stichting als 
vrijwilliger. U wordt dan uitge-
nodigd om gezamenlijk met 
een aantal ervaren vrijwilligers 
een proefrit te maken zodat u 
ook in de praktijk kunt ervaren 
hoe het fietsen voelt.

U kunt u aanmelden op onze 
website www.duofietsenhel
mond.nl of bel even naar het 
secretariaat van de stichting te-
lefoonnummer: 06-57082890. 
Mogen wij u als aspirant 
vrijwilliger begroeten in 
onze gezellige groep? 

De stichting Duofi etsen Helmond 
start dit voorjaar weer met haar fi etstochten. 

U heeft ons ongetwijfeld al eens gezien in 
uw omgeving. We gaan dan weer elke dag, 

uitgezonderd het weekend, fi etsen met mensen 
die een beperking hebben en/of niet meer 

zelf kunnen fi etsen. 

F | Duofietsen Helmond
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 Daarom staat het schoolthe-
ma dit jaar volledig in het kader 
van techniek: het ontwikkelen 
van vaardigheden op tech-
nisch vlak, het onderzoeken 
van techniek en technische 
apparaten en het verkennen 
van technische bedrijven in de 
Brainport regio. Op donderdag 
9 april geven de kinderen een 
presentatie aan de wijk van 
wat zij in de drieweekse the-
maperiode gedaan en geleerd 
hebben.

De Brainport regio waarin onze 
kinderen opgroeien, is een 
zeer innovatieve technologie-
regio. Ook dat speelt door in 
het onderwijs. Door aandacht 
te besteden aan techniek en 
hoe techniek bij de bedrijven 
om ons heen een belangrij-
ke rol speelt, bereiden scho-
len de kinderen beter voor op 
hun toekomst in de Brainport 
regio. Zowel old school tech-
niek, timmeren en bouwen, als 
nieuwe technologie eb digitale 

vaardigheden komen aan bod.
Elk jaar werken alle groepen 
van OBS Brandevoort drie we-
ken lang gezamenlijk aan een 
thema. Dit jaar is dat thema 
techniek. Op diverse manie-
ren gaan de kinderen in alle 
groepen op onderzoek uit. Zij 
leren daarbij planmatig onder-
zoek te doen en hun bevin-
dingen te delen. De periode 
wordt afgesloten met een in-
loopavond, waarbij de school 
wordt opengesteld voor alle 
geïnteresseerden en de kinde-
ren presenteren wat zij hebben 
geleerd en gedaan.

Programmeren
Alleen door te leren hoe een 
computer werkt en kan wor-
den aangestuurd, kunnen we 
in de toekomst optimaal van 
deze computers gebruik ma-
ken. Daarom besteedt OBS 
Brandevoort structureel aan-
dacht aan het aanleren van di-
gitale vaardigheden, onder an-
dere in het Tech Lab op school. 

Gedurende de periode van het 
schoolthema, gaan alle groe-
pen zich verder verdiepen in 
een van de robots uit het Tech 
Lab. Zo is er de Sphero, en 
programmeerbare bal die tot 
op de millimeter precies naar 
een doel kan worden gepro-
grammeerd. Of Dash & Dot 
die reageren op verbale com-
mando’s, maar ook zelf kun-
nen praten, dansen of rijden. 
De Micro:bit is de microcom-
puter waarmee in de hoogste 
groepen geleerd wordt om zelf 
een stappenteller of bibber-
spiraal te maken. En hoewel 
deze robots een prachtig mid-
del zijn, zit de toegevoegde 
waarde vooral in de vaardig-
heden die de kinderen ermee 
leren, zoals stapsgewijs, pro-
bleemoplossend denken.

Bedrijven bezoeken
En hoe wordt die moderne 
technologie dan gebruikt? Dat 
leren de kinderen door op be-

zoek te gaan bij bedrijven in 
de regio en concrete proble-
men te onderzoeken. Welke rol 
speelt techniek bij een trans-
portbedrijf ? En waar zie je het 
terug bij een fabrikant van rol-
stoelen? Zo leren zij meer over 
de Brainport regio waarin zij 
wonen en hoe zij daaraan in de 
toekomst kunnen bijdragen. 
En door de activiteiten van 
bedrijven te vertalen op kind-
niveau, wordt de reguliere les-
stof gekoppeld aan de praktijk. 
Tijdens het schoolthema gaan 
daarom ook verschillende 
groepen op bezoek bij bedrij-
ven in de regio of krijgen zij een 
gastles in de klas. De kinderen 
laten graag zien wat ze gedaan 
en geleerd hebben. Zij stellen 
daarom op donderdag 9 april 
vanaf 18.30 uur beide locaties 
van de school open voor alle 
omwonenden die een kijkje 
willen komen nemen. 

Tekst: Sacha Keijer

Zien hoe 
prinses Jaqueline 
gedaupt wordt?

Bekijk 
de hele 
video op:

www.helmondnu.nl

Jonge onderzoekers 
presenteren hun 
technische kennis
Onze kinderen groeien op in een wereld vol techniek. 
Zij vinden het de normaalste zaak van de wereld, vragen zich 
vaak niets eens af hoe dat zit of waar het vandaan komt. Als 
Brainport basisschool vindt OBS Brandevoort het belangrijk 
ze daar meer over te leren. 



15

Traditiegetrouw zijn we dit jaar gestart 
op de vrijdag met de scholenbezoeken. 
Tijdens deze ochtend zijn we met onze 
prinsenwagen en de Goudblinkers naar 
Mondomijn, OBS Brandevoort en De 
Vendelier geweest. Het is ieder jaar weer 
fantastisch om samen met de scholieren 
een feestje te kunnen bouwen! De vrij-
dagavond zijn we van start gegaan met 
het carnavalsprogramma van 2020! We 
zijn begonnen met een Crazy TeenZ Par-
ty. Alle tieners uit Brandevoort (en om-
streken) waren van harte welkom en wat 
hebben we een leuk feest ervan gemaakt 
met maar liefst 200 tieners! Voor de ou-
ders werd er een leuke pubquiz georgani-
seerd in cafe ’t Brandpunt. De zaterdag-
middag hebben we weer heerlijk genoten 
van de Carnavalsoptocht op ’t Hout. Door 

de storm was het nog  lang spannend of 
deze wel kon doorgaan. Aansluitend heb-
ben we in onze hoftempel family party 
gehouden. 

Zondag was de optocht Helmond Cen-
trum, maar dit keer zonder wagens van-
wege de slechte weersomstandigheden. 
We hebben daarom gekozen voor het 
aanmoedigen van de deelnemers en het 
bezoeken van enkele cafés. De maan-
dag was de traditionele kindermiddag 
met wederom veel kinderen en ouders. 
Deze werd georganiseerd door SBiA en 
de Brandeliers. De Brandevoorste enter-
tainers verzorgden deze middag de mu-
ziek, dans, bingo en ook waren Baco en 
Breezer gezellig langsgekomen. Op de 
dinsdag middag was er in onze hoftempel 

een carnavalesk-café. Om de traditie af te 
sluiten zijn we op woensdagavond het as-
kruisje gaan halen bij de St. Lucia kerk en 
daarna als echte afsluiter het strijken van 
de vlag. Zo hebben we op een gezellige 
en feestelijke sfeer afscheid genomen van 
carnaval 2020.
In dit jubileumjaar hebben wij onder lei-
ding van Prinses Jacqueline d’n Urste 
feest gevierd. Zij is deze carnaval samen 
met haar Adjudante Patty, de Raads-
heren en Raadsdames, de Dansgarde en 
alle andere actieve Brandeliers, voorop 
gegaan onder het motto: “Daor brandt 
nog licht”. We willen daarom iedereen be-
danken en vooral onze sponsoren, wie dit 
geweldige carnaval mede mee mogelijk 
hebben gemaakt, op welke manier en bij-
drage dan ook. Bedankt!

Wat hebben we met z’n allen een prachtig carnaval 2020 
beleefd. De dagen zijn voorbij gevlogen en helaas is het weer 
voorbij. Als jubilerende carnavalsvereniging zijn we ons 
motto getrouw ‘Daor brandt nog licht’ samengekomen in onze 
Hoftempel ’t Brandpunt, het Sportpark, scholen en zijn we op 
bezoek gegaan bij diverse carnavalsverenigingen in de regio.

Carnaval in Brandevoort 
met C.S. de Brandeliers  F
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T O U R S  B . V .

Bustripjes.nl
T O U R S  O U R S  B . V .

BusBus

* Zakelijk vervoer 
* Groepsreizen 
* Rolstoeltouringcar 

* Business Taxi 
* Airport transfers 
* Zieken- en Zorgvervoer

Wilhelminastraat 78 | 5731 ER Mierlo | T: 0492-662260 | info@bergerhof.nl

WWW.BERGERHOF.NL | WWW.BUSTRIPJES.NLEngelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONENVOOR GAAF 
BEHANG, VERF &
KLEURADVIES

Helmondse Lichtjes
Parade 2020

Niet de kwantiteit, maar 
de kwaliteit staat ook voor 
deze editie weer hoog in 
het vaandel. De route be-
gint, net als bij de vorige 
edities, op industrieterrein 
Houtsdonk. Vanaf daar 
trekken de deelnemers 
vanaf 19.30 uur over de 
Houtse Parallelweg richting 
de Hoofdstraat. Ter hoogte 
van de Windmolenstraat 
eindigt de optocht. In de 
grote verwarmde tent op 
het Kerkplein gaat men 

vanaf 19.30 uur tot 01.00 
uur een fantastisch feest 
vieren. Na afloop van de 
Helmondse Lichtjes Para-
de worden daar de prijs-
winnaars bekendgemaakt.

Op deze avond zijn de 
Hoofdstraat en de Houtse 
Parallelweg van 18:00 tot 
23:30 uur afgesloten voor 
al het verkeer. Entree is € 
2,50 per persoon, kinderen 
tot 4 jaar gratis. www.hel
mondselichtjesparade.nl

De Helmondse wijk Mierlo-Hout verandert zaterdag 28 
maart aanstaande weer in een prachtig sprookjesachtig 
dorp. Tienduizenden lampjes kleuren de tientallen crea-
ties tijdens de Helmondse Lichtjes Parade.

 F | Ton Pennings

Twaalf routes van vijf kilometer 
De beweegroutes in Helmond 
worden aangegeven met spe-
ciale gele pijlen die in de afge-
lopen maanden zijn geplaatst. 
In totaal zijn er twaalf routes 
uitgezet die elk een lengte van 
ongeveer vijf kilometer heb-
ben. Ze zijn bedoeld voor ie-
dereen die graag wat meer wil 
bewegen in de buitenlucht. Dit 
kan alleen, met de hond, sa-

men met vrienden of zelfs on-
der begeleiding. De routes zijn 
toegankelijk voor rolstoelge-
bruikers, maar ook hardlopers 
en fietsers kunnen de route 
afleggen. In Brandevoort kun 
je de route vinden bij wijkhuis 
het Brandpunt. Dit is tevens 
ook het startpunt van deze 
route! Je vindt de hele route 
op: www.jibbplus.nl
F | Jibb+

Ga lekker aan de wandel
door Brandevoort
In samenwerking met de gemeente Helmond heeft 
Stichting Jibb speciale Beweegroutes uitgezet in Helmond. 
De Beweegroutes zijn routes door de wijk en, waar mogelijk,
door een natuurlijke omgeving. 
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Word vrijwilliger bij de 
Kindervakantieweek
Net zoals ieder jaar vindt de Kindervakantieweek plaats in de eerste week van de 
zomervakantie. Dat is dit jaar van 13 juli tot en met 17 juli en de week staat volledig 
in het teken van Brandevoort op het witte doek! Denk aan glitter en glamour, rode 
lopers, stuntmannen/vrouwen, Hollywood en nog veel meer.

Elk jaar zijn er vrijwilligers nodig bij de 
Kindervakantieweek. Veelgehoorde vra-
gen zijn: “Ik wil best wat doen, maar ik kan 
niet de hele week beschikbaar zijn, dat is 
zeker verplicht?”, “Ik hoor dat het heel erg 
veel werk is om vrijwilliger te zijn, ik heb 
een gezin en een baan, dit kan ik er echt 
niet bij doen” of “ik zie mezelf geen cre-
atieve workshops begeleiden, wat is er 
eigenlijk nog meer?” Nou, wees gerust: je 
hoeft zeker niet de hele week beschikbaar 
te zijn. Het is prima te combineren met 
een gezin en baan. Hoe meer vrijwilligers 
er zijn, hoe kleiner de taken zijn. Dus: wil je 
eens sparren of informatie inwinnen, laat 
het gerust weten. Je kunt ook even kijken 
op de website, daar zie je alle werkgroe-
pen en vrijwilligers die dit jaar deelnemen!
N.B. Het is ook mogelijk om enkel in de 
week zelf te helpen (denk aan bemanning 
posten, begeleiden van spellen of het 
helpen bij het opbouwen en/of afbre-

ken). Hier hebben we nog dringend hulp 
voor nodig!

Jeugdvrijwilligers
Ook jeugdvrijwilligers kunnen zichzelf in-
schrijven via onze website vanaf 4 maart. 
In 2020 is er een maximum aantal plaat-
sen voor jeugdvrijwilligers en maatschap-
pelijke stagiaires beschikbaar. Na verwer-
king van alle inschrijvingen krijg je van ons 
te horen of er een stage- of vrijwilligers-
plek beschikbaar is. Meer informatie? Kijk 
dan eens op: www.kvwbrandevoort.nl

17

Foto’s | Jan Dijstelbloem www.jadijfoto.nl
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 te koop  cursussen
 kennismaking  te koop gevraagd
 te huur  vakantie
 diversen  huisdieren
 personeel  evenementen
 auto’s en motoren  onroerend goed
 woningruil  radio en tv

Inleveradres: Steenovenweg 20 | 5708 
HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 8,00
€ 9,50
€ 11,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 15,50

Wat te verkopen? Probeer ‘n 
Brandje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. 
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. 
Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per hokje. 
Tussen ieder woord een hokje vrij laten.

Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
EEN RUIM 
ASSORTIMENT 
VLOEREN

Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
EEN GROOT
ASSORTIMENT 
RAAMBEKLEDING

Weet jij welke van deze drie stukjes in de puzzel past?
Raad het juiste antwoord en win een waardebon

t.w.v. € 20,- te besteden bij Cafetaria Brandevoort!

A B C

Mail het juiste antwoord naar redactie@onsbrandevoort.com o.v.v.
 fotopuzzel + maandnummer. Voeg in de mail uw naam, adresgegevens en 

telefoonnummer toe en wie weet bent u deze maand de winnaar!
Insturen van de juiste oplossing kan tot en met 28 maart 2020.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie februari 2020: Britt Tonk-Hommels

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

hartstichting.nl

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.



19

Bereikbaarheids
diensten
Bereikbaarheids

Welzijn Brandevoort 
Gezondheidscentrum 
Brandevoort, 
De Plaetse 98 
5708 ZJ Helmond
Website: www.sgcb.nl
E-mail info@sgcb.nl

Huisarts
Spoedlijn huisartsen: 0492 – 50 47 04
Spoed avond / weekend: 0900 – 88 61
Afspraak maken: 0492-504705
Medicatie herhalen: 0492-504706
Intercollegiaal overleg: 0492-504707
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Apotheek Brandevoort
0492 – 37 00 47 
De Plaetse 86, 5708 ZJ Helmond
Openingstijden: 
maandag tot en met vrijdag 
8.00 - 17.30 uur

Dokter 
(alleen spoedgevallen)
Centr. Huisartsenpost
Telefoonnummer: 0900-8861
Elkerliek Ziekenhuis, dagelijks 17:00-08:00, 
weekend/feestdagen.

Apotheek
(alleen spoedgevallen)
Dienstapotheek Peelland
Telefoonnummer: 0492 - 59 59 83
Elkerliek Ziekenhuis, 
dagelijks 17:00 tot 08:00, 
weekend/feestdagen

Politie
Politie afdeling Helmond
Centrum, bezoekadres:
Kasteel-Traverse 101, Helmond
Telefoonnummer: 0900-8844
Website: www.politie.nl

Stadswacht
Tel. 0492 – 84 59 70

Buurtbrigadier Roy Mudde 
Telefoonnummer: 0900 – 88 44 
E-mail: roy.mudde@politie.nl

Gemeente Helmond
Tel. 0492-140492

Storingen (24 uur)
Elektriciteit / gas: Tel. 0800 – 90 09
Water: Tel. 0492 – 59 48 94 

Slachtofferhulp
Na telefonische afspraak 
Tel. 0900 – 0101

Dierenambulance:
Tel. 0492 - 51 39 71

GGD Brabant-Zuidoost 
Website: www.ggdbzo.nl
Tel. 088 – 0031 100

Verloskundigen
Ditchbij verloskundigen Helmond
De Plaetse 98B, 
5708 ZJ Helmond 
0492-501712

Biologische markt 
Brandevoort
Elke vrijdag is er van 14.00 - 
18.00 uur een biologische 
markt onder de Markthal van 
Winkelcentrum Brandevoort 
in Helmond. 
Markthal Winkelcentrum 
Brandevoort, de Plaetse 1
14:00 - 18:00 uur.

NL Doet: Buurttuin 
klaar maken voor 
het nieuwe seizoen
Het Oranje Fonds organiseert 
op 13 en 14 maart 2020, samen 
met duizenden organisaties in 
het land, weer NLdoet; de groot-
ste vrijwilligersactie van Neder-
land. NLdoet zet vrijwilligerswerk 
in de spotlights en nodigt ieder-
een uit om een dagje de handen 
uit de mouwen te steken. Het 
nieuwe seizoen voor Buurrtuin 
Brandevoort staat weer voor 
de deur. De volgende klussen 
maken dat er een goede start 
gemaakt kan worden: reparatie 
dak van de pipowagen, opknap-
pen paden met houtsnippers, 
onderhoud kruidentuin en het 
plant- en zaai klaar maken 
eerste teeltvakken.

Burenruzie 
SV Brandevoort
Nee, natuurlijk is het geen echte 
burenruzie. Op zondag 15 maart 
aanstaande komen de buren uit 
Mierlo op bezoek bij drie senio-
renteams van SV Brandevoort. 
Kom ze mannen aanmoedigen 
als zij tegen drie teams van Mi-
fano spelen! De eerste wedstrijd 
start om 10.00 uur en vanaf 
16.00 uur zorgt DJ Roel B voor 
een feestje! 

Bingomiddag voor 
jeugd en senioren
Tennisvereniging “Carolus”
Sint Antoniusweg 10, 5706 LW 
Helmond

Knotsclub
De Knotsclub is dé club van 
Scouting Brandevoort die iedere 
eerste zaterdag van de maand 
samenkomt om samen gave 
pionierwerken te maken. Als 
het weer dat niet toelaat zijn we 
druk met touwen onderhouden 
en maken, mini-pionieren, 
sierknopen en paracorden. 
Kom langs als je lid bent van 
Scouting Brandevoort of ouder 
of verzorgen bent van een lid. 
Scouting Brandevoort Brande-
voort 13a, zaterdag 4 april 2020 
van 13:30 - 16:30

Koningsdag 
in Brandevoort
Op koningsdag vindt er op het 
schoolplein van OBS Brande-
voort een kinder-vrijmarkt plaats 
van 10.30 tot 14.00 uur

MAART/APRIL

13 maart
Vrijdag

18 maart
Woensdag

4 april
Zaterdag 

27 april
Maandag

14 maart
Zaterdag

15 maart
Zondag

Ondersteuning 
bij het vinden van 
de juiste hulp

Als u hulp nodig heeft, 
kan het gebeuren dat 
u met verschillen-
de organisaties en 
contactpersonen te 
maken krijgt.  Ook de 
regels voor hulp of 
zorg, zijn niet altijd 
eenvoudig. Komt u er 
zelf niet uit? Bent u 
niet bekend met alle 
mogelijkheden? 

Voert u liever niet 
alleen een gesprek 
met een organisatie? 
Cliëntondersteuners 
helpen u. Gratis en 
onafhankelijk.

Clientondersteu-
ners denken met u 
mee, helpen u met 
het gesprek met de 
gemeente of andere 
organisaties en zoeken 
met u naar oplossin-
gen. Daarnaast geven 
ze informatie en ad-
vies, bijvoorbeeld over 
jeugdhulp, langdurige 
zorg of zorgtoeslagen. 
En ze weten welke hulp 
er in uw buurt geboden 
wordt. 

Organisaties die 
u ondersteunen
Er zijn verschillende or-
ganisaties die u graag 
bijstaan. 
Op www.helmond.nl/
clientondersteuning 
vindt u de informatie 
over de verschillende 
organisaties. Bent u al 
in gesprek met de ge-
meente of een andere 
organisatie, dan kunt 
u uw contactpersoon 
vragen u in contact 
te brengen met een 
organisatie voor cliën-
tondersteuning.
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TE KOOP

Vraagprijs € 434.000,- k.k.

De Langekker 14

Middelerserf 4 Schrijvershoeve 12 Valeriaanbeek 23

Vilsterenedreef 8  

VERKOCHT

TE KOOP TE KOOP

Vraagprijs € 649.000,- k.k.

Lobbenhoeve 2

Vraagprijs € 539.000,- k.k.

Kravelsbeemden 13

TE KOOP

Vraagprijs € 599.000,- k.k.

Paardshoeve 9 Den Hoge Hurk 9 Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE KOOP?
Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 
wijk. Als groot kantoor met 
een breed netwerk hebben 
wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 
woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 
voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 
van onze aanbieding*

UW WONING EXTRA
ONDER DE AANDACHT 
ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN EINDHOVEN

DIRECT VERKOCHT

DIRECT VERKOCHT DIRECT VERKOCHT

DIRECT VERKOCHT
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 WÉRKT VOOR U

Valeriaanbeek 23

VERKOCHT

Schelvisstraat 8*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*
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