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Giro Di Kika benefietavond

Thuiszittips met Jibb+

‘Ik Vertrek” uit Brandevoort

Giro Di Kika is een meerdaagse wielertocht 
door de Dolomieten, Italië, van meer dan 
600 kilometer met bijna 17.000 hoogtemeters 
en bevat uitdagende cols.

In beweging blijven, nu we allemaal thuis zitten, 
is ontzettend belangrijk. Gelukkig kun je genoeg 
dingen doen om fit te blijven

Jurgen en Gonnie Linssen begonnen een Bed & 
Breakfast in het zonnige Italië. Ze vertellen  ons 
over hoe een droom werkelijkheid wordt
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Beste lezer,
Voor u ligt alweer het derde nummer van het 
Ons Brandevoort Magazine. Ook in deze editie 
vindt u weer volop nieuws over Brandevoort en 
haar inwoners en ondernemers.

In deze editie
In dit nummer leest u onder andere over Jurgen 
en Gonnie Linssen. Zij kozen ervoor om in 2014 
een Bed And Breakfast op te starten in Italië. 
Hoe gaat het nu met ze? Ook stellen we vijf vra-
gen aan Eric en Angélique van OPJEPLAETS. 

Zij zijn trotse ouders van Carel, die het syndroom 
van down heeft. Met OPJEPLAETS willen zij een 
plek voor mensen zoals Carel creëren zodat zij 
kunnen geven wat zij te bieden hebben.

Coronacrisis
Ook de coronacrisis houdt iedereen in haar 
greep. Het is daarom juist nu belangrijk dat de 
lokale Brandevoortse ondernemers gesteund 
worden! Eigenaresse van Boutique4more, Jet 
Uijen, vertelt wat voor maatregelen ze neemt 
om ervoor te zorgen dat klanten tóch onbezorgd 
kunnen winkelen. Via de actie #helpdehoreca 
kunt u ook de Brandevoortse horeca ondersteu-
nen in deze lastig tijden.

Gelukkig vallen er ook positieve dingen te mel-
den rondom het virus. Zo kun je in de wijk op 
berenjacht gaan, word OBS Brandevoort creatief 
in het lesgeven en geeft JIBB+ beweegtips zodat 
je thuis fit kunt blijven.

Wij wensen u 
veel leesplezier!

geef de hellemondgift 
waardebon cadeau!
inwisselbaar bij meer dan 140 helmondse ondernemers. 
te koop bij, ZIE www.hellemondgift.nl

STEUN DE
LOkALE 
ONDERNEMER
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Veldsink - Bekx
Marktstraat 18
5731 HW MIERLO
T (0492) 66 17 12
E bankzaken@mierlo.veldsink.nl

D
e C

entrale V
olksbank (C

V
B) is een van de rechtsvoorgangers van RegioBank en w

erd opgericht op 1 oktober 1920
.

Al 100 jaar een 
vertrouwd gezicht 

in uw buurt

DÉ SPECIALIST IN 

VLOEREN, TRAPPEN 

EN RAAMDECORATIE
Persoonlijk advies, snelle levering, groot assortiment 

in A-merken tegen scherpe prijzen.

WOONSPECIALISTBRABANT.NL 
Bijenkorf 8B, Mierlo 

BEL VANDAAG NOG! 

040-2094056

Al 100 jaar een vertrouwd 
gezicht in de buurt 

RegioBank

RegioBank bestaat dit jaar precies 100 jaar. In 1920 werd met de 
oprichting van de Centrale Volksbank de basis gelegd voor wat 
RegioBank vandaag de dag nog steeds is: de bank in de buurt 
met een vertrouwd gezicht. En waar de klant voor een vraag of 
advies gewoon even kan binnenlopen.

Persoonlijke 
dienstverlening met alle 
gemakken van deze tijd
“Klanten waarderen onze 
persoonlijke dienstverlening. 
Voor een vraag of advies be-
zoeken klanten regelmatig 
ons kantoor. Ze weten dat ze 
bij ons een vertrouwd gezicht 
aantreffen. En dat waarde-
ren ze. In het onderzoek van 
de Consumentenbond van 
juni 2019 beoordelen klanten 
RegioBank met een 9,3 voor 
algemene tevredenheid. Ook 
voor service en voor Internet 
én Mobiel Bankieren krijgt Re-
gioBank de hoogste cijfers van 
alle banken. Zo combineren 
wij persoonlijk contact met 
alle gemakken van deze tijd.”, 
aldus Veldsink – Bekx.

Over RegioBank
Met ruim 500 vestigingen in 
dorpen en kleine steden is Re-
gioBank de bank in de buurt. 

Een bank waar mensen ge-
holpen worden door een lo-
kale Zelfstandig Adviseur die 
ze kent en weet wat er speelt 
in hun omgeving. RegioBank 
kiest bewust voor de regio. 
Zij vindt dat lokale gemeen-
schappen waardevol zijn voor 
Nederland. En dat lokale ba-
sisvoorzieningen zoals een 
school, supermarkt en een 
bank moeten blijven bestaan. 
Daarom zorgt RegioBank er-
voor dat iedereen zijn geldza-
ken in de buurt kan regelen. 
En maakt de bank zich sterk 
voor de leefbaarheid van dor-
pen. RegioBank is onderdeel 
van de Volksbank, samen met 
SNS, ASN Bank en BLG Wo-
nen. Samen investeren wij in 
een beter Nederland. Vanuit 
RegioBank doen we dat door 
met vertrouwde gezichten 
aanwezig te zijn in de buurt. 
Voor meer informatie: 
www.regiobank.nl

De hulphoek is een faceboo kgroep opgezet door 
en voor de inwoners van Brandevoort en is bedoelt om, 
zoals de naam al doet vermoeden, om elkaar te helpen. 
Ben jij ook nieuwsgierig naar deze hulphoek? 
Kijk dan eens op Facebook /HulphoekBrandevoort.

Hulphoek 
Brandevoort
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Vloeren, trappen en raamdecoratie
De woonspeciaalzaak biedt een totaal-
aanbod op het gebied van vloeren, trapre-
novatie en raamdecoratie tegen scherpe 
prijzen voor zowel particuliere klanten als 
zakelijke projecten. “We werken met de 
beste materialen en merken zoals vloeren 
van Quick-step, Moduleo en Mflor, raam-
decoratie van Zonnelux, Cedeko, Mart 
Visser en nog veel meer”, aldus Rob. 

Kiest u voor een traprenovatie met hout 
of laat u hem bekleden? En heeft u liever 
gordijnen, jaloezieen of toch rolgordijnen? 
Het antwoord op deze vragen vindt u bij 
Woonspecialist Brabant. Zij voorzien u van 
een passend advies en zorgen ervoor dat 
u tevreden de deur uit gaat. Ook binnen 
het vloerenassortiment zijn er veel uit-
voeringen mogelijk. Denk hierbij aan PVC, 
parket, laminaat, maar ook ondervloeren, 
plinten en vloerkleden. Heeft u altijd al uw 
eigen vloer willen ontwerpen? Ook dat kan 
in de winkel. “Zo kunt u er voor kiezen om 
een tekening, foto of logo in uw vloer te 
laten verwerken”, licht Luuk toe. 

Persoonlijke aanpak
Een persoonlijke aanpak staat hoog in het 
vaandel in de zaak van Luuk en Rob en zij 
zijn dan ook van begin tot eind het aan-
spreekpunt voor de klant: “Wij houden 
voor het gemak van de klant de lijntjes 
kort en zijn van begin tot eind betrokken 
bij het proces: van de afspraak tot aan het 
daadwerkelijk leveren van het product.”  
Doordat de winkel op afspraak open is, 
weet u zeker dat u alle tijd en aandacht 
krijgt die u nodig hebt om uw woonwen-
sen te bespreken.

Luuk: “Er zijn natuurlijk verschillende op-
ties mogelijk als het gaat om uw interieur. 
Wij kijken graag samen met u wat het 
beste bij uw interieur past en stemmen 
ons advies daarop af. Zo kunnen wij een 
fantastisch eindresultaat garanderen.” 

Woonspecialist Brabant is open op af-
spraak wanneer het u uitkomt. Voor meer 
informatie én mogelijkheden kunt u altijd 
bellen naar 040-2094056 of kijk eens op 
www.woonspecialistbrabant.nl

Woonspecialist Brabant: 
alles voor de perfecte 
wooninrichting
Stel: u wilt uw huis een opknapbeurt geven. Een nieuwe vloer, 
een gerenoveerde trap en misschien wel een nieuw stel gordijnen, waar gaat 
u dan naartoe? Naar Woonspecialist Brabant natuurlijk! Luuk Tielemans en 
Rob Goossens runnen samen de zaak die vorig jaar mei haar deuren opende in 
Mierlo. Met ruim tien jaar ervaring bent u bij Woonspecialist Brabant aan 
hét juiste adres als het gaat om een nieuwe vloer, een gerenoveerde 
trap of raambekleding.

Luuk Tielemans (L) en Rob Goossens  |  F Mandy Meeuwsen

Giro Di Kika 
benefi etavond
Giro Di Kika is een meerdaagse wielertocht 
door de Dolomieten, Italië, van meer dan 
600 kilometer met bijna 17.000 hoogte-
meters en bevat uitdagende cols en in de
slotetappe de epische Stelvio.

Het doel van deze wielertocht is om geld op 
te halen voor KiKa. Albert Woudstra deed 
in 2019 voor de eerste keer mee en heeft 
van dichtbij meegemaakt wat voor invloed 
kanker heeft op kinderen en hun directe 
omgeving. Dit is hem goed bevallen, want 
ook dit jaar doet hij weer mee tussen 20 en 
25 september.

Er wordt geacht om minimaal 2500 euro 
aan sponsorgeld mee te nemen. Dit bedrag
is weer een klein stapje in de richting om 
het onderzoek naar kinderkanker (KIKA) 
voort te zetten. Samen met de andere deel-
nemers worden de kleine stapjes hierdoor 
heel groot. Om zoveel mogelijk op te ha-
len, organiseert Albert een benefietavond in 
Wijkhuis ’t Brandpunt om geld in te zame-
len. De datum van deze avond volgt.

Kijk voor meer informatie op: 
www.girodikika.nl/albert-woudstra

 F | Shutterstock
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Eigentijds onderwijs dat 
kinderen voorbereidt 
op hun toekomst in de 
Brainportregio

volg ons op:

www.obsbrandevoort.nl
De Plaetse 150
5708 ZJ Helmond

Hulshoeve 4,
5708 SL  Helmond

Eigentijds onderwijs dat 
kinderen voorbereidt 
op hun toekomst in de 
Brainportregio

administratiebrandevoort@obsh.nl0492 - 667857

Voor de beste spataderbehandeling: Ceulen Klinieken

Ceulen Klinieken is een zelfstandi-
ge polikliniek voor huidziekten en 
spataderen. De inwoners van Helmond 
en omstreken zijn erg tevreden over 
Ceulen Klinieken. Dat blijkt uit zeer 
hoge patiënttevredenheidsscores die 
Ceulen Klinieken krijgt. Ceulen Klinie-
ken is op haar beurt weer erg verguld 
met het vertrouwen van patiënten en 
huisartsen. Dr. Ceulen, dermatoloog 
en medisch directeur zegt: “Sinds de 
oprichting van Ceulen Klinieken in 
2014 doen wij iedere dag weer opnieuw 
ons uiterste best om kennis en kunde 
op het hoogste niveau te houden ter-
wijl we geen concessies doen aan de 
laagdrempelige toegankelijkheid en de 
patiëntvriendelijkheid. Bij Ceulen 
Klinieken hebben we oog voor de patiënt 
als mens. In deze tijd is dat helaas niet 
vanzelfsprekend. En de mensen waar-
deren dat, dat is waar wij het voor doen!”

Helmond

staat de patiënt na een uurtje weer bui-
ten en kan zijn dagelijkse activiteiten 
weer hervatten. Een hele verbetering ten 
opzichte van vroeger waar je enkele we-
ken opgenomen werd in het ziekenhuis.”
Dr. Ceulen vervolgt: “Ik zie overigens steeds 
vaker jongere mensen op de poli, die snel-
ler met hun spatader komen, omdat ze het 
niet uit de hand willen laten lopen. Zwange-
re vrouwen krijgen vaak te horen dat ze be-
ter na de zwangerschap behandeld kunnen 
worden, omdat je tijdens de zwangerschap 
meer spataderen kan krijgen. Dit is een 
gemiste kans. Je moet juist voor de zwan-
gerschap gaan behandelen, zodat er tij-
dens de zwangerschap zich niet nog meer 
spataderen vormen.” Behalve voor 
behandelmethodes van spataderen, 
is Ceulen Klinieken bij uitstek inge-
richt voor de operatieve behande-
ling van huidkanker in al z’n facetten.
In de polikliniek is een compleet ingerichte

Het One-stop-visit principe
Dr. Ceulen hoeft niet lang na te denken over 
de vraag wat patiënten het prettigst vinden.  
“Aandacht en snelheid! Het eerste consult 
vindt meestal binnen één week plaats en 
omvat bij ons, tevens de onderzoeken en 
het maken van een behandelplan. Dat is veel 
sneller dan mensen gewend zijn!  Alle te-
genwoordig beschikbare behandelmetho-
des en ruimtes zijn onder één dak aanwe-
zig. Als Ceulen Klinieken doen we hier nog 
een schep bóvenop; Onze patiënten krij-
gen hoogwaardige dermatologische zorg,  
korte wachttijden, een persoonlijke ont-
vangst, prettige onderzoeks- en behandel-
ruimten, hypermoderne materialen, een echt 
luisterend oor van iedere professional die bij 
ons werkt en veel flexibiliteit in de agenda. 

Veilig en effectief spataderen 
behandelen
Dr. Ceulen: “De medische techniek verbe-
tert zich voortdurend. Bij Ceulen Klinieken
bieden wij innovatieve spataderbehan-
delingen met doorlichting aan. Het is een 
patiëntvriendelijke inwendige laserbe-
handeling, met weinig napijn en vrijwel 
geen blauwe plekken tot gevolg. Door-
dat er geen operatiewonden worden 
gemaakt, ontstaan er vrijwel geen zichtba-
re littekens. Gezien de behandeling onder 
plaatselijke verdoving uitgevoerd wordt,

Daarbij worden behandelingen waar-
voor een medische indicatie bestaat 
100% vergoed door iedere Nederlandse 
zorgverzekeraar. Wel zo patiëntvriendelijk!”

Huidtherapie en Cosmetisch
Centrum
Ook huidtherapie en cosmetische 
dermatologie wordt door Ceulen Klinieken 
aangeboden. “Een dermatoloog heeft ver-
stand van een gezonde en zieke huid. Als 
geen ander kan de huidarts de huid als ware 
‘lezen’ en behandelen. Wanneer je kiest voor 
een behandeling van een zieke huid, dan 
wil je de beste specialist op dit gebied. Ook 
wanneer je kiest voor een medische behan-
deling van acne of cosmetische behandeling 
zou je niet anders willen dan het beste. Bij 
Ceulen Klinieken is kwaliteit gegarandeerd, 
wat ook bekrachtigd is door behalen en 
behouden van het ZKN-keurmerk. Tot slot 
verleent Ceulen Klinieken uitstekende 
service en nazorg. Dit houdt onder andere in 
dat Ceulen Klinieken 24 uur per dag, 7 dagen 
per week, 365 dagen per jaar bereikbaar is 
voor haar patiënten in het geval dat er een 
medische spoedsituatie is die niet kan 
wachten tot de volgende werkdag. Een team 
van ervaren medisch specialisten staat 
voor je klaar. Een wel zo veilige gedachte!” 

Stationsstraat 1, Helmond
085 - 043 24 54 

www.ceulenklinieken.nl

operatiekamer aanwezig. “Schoon wer-
ken is hier gegarandeerd en wondinfec-
ties zien we hier niet.” Besluit Dr. Ceulen.
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Jibb+ brengt Helmonders in beweging op 
allerlei manieren. “Elke dag plaatsen we 
beweegtips op onze sociale media kana-
len en op Youtube”, meldt Flo de Haas, 
buurtsportcoach bij Jibb. Flo vertelt dat 
er verschillende initiatieven zijn opgezet 
vanuit de stichting. Een stukje creativiteit 
is namelijk vereist als je niet langs mag 
komen, maar daar hebben ze bij Jibb iets 
op gevonden.

Speciaal voor de senioren, maar ook als je 
geen senior bent, verzorgt Jibber Gerard 
Feijen via zijn persoonlijke facebookpagi-
na elke maandag tot en met vrijdag om 
half 10 s’ ochtends beweeglessen. Ook via 
de lokale omroep, Omroep Helmond, kun 
je meebewegen. Op doordeweekse da-
gen wordt er elk uur, op het half uur, een 
beweegprogramma van twintig minuten 
uitgezonden. “We delen in verzorgingste-
huizen beweegboekjes uit zodat de oude-
ren in beweging kunnen blijven en we zijn 
pas gestart met ‘balkonfitness’ in de Hel-
monds verzorgingstehuizen. Zo kunnen 
Helmondse ouderen vanaf hun balkon 
tóch mee sporten. Als deze proef goed 

aanslaat, worden de lessen op elf loca-
ties gegeven.” Maar, dat is niet het enige. 
Jibb+ zorgt ervoor dat we met z’n allen in 
beweging blijven op verschillende manie-
ren. “Voor de kinderen nemen de collega’s 
filmpjes op zodat er elke dag andere chal-
lenges en opdrachten online komen. Ook 
Helmondse scholen krijgen deze filmpjes 
toegestuurd zodat zij deze kunnen delen.”
Of Flo nog tips heeft? “Blijf bewegen we 
zijn snel juist even naar buiten rondje 
lopen goed voor je mentale gezondheid. 
Blijf bewegen we hebben mooi weer beter 
kan het niet worden. En genieten van de 
frisse neus, maar wel alleen!”

Wat kun je zelf doen?
Op de sociale media kanalen van Jibb 
kun je veel informatie en oefeningen vin-
den. Hieronder een aantal tips! 

Stoepkrijt
Heb jij nog stoepkrijt thuis liggen? Te-
ken dan eens een hinkelpad óf een heus 
stoepkrijtparkour! Je kunt ook een groot 
dartbord op de grond tekenen en pro-
beren om, met een bal, zoveel mogelijk 

punten te verzamelen door op een be-
paald aantal punten te landen.

Beweegroute
Door Brandevoort kun je ook een be-
weegroute vinden die door de wijk gaat. 
Misschien spot je onderweg zelfs een 
aantal teddyberen!

Word creatief 
WC rollen stapelen, kranten vervormen 
tot een bal om ermee te tennissen of een 
parkoers door de (huis)kamer: de moge-
lijkheden zijn eindeloos.

Dit en nog veel meer vind je op de sociale 
media kanalen van Jibb+.

In beweging blijven, nu we allemaal 
thuis zitten, is ontzettend belangrijk. 
Gelukkig kun je genoeg dingen doen 
om fit te blijven, zowel binnen als buiten. 
Denk aan wandelen (netjes volgens de 
richtlijnen van het RIVM) óf thuis sporten. 
Dat die laatste categorie niet saai 
hoeft te zijn, bewijst Jibb+. 

Thuiszittips
metmetmet
Thuiszittips
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Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis

U kunt bij Monuta Magis terecht na het overlijden van een 
dierbare. Maar wist u dat u ook al eerder kunt kennismaken?

Maak gerust een afspraak om uw wensen te bespreken. 
Ik kom graag vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders 
verzekerd bent.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E jmagis@monuta.nl
I www.monutamagis.nl
T 0492 - 66 60 00 
 (dag en nacht)

Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Juliette Magis

88x132 Adv Monuta Magis.indd   1 18-12-17   14:28

Uw expert op het gebied 
van brillen en lenzen

Hoofdstraat 99, 5706 AK Helmond (Mierlo-Hout)

info@vanberlooptiek.nl          0492-549541

Ook verkijgbaar bij ons:

Nachtlenzen

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

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

EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
IEDEREEN HÉT 
IDEALE BED

fi nanciële planning wonen | hypotheken echtscheidingen

Geef je dromen 
een Kanzz
Financiële planning levert 
je meer op dan het kost! 
Ben je onzeker over je 
fi nanciële toekomst? 
Start met een fi nancieel plan. 
Je bespaart geld en kunt de 
juiste fi nanciële beslissingen 
nemen. Bel voor een 
vrijblijvende afspraak of 
kijk op kanzz.nl.

Hans Maasakkers, FFP
06 - 50 52 47 02
hans@kanzz.nl
Herselsestraat 16  
5708 XK  Helmond
www.kanzz.nl

w
w

w
.o

ns
br

an
de

vo
or

t.c
om



9

De Halve van Helmond wordt uitgesteld 
vanwege het coronavirus. Het nieuwe 
Helmondse hardloop- en wandelevene-
ment stond gepland op 19 april. Met de 
maatregelen die nu van kracht zijn i.v.m. 
het coronavirus acht de organisatie het 
niet haalbaar om het evenement op die 
datum plaats te laten vinden.

Nieuwe datum nog in afwachting
De nieuwe datum van de Halve van Hel-
mond is ingediend, maar kan nog niet 
worden gecommuniceerd, omdat de ge-
meente wacht met het geven van een 
vergunning totdat de Rijksoverheid weer 
evenementen toestaat. 

De ambitie blijft groot
“We hebben er met twee verenigingen in 
een paar maanden tijd voor gezorgd dat 
Helmond er een mooi, nieuw sporteve-
nement bij heeft. Het enthousiasme bij 
de vrijwilligers, sponsoren, bedrijven en 
deelnemers is groot dus onze ambitie om 
een groot sportevenement neer te zetten 
en mensen te verbinden in het samen 
sporten blijft onverminderd staan”, zegt 
Hans Steijaert, voorzitter van de Stichting 
Halve van Helmond. “Ik wil ook graag alle 
vrijwilligers en sponsoren bedanken voor 

hun inzet. De focus ligt nu niet op spor-
ten, maar op de gezondheid en veiligheid 
van onze maatschappij.”

Informatie voor deelnemers
De inschrijving voor de Halve van Hel-
mond wordt niet gesloten. Deelnemers 
kunnen hun inschrijvingen laten staan en 
worden dan automatisch ingeschreven 
voor de nieuwe datum. 

Deelnemers die zich reeds hebben in-
geschreven en willen afzien van deelna-

me krijgen hun geld terug. De organisatie 
hoopt natuurlijk dat iedereen op de nieuwe 
datum aan de start zal verschijnen. Meer 
informatie op www.halvevanhelmond.nl

 F | Perrin Oubrie Fotografie

Halve van Helmond 
wordt verplaatst Archief foto NightRun |  F Jan Dijselbloem
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Op het moment van schrijven, weten 
we zeker dat ’t BrandPunt tot en met 28 
april haar deuren niet zal openen. Het is 
afwachten of hier nog enkele weken bij 
zullen komen. Dit betekent echter niet 
dat er in de tussentijd niks gebeurt. Onze 
beheerder, Jan Damen, is druk bezig met 
het verplaatsen van activiteiten. Zo zijn er 
al veel verzoeken voor vergaderingen van 
VvE's en cursusaanbieders binnen geko-
men om de reserveringen te verplaatsen 

naar later in het jaar. Optredens die in het 
najaar gepland staan van bijvoorbeeld 
dansverenigingen en koren worden ook 
uitgesteld, omdat er op dit moment niet 
gerepeteerd kan worden. 
Uiteraard doen we hierbij ons uiterste 
best om iedereen te helpen. Heeft u ook 
iets in de planning staan voor het na-
jaar of iets dat verplaatst moet worden? 
Neem dan zo snel mogelijk contact op via 
beheer@brandpunt.info. 

Het personeel is ondertussen ook druk 
bezig om deze rustige periode te gebrui-
ken om het wijkhuis extra schoon te krij-
gen en extra onderhoud te plegen. Elk na-
deel heeft z’n voordeel! Op het moment 
van schrijven, kunnen wij bevestigen dat 
de volgende activiteiten/evenementen in 
de wijk zijn afgelast/worden verplaatst: 

Wij raden iedereen om onze website, 
www.brandpunt.info, of de Facebookpa-
gina (BrandPunt) in de gaten te houden 
voor de laatste ontwikkelingen.

Wij wensen iedereen veel gezondheid 
en sterkte toe in deze tijden en hopelijk 
tot snel!

Het bestuur van 
wijkhuis ‘t BrandPunt

Mededelingen 
wijkhuis 
‘t Brandpunt
Er is momenteel veel gaande in de wereld. 
De huidige ontwikkelingen en maatregelen 
tre� en ons allen, en dus ook wijkhuis 't BrandPunt. 
Het wijkhuis is inmiddels enkele weken gesloten, 
zoals de richtlijnen van de overheid en het RIVM 
voorschrijven gezien de huidige omstandigheden.

• 12 april – Paaseieren 
 zoeken Antoniusbosje
• 21 april – Riktoernooi in 
 ’t BrandPunt
• 24 april – FAFF
• 27 april – Koningsdag
• 09 mei – Kika 
 Benefietavond
• 29 mei – FAFF

Helaas kunnen alle activiteiten in deze periode niet doorgaan. Denk bijvoorbeeld aan de laddercompetitie, de bingo,
tenttennis etc. Waar mogelijk stellen we uit maar gezien de volle planning zullen er ook activiteiten komen te vervallen. 
Zodra bekend is wanneer ons park weer open gaat, wordt een herplanning gemaakt.

Bij vragen omtrent de maatregelen vragen we iedereen de websites van RIVM, NOC/NSF en KNLTB in de gaten te houden. Is er 
een vraag voor TV Carolus waarop je het antwoord niet kunt vinden, dan kun je ons bereiken via info@tvcarolus.nl.  We moeten 
samen de verantwoordelijkheid nemen en vooral verstandig handelen. Neem geen onnodige risico’s, niet voor jezelf, kind(eren) 
of anderen. Gezondheid staat voorop!

TV Carolus tennis

F | Brandpunt
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Eric en Angélique zijn trotse ouders van 
de 21 jarige Carel. Carel heeft het syn-
droom van down en binnen de zorg die 
hij nodig heeft, zijn Eric en Angélique 
weleens tegen de muur aangelopen. Om 
die reden zijn zij gestart met OPJEPLAE-
TS, een plek voor mensen zoals Carel om 
te kunnen geven wat zij te bieden heb-
ben. Angélique vertelt ons meer over hun 
bijzondere initiatief. 

Wat houdt OPJEPLAETS precies in?
“OPJEPLAETS is er voor iedereen. Een 
ontmoetingsplek in Brandevoort voor 
verschillende generaties. Toegankelijk 
voor iedereen. Mensen met een verstan-
delijke beperking ontmoeten de wijkbe-
woner.”

Hoe is het idee ontstaan om een 
plek zoals dit te starten?
“Het idee is ontstaan vanuit de hulpvraag 
van onze Carel. Carel is een jongeman van 
21 jaar. Hij heeft het syndroom van Down. 
Carel liep vast op de dagbesteding. Men 
werkte daar met een bepaald stramien 
waar hij dan binnen moest functione-
ren. Dat werkt voor Carel niet. Hij is een 
pure pientere jongen die een heldere blik 
heeft op de wereld. Hij staat open voor 
iedereen en oordeelt niet. Hij staat graag 

in het middelpunt van de belangstelling. 
Hij steelt harten!”

Wat is het doel van jullie initiatief?
“Wij vinden dat mensen zoals Carel een 
gave hebben. Ze zijn onbevangen. Geven 
veel zonder woorden. Mensen met een ver-
standelijke beperking hebben minder kans 
anderen te ontmoeten. Wij van OPJEPLAE-
TS zouden graag zien dat zij de wijkbewo-
ners kunnen ontmoeten in een inspireren-
de omgeving. Samen leven, samen leren, 
samen groeien is ons motto. We maken de 
verbinding door kleinschalige horeca. Ons 
doel is dat mensen na een bezoek aan OP-
JEPLAETS weer verrijkt de deur uitgaan.”

Waarom is het zo belangrijk dat er 
een plek is zoals dit?
“Wat ons betreft is maatwerk in de zorg 
van cruciaal belang om het geluk en wel-
zijn van verstandelijk beperkten te waar-
borgen. Wij kijken naar de talenten van elk 
individu, de pluspunten, om van daar uit 
te kunnen groeien.Wij dringen niets op, 
hebben geen stramien waar iemand in 
moet passen. Doordat onze mensen zich 
waardevol voelen, gezien en gehoord, zal 
hun welzijn verbeteren. Dit leidt tot een 
volwaardig en gelukkig leven. En dat stra-
len zij uit naar anderen.”

Wat voor activiteiten zijn er 
bij OPJEPLAETS?
 “We hebben straks ruimte voor vier tot 
zes dagbestedingsplekken. We hebben 
een toonkamer waar mensen kunnen ex-
poseren. Op woensdagavond houden we 
inspiratiecafé, dan laten we sprekers ko-
men of houden bijeenkomsten met wijk-
bewoners om te praten over wat er leeft 
in de wijk Brandevoort. Graag brengen we 
meerdere generaties bij elkaar zodat men 
kan leren van elkaar.”

Jullie zijn nog niet lang gelegen gestart,
hoe gaat dat?
“We zijn nu aan het opstarten en het 
Corona virus gooit roet in het eten. We 
hebben verschillende afspraken moeten 
annuleren vanwege sociale distantie. Bo-
vendien zijn we nu noodgedwongen met 
zijn tweetjes aan het schilderen, terwijl er 
mensen zich hadden aangemeld te ko-
men helpen. We hadden graag gezien dat 
we ons project met de hele wijk hadden 
kunnen opzetten. Veel vrijwilligers staan 
in de startblokken en mogen door Co-
rona niet komen helpen. We hebben op 
dit moment geen idee wanneer we open 
kunnen.”

Kijk voor meer informatie op de website: 
www.opjeplaets.nl. Je kan je daar aan-
melden voor dagbesteding, als vrijwilliger 
en als mensen een mooi verhaal hebben 
waar we een thema aan kunnen verbin-
den, zou dat mooi passen in het inspira-
tiecafé. Graag tot ziens bij OPJEPLAETS.

Geef 
me de5
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www.opjeplaets.nl

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Als je door de straten van Brandevoort loopt, 
kan het zijn dat je achter verschillende ramen 
een knu� elbeertje ziet staan. Je hebt het 
misschien al voorbij zien komen, maar deze 
beren zijn onderdeel van de ‘berenjacht’.

Ga op 

BERENJACHT 
in Brandevoort!

De berenjacht is bedoelt voor kinderen en inmiddels staan er in 
geheel Nederland teddyberen achter de ramen. Het fenomeen is 
over komen waaien uit Australië, en is geïnspireerd op het pren-
tenboek ‘wij gaan op berenjacht’. De voornaamste reden is om 
kinderen af te leiden van het virus, maar natuurlijk is het ook erg 
leuk om te doen. Ook voor ouders is het leuk om met de kin-

deren op pad te gaan. Natuurlijk wél volgens de richtlijnen van 
het RIVM. In Helmond alleen al staan er meer dan 1300 beren 
voor de ramen! Alle locaties staan aangegeven op de openbare 
facebookgroep ‘berenjacht Helmond’ en via bit.ly/beren-in-hel-
mond. Op de afbeelding hieronder zie je de beren die te vinden 
zijn in Brandevoort.

Zet jij ook een 
teddybeer voor het raam?

F | Berenjacht Helmond/
Google Maps/Shutterstock

Winkelcentrum 
Brandevoort
Het Coronavirus treft ons allemaal. 
In deze moeilijke tijden moeten we 
elkaar allemaal helpen. Natuurlijk 
blijft u welkom in onze winkels.

De eetgelegenheden, ShuShu, Ca-
fetaria Brandevoort, Cappadocia 
zijn geopend voor afhaal en/of be-
zorgen. Ook Villa Vesper is open, 
echter lunchgedeelte is gesloten. 
Overige winkels, ook ’t Bakkertje 
en Keurslagerij Chris Vogels, zijn 
normaal geopend en volgen de ad-
viezen van het RIVM om versprei-
ding van het coronavirus in onze 
winkels te voorkomen.Uiteraard kan 
de situatie elk moment veranderen. 
Voor actuele ontwikkelingen verwij-
zen we u naar de website van onze 
winkeliers. Deze zijn makkelijk te 
vinden via:
www.winkelcentrumbrandevoort.
nl/locatie/winkel/
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Rob van de Vijfeijken, eigenaar van Kozijn & Stijl, wil graag 
zijn waardering laten gelden voor de toppers van het Elkerliek. 
Door deze actie steunt hij ook de horeca van Helmond. Rob 
is een echte Helmonder en heeft zelf jarenlang in de horeca 
gewerkt. 

Toppers van het Elkerliek 
Nina en Laura willen geld inzamelen voor de zorgmedewerkers 
van het Elkerliek. Met hun actie hopen ze elke zorgmedewerker 
een dinerbon van €30 te kunnen geven. Deze bon kan dan be-
steed worden bij de horeca in Helmond. Het doel van Nina en 
Laura is om minimaal €67.500 op te halen.

Wat doet Kozijn & Stijl om deze actie te steunen?
Van elke nieuwe opdracht die Kozijn & Stijl in de maanden april 
en mei binnenhaalt, wordt 5 procent gedoneerd aan de actie 
“voor de toppers van het Elkerliek”. En bij iedere bestelling van 
een binnendeurkozijn uit voorraad, wordt er door Kozijn & Stijl 
10 euro gedoneerd. 

Wat een geweldig initiatief van actievoerders Laura en Nina. 

Meer weten over Kozijn & Stijl? 
Kijk dan eens op www.kozijnenstijl.nl 

Rob van de Vijfeijken 
steunt ‘voor de toppers 
van het Elkerliek’

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

EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
EEN GROOT
ASSORTIMENT 
RAAMBEKLEDING
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‘Ik Vertrek”
 uit Brandevoort...

Je veilige omgeving achterlaten en een nieuw leven 
opbouwen in het buitenland, voor velen een onschuldige 
fantasie, maar voor Jurgen en Gonnie Linssen is het vier 
jaar geleden werkelijkheid geworden. Zij begonnen 
een Bed & Breakfast in het zonnige Italië. Ze vertellen 
ons over hoe een droom werkelijkheid wordt, 
het leven in Zuid-Europa en het achterlaten 
van hun leven in Brandevoort.

Le Marche
De gedachten van een leven in Italië 
spookte al langer door Jurgen en Gonnie’s 
hoofd maar in 2014 werden deze plannen 
concreet. “In 2014 zijn we met een cam-
per Italië door gereden en hebben we de 
regio gevonden die bij onze plannen aan-
sluit. In deze regio vonden wij de perfecte 
combinatie van prachtig natuurschoon 
(zoals de zee en de bergen) en authen-
tieke Italiaanse dorpjes. De Marken is nog 
niet overspoeld door toeristen waardoor 
je er nog het echte Italië vindt. Le Mar-
che was de perfecte plek waar wij graag 
zouden willen wonen én waar we gasten 
wilden ontvangen om hen te kunnen la-
ten genieten van wat de regio te bieden 
heeft.” 

Geen makkelijke stap
Maar waarom zou je emigreren naar Italië 
en je leven in Nederland achterlaten? Die 
vraag krijg je natuurlijk vaak. “Het is ze-
ker niet dat ons leven in Nederland saai 
was, integendeel. We hadden allebei een 
fijn sociaal leven met drukke banen.” De 
stap om Nederland te verlaten is dan ook 
zeker niet gemakkelijk geweest. “Er moet 
een baan worden opgezegd en zeker-
heden worden losgelaten. Je begint op-
nieuw in een land waarvan je de cultuur 
en gebruiken nog niet goed kent. En als 
meest belangrijke je verlaat je vrienden 
en familie, die gelukkig enthousiast waren 
over deze nieuwe stap. Dit heeft ons niet 
tegengehouden. Het verlangen was groter 
dan de angst.” 

Samen ondernemen
Bij de beslissing om te emigreren naar Ita-
lië is de inkomstenbron ook een belangrij-
ke factor. “Één mogelijkheid was om onze 
banen voort te zetten in Italië. Dit zou 
lastig worden maar gezien de omstandig-
heden, niet onmogelijk. Toch ging onze 
voorkeur uit naar het samen opzetten 
van een nieuw bedrijf én iets dat goed bij 
ons zou passen” Er werd nagedacht over 
een activiteit waarbij er voor allebei meer 
balans zou zijn tussen fysiek en geeste-
lijk bezig zijn: “We wilden een plek creëren 
waar anderen ook van zouden kunnen ge-
nieten. Een accommodatie waar óók wij 
graag op vakantie zouden willen gaan. Zo 
is het idee geboren om een Bed & Break-
fast te starten in Italië!” 

Uitgebreide voorbereiding
Om zich voor te bereiden op de verhuizing 
naar Italië worden er veel stappen onder-
nomen. Van emigratiebeurzen bezoeken 
tot boeken lezen, en van websites afstrui-
nen tot meerdere keren naar Italië vlie-
gen. “We moesten bekend worden met 
het aanbod dat er al was en waar we op 
moesten letten. Het was best lastig om 
te beginnen met zo’n zoektocht. We zijn 
ook direct op Italiaanse taalles gegaan. De 
juiste voorbereiding was belangrijk.” 

Huizenjacht
De zoektocht naar een huis liep niet van 
een leien dakje. De wensenlijst was erg 
lang en het duurde even voordat hét per-
fecte huis voorbijkwam. “Het was inder-
daad niet meteen raak, maar met elk huis 
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Door: Lisa Meeuwsen | Foto’s: Gonnie Linssen
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dat we bekeken werd onze droom om in 
Le Marche te wonen groter. Uiteindelijk 
kwamen we uit bij een oud schoolgebouw 
uit 1939 en dit liet ons hart sneller klop-
pen, dit was hem!” Nadat er in Nederland 
een ‘te koop’ in de tuin stond ging het in 
een sneltreinvaart. De eerste kijker kocht 
het huis en binnen een half jaar zaten Jur-
gen en Gonnie in Italië.

Niet zonder slag of stoot 
Drie maanden na de aankoop zou Bed 
& Breakfast “La Vecchia Scuola” haar 
deuren openen voor gasten. “Er was een 
strakke planning, vanaf de aankoop had-
den we drie maanden tot de opening. We 
moesten alle zeilen bijzetten. Zo was er 
geen Wifi voor de reserveringen en had-
den we na een waterlek ook nog een 
gaslek op eerste Paasdag. Tijdens deze 
3 maanden zijn we echter snel geïnte-
greerd. De mensen uit Montefano heb-
ben zich voor ons open gesteld en hulp 
aangeboden. Regelmatig hing er een tas 
met sla of ander lekkers aan de poort. Na 
hard werken en tegenslagen te hebben 
aangepakt konden we met een gerust 
hart onze eerste gasten ontvangen.

Leven met de dag
Wat ga je nu missen als je uit Nederland 
vertrekt? “We missen natuurlijk onze ou-
ders, familie en vrienden. Anderzijds zijn 
zij gelukkig in de gelegenheid om naar 
ons te komen en de tijd die je hier dan 
doorbrengt is meer intensief en minder 
gehaast dan in Nederland. Dat missen we 
dan ook niet aan Nederland, dat haastige 
leven. In Italië leef je met de dag, alhoe-

wel we daar zelf nog weleens aan moet 
wennen. Het geeft wel rust en het bete-
kent dat je hier de dag zoveel mogelijk 
zinvol invult.”

Onzekere tijden
De Bed and Breakfast draait dit jaar 
haar 5e seizoen. De recensies en Golden 
Awards getuigen van een grote tevreden-
heid van de gasten. Jurgen en Gonnie 
staan met La Vecchia Scuola zelfs in de 
top 10 van beste B&B’s van Italië. Van-
wege het Coronavirus leven we momen-
teel in een rare wereld en is het voor veel 
mensen een onzekere tijd. Op de vraag 
of Jurgen en Gonnie getwijfeld hebben 
om terug te keren naar Nederland: “We 
hebben geen moment gedacht om naar 
Nederland terug te gaan. Tot het moment 
dat de regering de landelijke maatregelen 
afkondigde, zaten we niet in een besmet 
gebied. De supermarkten zijn bevoor-
raad en er zijn nog steeds weinig tot geen 
besmettingen om ons heen. Maar ons 
hart breekt om de beelden op tv over 
Noord-Italië te zien. Toen het virus zich 
in Nederland (met name Brabant) verder 
verspreidde, maakte we ons zorgen om 
onze ouders. We hebben ze regelmatig 
gebeld om op het hart te drukken dat ze 
het virus serieus moeten nemen en zich 
aan de regels moeten houden. In Italië 
hebben we ondertussen de piek in het 
aantal nieuwe besmettingen bereikt en 
sindsdien is er een dalende lijn ingezet. 
Wij gaan ondertussen door met de voor-
bereidingen op het nieuwe seizoen. Want 

er komen betere tijden en dan zullen we 
er meer dan ooit klaar voor zijn.”

Toekomstbeeld
Jurgen en Gonnie zitten in Le Marche pri-
ma op hun plek. “Over 10 jaar hopen wij 
nog steeds op deze mooie plek te wonen 
met de fijne mensen om ons heen. Ook 
hopen we La Vecchia Scuola nog verder 
uit te kunnen breiden zoals we afgelopen 
jaren hebben gedaan met de aanleg van 
een zwembad en recentelijk met de aan-
koop van een ‘eigen olijfboomgaard aan 
huis’ met 80 olijfbomen. 

Zodat gasten en wijzelf kunnen blijven 
genieten van La Vecchia Scuola en van 
al het mooie dat de regio Le Marche te 
bieden heeft. Ook maken we steeds meer 
Italiaanse vrienden. Dat is iets dat we van 
het begin af aan al graag wilden. Het run-
nen van een Bed & Breakfast tijdens het 
hoogseizoen is best druk. We hopen daar-
om in de toekomst ook meer te kunnen 
gaan genieten van iedere dag!”

Wil je meer informatie over  Bed & Breakfast La Vecchia Scuola? 
Kijk dan op de website: www.lemarchebedandbreakfast.com
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Het hele team werkt er aan mee. “Zo 
bedachten we een beetje last minute 
dat het 20 maart Nationale Pannenkoe-
kendag was. Een appje naar de collega’s 
was genoeg. Een uurtje later kwamen de 
eerste filmpjes al binnen van juffen en 
meesters die het thuiswerken even stil-
legden om te filmen hoe je een pannen-
koek bakt.” 

Juf Michelle is trots op wat zij met haar 
collega’s in zo’n korte tijd heeft weten 
op te zetten. Meneer Ton, de conciërge 
neemt thuis filmpjes op met en over 
zijn dieren. Roofvogels, herten, honden 
‘Meneer Ton in het Wild’ is een popu-
lair item. Wekelijks geven juf Chantal en 
meneer Werner een gymlesje. Ook on-

derwijsrobot Eddy helpt, bij de presen-
tatie van het 1 april journaal. 
Zo komen er zo veel mogelijk verschil-
lende leerkrachten in het journaal voor. 
En foto’s en filmpjes van (t)huiswerk die 
door de kinderen worden ingestuurd. 
“het is fantastisch om alle positieve re-
acties terug te horen van ouders en kin-
deren. En om te zien hoe veel mensen 
van ons journaal genieten”, aldus Dek-
ker. En het nieuws brengt niet alleen po-
sitiviteit bij de kinderen over. “De school 
is leeg en ons werk is helemaal niet wat 
we gewend zijn, nu de kinderen er niet 
zijn. Maar het maken van het journaal, 
met alle enthousiaste mensen in ons 
team, brengt zo veel positiviteit. Dat is 
echt prachtig!”

Goed 
nieuws 

journaal

Het tweede initiatief ontstond in het gifgroene kamertje op de
 tweede verdieping van de school. Deze green room was nog maar net af. 
Er was nog nauwelijks tijd geweest voor leerkracht Michelle Kaerts om zich 
te verdiepen in de green screen technologie, maar twee dagen na de sluiting 
stond het eerste journaal al online. Met directeur Joris Dekker als presentator 
en juf Michelle achter de camera. In het journaal wordt alleen maar positief 
nieuws gebracht en het woord corona komt er niet in voor. 
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Met het oog op de dinsdag 31 maart 
2020 door het kabinet aangekondig-
de maatregelen om verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan, heeft de 
KNVB na beraad besloten dat de com-
petities van het amateurvoetbal dit 
seizoen niet meer worden hervat. 

Dat geldt voor de mannen, vrouwen en 
jeugd, in de zaal en op het veld, op alle 
amateurniveaus en in heel Nederland. 
Door de nieuwe overheidsmaatregelen is 
het namelijk niet toegestaan om tot en 
met 28 april te voetballen.Kijk ook op de 
site van de KNVB voor meer informatie.

Tot nader order betekent dit ook dat er 
zeker t/m 28 april niet getraind wordt 
en de sportaccomodaties gesloten zijn. 
Stichting Sportpark Brandevoort doet 
een dringend beroep op ons om niet te 
gaan voetballen of andere sporten te be-
oefenen op het sportpark in ieder geval 
t/m 28 april. Een gesloten poort bete-
kent dat het sportpark gesloten is en dat 
het terrein niet betreden mag worden.

KNVB:
Competities 
amateurvoetbal
niet hervat

Tekst en Foto’s | Sasha Keijer

Trainingen afgelast 
bij Lopersgroep 
Brandevoort
Inmiddels zijn de  huidige richtlij-
nen van het RIVM van kracht ge-
bleven en is de termijn verlengd tot 
28 April. Hierdoor zullen er tot die 
datum geen activiteiten in clubver-
band ondernomen kunnen worden.
Als gevolg hiervan is er ook nog geen 
zicht op een nieuwe datum voor de 
ALV. Men hoopt zo snel als moge-
lijk de draad weer op te pakken om 
weer samen te kunnen gaan hardlo-
pen en wandelen. Blijf gezond, blijf 
veilig en blijf vooral toch bewegen, 
binnen de mogelijkheden die nu zijn 
toegestaan.

Bestuur Lopersgroep Brandevoort
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Jet is onderneemster in hart en ziel en 
staat middenin de Brandevoortse sa-
menleving, mede dankzij haar Boutique 
4 More, die al weer 10 jaar in Brandevoort 
gevestigd is. In al deze jaren heeft ze een 
trouw klantenbestand opgebouwd met 
klanten uit Brandevoort, maar ook daar-
buiten. 

Men weet haar te vinden. Dat is niet alleen 
omdat ze onderscheidende kleding ver-
koopt, maar ook wegens haar kledingad-
viezen én vanwege het sociale aspect. 
De winkel is er uiteraard voor de kleding, 
maar ook even bijpraten onder het genot 
van een kopje koffie is erg belangrijk voor 
Jet. Dit geeft verbinding en daardoor weer 
energie. Ook is ze de drijvende kracht 
achter winkeliersvereniging Brandevoort. 
Ze is erg actief voor de Winkeliersvereni-
ging, waar ze voorzitter van is. Daarnaast 
is ze ook initiatiefneemster van de Brand-
newoman Verwendag, die bedoeld is voor 

een dame die écht even wat aandacht 
verdient. Alsof dat nog niet genoeg is, is 
ze ook vrouw van Joep én trots baasje van 
Rosie. Hoe gaat het met je? Jet geeft aan 
dat het redelijk gaat. Het gaat door de co-
ronacrisis uiteraard minder dan normaal, 
maar op zich valt het nog niet tegen. “Ge-
lukkig haal ik veel energie uit mijn klanten 
en alle lieve reacties die ik krijg. Sommige 
klanten halen bijvoorbeeld een waarde-
bon op. Hiermee kunnen ze op een later 
tijdstip iets moois uit zoeken. 

De winkel is gewoon geopend dus gelukkig 
kunnen mijn trouwe klanten nog steeds de 
winkel vinden. De dames willen toch graag 
mooi gekleed zijn: of dat nu thuis is óf in 
de rij bij de kassa. Mooi gekleed zijn doet 
toch iets met je zelfbeeld, geeft je vertrou-
wen. Het zijn vitamientjes voor je geest”, 
aldus Jet. “Uiteraard houd ik rekening met 
de R.I.V.M. richtlijnen voor de gezondheid 
van mijn klanten én die van mijzelf.  Na 

de economische crisis hebben we nu de 
coronacrisis. Ik maak er het beste van en 
probeer zoveel mogelijk actief te blijven in 
de winkel, maar ook op sociale media. Het 
glas is bij mij altijd half vol.”

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

EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
EEN RUIM 
ASSORTIMENT 
VLOEREN

Jet Uijen van Boutique 4 More:

“Ook in deze barre tijden 
sta ik voor u klaar”

F | Christel Sanders

Wat jammer! Maar als werkgroep van de Buurttuin willen we ons aan de richtlijnen 
van het RIVM houden. Daarom hebben we besloten om de NL doet dag te verzetten. 
Dat betekent dat deze dag op een ander moment plaats gaat vinden en dat Keet dus 
alsnog opgeknapt gaat worden.

Tuinierders die graag willen tuinieren en geen klachten hebben zoals omschreven door 
het RIVM, zijn op eigen gelegenheid welkom in de tuin.
Hopelijk tot snel gezond en wel in de tuin.

NL doet dag verzet

BUURTTUIN 
BRANDEVOORT

Gezamen l i j k  t u i n i e r en

www.buurttuinbrandevoort.nl

F |  Buurttuin Brandevoort

Duurzame weekmarkt 
gaat door!
Met de inmiddels bekende aanpas-
singen. Wij verzoeken u: Niet met 
meer personen te komen dan nood-
zakelijk is. Niet langer op de markt 
te blijven dan noodzakelijk is. Geen 
etenswaren te consumeren op de 
markt. En natuurlijk 1,5 meter afstand 
te bewaren. Meer info:
www.dwme.nl
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Binnen een dag ontstonden er twee 
mooie nieuwe initiatieven. Videolessen 
voor de kleuters, met de structuur en acti-
viteiten die kleuters in de klas gewend zijn 
én een digitaal schooljournaal vol positief 
nieuws voor alle ouders en kinderen thuis.
Zondagavond 15 maart kwam het nieuws 
dat ook de scholen voor een langere 
periode moesten sluiten. De volgende 
ochtend kwam het team van OBS Bran-
devoort bij elkaar om een plan te maken 
voor thuisonderwijs voor de kinderen van 
groep 1 tot en met 8. De focus werd voor 
de eerste weken gelegd op het herhalen 
van eerder aangeboden lesstof. In rap 
tempo werden duidelijke kaders afge-
sproken voor de hele school en gingen 
leerkrachten aan de slag met de invulling 
hiervan. Ongeveer anderhalf uur aan di-
dactisch werk en zeker ook elke dag een 

uurtje creatief bezig zijn, dat was het doel. 
Binnen enkele dagen hadden de leer-
krachten alle leerlingen een bezoekje aan 
huis gebracht om hun (t)huiswerk af te 
leveren, of waren ouders en kinderen ‘aan 
het raam’ de pakketjes op school komen 
afhalen. De gebruikelijke communicatie-
middelen konden de druk niet aan, dus 
werd Microsoft Teams versneld ingevoerd 
als communicatiemiddel vanaf groep 3. 
En nu blijkt dat de sluiting langer gaat 
duren, worden ook alle instructielessen 
digitaal aangeleverd.

De groepen 1/2 stonden voor een heel 
andere uitdaging. Hoe bied je kleuters 
de aandacht, structuur en gezamenlij-
ke activiteiten die zij in de klas gewend 
zijn? Hoe blijf je verbinding houden met 
de jongste kinderen, als je geen persoon-

lijk contact hebt? Hoe help je ouders om 
structuur aan te brengen in de dag en blijf 
je de kinderen ook op afstand  nieuwe 
dingen leren? Zonder daarbij de thuis-
werkende ouders te veel te belasten? De 
leerkrachten van de 5 kleutergroepen van 
OBS Brandevoort zijn meteen aan de slag 
gegaan met het opnemen van een dage-
lijkse video-kring.

“Welke dag is het vandaag?” zingen juf 
Audrey en meneer Geert voor de came-
ra. Net als ze normaal in de klas zouden 
doen bespreken ze welke dag het is, en 
welke dag het gisteren was. Door te pra-
ten over de dagen in de week, seizoenen, 
het weer en de planning van de ‘les’, blij-
ven ze zo dicht mogelijk bij het aanbod 
dat ze in de klas gewend zijn. De dage-
lijkse filmpjes hebben elke keer een vaste 
opbouw, vergelijkbaar met de structuur in 
de groepen 1/2. 
Een gezamenlijke start van de dag, een 
reken- of taalactiviteit in spelvorm, een 
creatieve of constructieve opdracht waar-
van ze een foto of filmpje in kunnen stu-
ren. En ook vaste items, zoals ‘het geluid 
van de dag’ en ‘de vraag van vandaag’. 
Daarnaast worden er suggesties gegeven 
voor muzikale activiteiten en een alterna-
tieve gymles. “Op die manier proberen we 
op afstand de kinderen tot thuisactivitei-
ten te stimuleren op zo veel mogelijk ver-
schillende ontwikkelingsgebieden,” aldus 
juf Audrey.

Op de ingestuurde foto’s en filmpjes 
wordt door de leerkracht gereageerd als 
momentje van feedback en contact op 
afstand. “Mijn dochter vindt het zo gewel-
dig om de juf op TV te zien.” “Mijn zoon 
geeft zelfs antwoord op de vragen van de 
juf als hij naar de filmpjes kijkt.” Aldus en-
kele van de vele enthousiaste reacties van 
de ouders thuis.

Thuis onderwijs voor kleuters, 
ga er maar aan staan!
Net als vrijwel alle basisscholen, verzorgt ook OBS 
Brandevoort sinds 16 maart thuisonderwijs. In versneld 
tempo ontwikkelen leerkrachten, ouders en kinderen 
hun digitale vaardigheden. Maar thuisonderwijs is meer 
dan werkboekjes afl everen en online instructie. Om ook 
verbinding te houden en de kinderen een hart onder de 
riem te kunnen steken, ging OBS Brandevoort op zoek 
naar andere mogelijkheden.

Tekst  | Sasha Keijer      F | Geert van Gastel
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Inleveradres: Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

 te koop  cursussen  kennismaking  te koop gevraagd
 te huur  vakantie  diversen  huisdieren
 personeel  evenementen  auto’s en motoren  onroerend goed
 woningruil  radio en tv

€ 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.

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

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 20 april 2020.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie maart 2020: M. Kranenburg

Gezocht: 
Marktspullen, antiek, 
klokken, schilderijen, 

beelden etc. Tel.: 
06-13208306

GEZOCHT

TE HUUR

TE KOOP

Rolluiken, luifels,-
vloerbedekking, 

lamellen, (rol)gordij-
nen, jaloeziën, etc. 
Zeer concurrerende 

prijzen. Gratis meten 
en prijsopgaaf. 

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, 

Helmond, 
T: (0492) 535901

FEESTJE? 
Tent v.a. € 20,-;
Staan tafel € 4,-;
Karaoke € 25,-;

Tel. 0492-510855  
www.ikgeefeen

feestje.nl

Ook uw advertentie in het Ons Brandevoort Magazine?
Neem dan gerust contact met ons op over de mogelijkheden.

Danielle Huissoon 06- 30 25 25 12  |  Christel Sanders 06- 30 07 31 81

advertentie@onsbrandevoort.com



Respecteer de regels voor uzelf en voor ons.

Kom gerust 
naar onze zaak.

STEUN 
DE LOKALE ONDERNEMER

SAMEN STERK • JUIST NU


