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Ceulen Klinieken: Oog voor de patiënt als mens!
Daarbij worden behandelingen waarvoor een medische indicatie bestaat
100% vergoed door iedere Nederlandse
zorgverzekeraar. Wel zo patiëntvriendelijk!”

Helmond
Ceulen Klinieken is een zelfstandige
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 Klinieken 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 terwijl 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 waarderen
dat, dat is waar wij het voor doen!”

Gespecialiseerde huidartsen
Een grote plus is dat Ceulen Klinieken een
dermatologisch team heeft dat bestaat uit
9 dermatologen, 2 aniossen, 3 huidtherapeuten, 1 physician assistant. Patiënten kunnen met alle vormen van huidproblemen en
spataderen bij Ceulen Klinieken terecht.
Binnen de vestiging in Helmond is
Drs.
Judith
Vermazeren–van
Roij
gespecialiseerd
in
dermatologische oncologie en Mohs-chirurgie.

Huidtherapie en Cosmetisch
Centrum

Als Mohs-chirurg heeft ze de mogelijkheid om bij complexe vormen van huidkanker tijdens de operatie mircoscopisch
weefselonderzoek uit te voeren. De patiënt heeft de zekerheid dat er geen
restant huidkanker achterblijft en er
zoveel mogelijk weefselsparend is
gewerkt. Dr. Ceulen vertelt: “Ikzelf ben
gepromoveerd op minimaal invasieve
behandeling van spataderen. Dat houdt in
dat we spataderen tegenwoordig behandelen met weinig ingrijpende behandelingen
zoals lasertherapie. Het grote voordeel is
dat het onder plaatselijke verdoving kan
en de patiënt na een uurtje weer buiten
staan en zijn dagelijkse activiteiten weer
kan hervatten. Een hele verbetering ten
opzicht van vroeger waar je enkele weken
opgenomen werd in het ziekenhuis.

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
tegenwoordig beschikbare behandelmethodes en ruimtes zijn onder één dak aanwezig. Als Ceulen Klinieken doen we hier nog
een schep bóvenop; Onze patiënten krijgen
hoogwaardige dermatologische zorg, korte
wachttijden, een persoonlijke ontvangst,
prettige onderzoeks- en behandelruimten,
hypermoderne materialen, een echt luisterend oor van iedere professional die bij
ons werkt en veel flexibiliteit in de agenda.

Ook huidtherapie en cosmetische
dermatologie wordt door Ceulen Klinieken
aangeboden. “Een dermatoloog heeft verstand 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 behandeling 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

Eigentijds onderwijs dat
kinderen voorbereidt
op hun toekomst in de
Brainportregio
www.obsbrandevoort.nl
De Plaetse 150
5708 ZJ Helmond
Hulshoeve 4,
5708 SL Helmond
volg ons op:

0492 - 667857

administratiebrandevoort@obsh.nl

Beste lezer,
Voor u ligt het vijfde nummer van het Ons
Brandevoort Magazine. Ook in deze editie vindt
u weer volop nieuws over Brandevoort en haar
inwoners en ondernemers.
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In deze editie
In dit nummer gaan we langs bij Buurttuin Brandevoort. Een oase van rust in het dagelijks leven.
De dames van de werkgroep staan ons graag
te woord en vertellen over het realiseren van de
tuin op de nieuwe locatie en hoe de toekomst
eruit ziet. Ook een stukje geschiedenis komt
deze editie aan bod over Kranenbroek.
Nu het 1 juni is geweest, betekent het dat de horeca en culturele instellingen hun deuren weer
mogen openen. Ook de Cacaofabriek opende
haar deuren weer voor het publiek met de nodige aanpassingen. Natuurlijk is voorzichtigheid
geboden, maar het biedt een prettig vooruitzicht
om toch er even tussen uit te kunnen.
Om het leuk te houden voor u als lezer, kunt u
ook nog iets winnen! In dit magazine staat een
puzzel. Als u het juiste antwoord weet, kunt u
deze mailen naar
redactie@onsbrandevoort.com en een waarde
cheque winnen van cafetaria Brandevoort t.w.v.
20 euro!
U kunt sinds vorige editie elke maand iemand
opgeven voor een bloemetje. Deze editie mocht
de moeder van Fabiana Haeve het bloemetje
ontvangen. Blader snel verder om te zien wat
de voorwaarden zijn en wat het verhaal van Fabiana is.

Wij wensen u
veel leesplezier!

inhoud
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Geef me de 5
Als organisator van Brandevoort aan de Kook en
vrijwilliger van de Kindervakantieweek zit hij ook
in zijn vrije tijd zeker niet stil.
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Alles op zijn tijd
De hemel is strak blauw en de zon is aangenaam
warm op deze zaterdagochtend in mei. Het is
rond tienen. Een mooie ochtend om in de tuin te
werken. Óf in de buurttuin.
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Duvel en Geweld
Op 3 januari 1968 werd in café van Oorschot in
Mierlo-Hout de sportclub van de N.C.B. opgericht. Een club van zo’n 20 mannen van middelbare leeftijd uit Brandevoort en Mierlo-Hout

VOORPAGINA FOTO
Mandy Meeuwsen
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.

Hey jij!
Heb jij nog een leuk verhaal
dat je graag wil delen?

Mail dan naar
redactie@onsbrandevoort.com

VOOR
IEDEREEN HÉT
IDEALE BED

EIGENTIJDS WONEN

Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl
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Dichtbij
VERLOSKUNDIGEN HELMOND

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

0492 504712

www.dichtbij-verloskundigen.nl

Zjana Bodyfashion
Lingerie & Badmode

cup A-K omvang 65-125

Voor een uitvaart
die bij uw
dierbare past.

BH prijs max.

€29,95

Rosme • Lauma • Valeria • Wadima
Cheryomushki • Self • Infinity • Tribuna • Fiora
Charmante • Sensera • Palada • Innamore • Minimi
Hoofdstraat 126, Helmond (Mierlo-Hout)
Tegenover Jan Linders en de Rabobank - met gratis parkeren voor de deur

Juliette Magis

Shop 24/7 op www.zjana.nl

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)
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88x132 Adv Monuta Magis.indd 1

Uw expert op het gebied
van brillen en lenzen
Ook verkijgbaar bij ons:

Magis
18-12-17 14:28

Nachtlenzen
Hoofdstraat 99, 5706 AK Helmond (Mierlo-Hout)
info@vanberlooptiek.nl
0492-549541

Geef
me de
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Kevin Janssen
Kevin woont al ruim twaalf jaar in Brandevoort en heeft het nog steeds prima
naar zijn zin. Samen met zijn vrouw Karlijn en hun kinderen, Mieske en Siebe
wonen zij in de Hamerhoeve. Als organisator van Brandevoort aan de Kook en
vrijwilliger van de Kindervakantieweek
zit hij ook in zijn vrije tijd zeker niet stil.
Je inzet voor de wijk werd afgelopen jaar
beloond met een nominatie als Brandevoorter van het jaar. Hoe vond je dat?
“Dat was echt een enorme verrassing,
want die zag ik niet aankomen. Vrijwilligerswerk doe je uiteraard nooit voor de
prijzen, maar ik vond het een grote eer. Je
wordt hiermee namelijk op een bijzondere manier bedankt voor hetgeen wat je
doet. Maar ja, vrijwilligerswerk doe je nooit
alleen, dus van mij mag elke vrijwilliger in
het zonnetje worden gezet!”
Jouw organisatie Brandevoort aan de
Kook werd ook genomineerd. Hoe is dit
idee ontstaan?
“Brandevoort aan de Kook is een paar
jaar geleden als grap ontstaan tijdens een
feestje hier in de straat. Ik organiseer het
samen met twee vrienden uit de straat,
Bram en Mathijs. Mathijs kende het concept uit Aalst-Waalre waar hij vandaan
komt.
We hadden bij de eerste editie vooral aanmeldingen van vrienden en ‘via-via’. De
keren erna kwamen er steeds meer aanmeldingen van mensen die we zelf niet
kenden. Echter, bijna iedereen die ooit
heeft meegedaan, is blijven meedoen.
De laatste keer was er slechts één stel die
niet weer mee konden doen, omdat ze op

vakantie waren tijdens Brandevoort aan
de Kook. Daar baalden ze toch behoorlijk
van!”
Wat is het succes van Brandevoort aan
de Kook?
“Het concept is vrij eenvoudig. Even in een
notendop: het is een soort ‘cycling dinner’:
je gaat op een avond koken en eten met
mensen uit de wijk. Je maakt slechts één
gang en er komen twee andere stellen bij
jou eten. Hiervoor maken wij een indeling.
Wij zorgen ervoor dat er bij elke locatie
een brief ligt waarop staat wie waar naartoe moet na afloop van het gerecht. Het
blijft altijd een verrassing wie je daar weer
aantreft en wat je gaat eten. Uiteindelijk
eindigen we traditiegetrouw met een borrel in Brandpunt; hier tref je iedereen dus
weer en kun je nog gezellig even buurten.
Wij vinden het vooral leuk om het evenement laagdrempelig te houden. Oftewel,
heb niet het idee dat je culinair moet uitpakken. Het gaat er vooral om, om op een
leuke manier mensen te ontmoeten.
We organiseren Brandevoort aan de Kook
elk jaar op de eerste zaterdag in november. Hopelijk kan het dit jaar doorgaan…”
Wat vind je zo leuk aan Brandevoort en
het organiseren van wijkevenementen?
“Brandevoort is een relatief jonge wijk met
veel gezinnen. De kans bestaat dus dat je
mensen treft in dezelfde leeftijd, in dezelfde levensfase, met dezelfde interesses.
Bijna niemand van de volwassenen is geboren in onze wijk, maar er is wel een sterke behoefte om elkaar te treffen. Dit kan

bijvoorbeeld tijdens de vele evenementen
in de wijk. Ik heb het zelf altijd interessant
gevonden om me bezig te houden met
het organiseren van evenementen.
Toen ik in Brandevoort kwam wonen wist
ik al vrij snel dat ik me in wilde zetten
voor de Kindervakantieweek, voor mij het
mooiste evenement uit de wijk. Onze kinderen deden mee zodra het kon qua leeftijd en hebben dit altijd superleuk gevonden. Het is en blijft een ontzettend leuk
evenement, vooral voor de kinderen, maar
toch ook voor de ouders.
De midzomeravond (waar alle kinderen
met hun ouders komen) is elk jaar een
mooie aftrap voor de rest van de zomervakantie.”
Wat zou jij nog graag in Brandevoort willen zien in de toekomst?
“Ik zou het erg mooi vinden als er iets
meer te doen zou zijn voor de jeugd in de
wijk. Ik speel weleens met de gedachte
om bijvoorbeeld tienerfeesten te organiseren in de wijk.
Het lijkt me een mooie toevoeging aan
de evenementen in onze wijk. Maar goed,
nu in deze Corona-tijd laat dit nog even
op zich wachten. Het is een vreemde tijd.
De kindervakantieweek gaat dit jaar (logischerwijs) niet door.
Dit is erg jammer, we zijn er al vanaf september mee bezig om alles op poten te
zetten. We zitten echter niet stil, want we
zijn vanuit het bestuur en de groepshoofden van alle commissies alvast vooruit
aan het blikken naar 2021.”
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Alles op
zijn tijd bij
Buurttuin
Brandevoort
Door Mandy Meeuwsen. | F Mandy Meeuwsen.

De hemel is strak blauw en de zon is aangenaam warm
op deze zaterdagochtend in mei. Het is rond tienen.
Een mooie ochtend om in de tuin te werken. Óf in
de buurttuin. Aan de Markesingel, achter het Carolus
Borromeus College ligt Buurttuin Brandevoort. Een
klein beleefparadijs binnen de wijk.
Bij aankomst in de tuin wordt er al flink
gewerkt. Ik parkeer mijn fiets op het nabijgelegen grasveld en begeef me richting
de ingang van de tuin. De planten worden
water gegeven en nieuwe zaadjes worden
geplant. Een hele klus, die de aanwezige
dames van de werkgroep graag op zich
nemen. Later hoor ik dat een groot deel
van de vrijwilligers én de hele werkgroep,
bestaat uit dames. Met één blik op de tuin
kun je zien hoeveel werk en passie er in
zit. Onder de aanwezige dames bevindt
zich ook Marjolein. Zij hoort bij de werkgroep en vertelt over de Buurttuin.
Een rondje door de tuin
We starten met een rondleiding. “Met
zijn vijven vormen we de werkgroep van
de Buurttuin. Lara, Yvonne, Hester, Iris
en mijzelf. In totaal hebben we twintig,
waarvan 3 mannen, die meehelpen. He-
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laas mogen we wegens het virus maar
met tot op heden (wanneer het artikel
geplaatst wordt, zijn de regels versoepeld)
drie volwassenen op de tuin werken en
durven niet al onze vrijwilligers te komen.
Een aantal van hen zijn 65+ en vallen in
de risicogroep of komen niet vanwege gezondheidsredenen”, zegt Marjolein. Naast
dat de buurttuin een fijne vrijetijdsbesteding is, heeft deze ook een sociale functie.
“Veel vrijwilligers hebben vaste tijden dat
ze naar de tuin komen om te werken. We
horen dat ze het sociale contact missen.”
We lopen verder de tuin in. Niet alleen
voor volwassenen is de beleeftuin een
prettige omgeving, ook voor kinderen is
de tuin een waar speelparadijs. “We willen ééns per maand een kinderactiviteit
organiseren. Helaas staat dat nu even
‘on-hold’. Kinderen kunnen hier beleven,
ruiken, voelen en zien. Het is ook een

soort bewustwording. Ze leren waar hun
eten vandaan komt. Ook is er een speelplek gecreëerd met een grote tipi, deze
was vorig jaar volledig dichtgegroeid met
stokbonen. Hopelijk dit jaar opnieuw.”
We maken een omweg via het blote voeten pad voordat we aankomen bij het
pronkstuk van de tuin: het kruidenwiel.
Marjolein vertelt dat het ontwerp is samengesteld door een kruidendeskundige/herborist in samenwerking met een
aantal vrijwilligers en dat elk vak een eigen functie heeft. “ Kruiden voor bijvoorbeeld je huid of je voor je darmen vind
je bij elkaar.” Ze neemt plaats bij het zogeheten ‘colakruid’ en haalt haar vingers
eroverheen. Van de plant komt een geur
af die, zoals je al vermoedt, ruikt naar het
bekende drankje: Cola. Ook de kerrie die
daar ietsje vanaf staat, geurt sterk je als je
dichterbij loopt.
Alles wat op de tuin verbouwd wordt, gebeurt geheel biologisch. “We gebruiken
geen bestrijdingsmiddelen en doen aan
teeltwisseling zodat de bodem niet uitgeput raakt.” Op een aantal plekken is de
grond nog leeg. “De tuin heeft last van de
droogte. Sommige kruiden groeien daardoor niet of minder snel”, legt Marjolein
uit. Naast kruiden vind je ook verschillen-

de soorten groenten en fruit in de tuin.
Zaaien kost nu veel werk mede door de
droogte, het spitten in de harde grond
is zwaar. We werken zoveel mogelijk van
voor naar achter in de tuin. “We vragen
ook mensen thuis om bijvoorbeeld courgette en zonnebloemen op te kweken zodat we deze kunnen planten in de tuin.”
Tijdelijke locatie
We lopen een stukje verder de tuin in en
nemen plaats aan het picknicktafeltje. De
buurttuin is nog niet af. Er moet nog groen
bij en het geheel moet nog samen komen
vertelt Marjolein. Anderhalf jaar geleden
verhuisde de tuin vanuit de Stepekolksehoeve naar de locatie aan de Markesingel.
Het aanleggen van de tuin kost veel werk
en tijd en het coronavirus helpt niet mee.
“Werken in de tuin is zwaar werk. Op de
vorige locatie hadden we al een mooie
tuin opgebouwd. Hier zijn we nu nog flink
bezig, maar dat kost tijd. We hebben allemaal een baan en gezin en hebben overdag niet altijd tijd. Omdat we maar met
maximaal 3 volwassenen mogen werken,
merken we dat het wat langzamer gaat.”
Maar dat mag de pret niet drukken. “We
doen ons best om de tuin zo mooi mogelijk te maken.” De huidige locatie aan
de Markesingel is een tijdelijke locatie.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze
verhuizen naar het Brainport Smart District. “We willen met de buurttuin een
groen hart binnen het Smart District vormen. Met de pitch zijn we in ieder geval
door naar de volgende ronde”, geeft Lara
aan. Zij is lid van Stichting Stadslandbouw
Brandevoort, waar de Buurttuin een project van is.
Plezier
Tuinieren biedt ontzettend veel plezier.
“Het gaat om het proces naar het eindproduct toe. Het moment dat we de eer-

ste oogst aardappels uit de grond haalden, was bijzonder. Met zijn allen waren
we aan het kijken en zeiden we “wow!”. Je
ziet niet wat er onder de grond gebeurt,
dus als je dan het eindresultaat met je
eigen ogen ziet, ben je trots.” Alle oogst
gaat dan ook naar de vrijwilligers zelf. “We
verdelen het eerlijk onder elkaar. Als we
veel over hebben, komt het wel eens voor
dat we wat verkopen of het weggeven.”
Naast de tuin wordt ondertussen flink gesport. “De buurman is daar bezig met een
bootcamp.” De muziek is goed te horen,
maar de dames van de tuin vinden het
niet storend. “Het is eigenlijk wel lekker.
Een beetje leven in de brouwerij.” Op de
muziek na, is het stil. Juist die stilte is wat
de buurttuin een aangename plek maakt
volgens Marjolein en Lara. “Je komt hier
helemaal tot rust. Even weg van de dagelijkse stress, sociale media en alles daaromheen. Even geen afleiding.”
Helaas hebben ze op de tuin regelmatig
te maken met vervelende gebeurtenissen.
Marjolein: “We hebben de kas verkocht

omdat het een broedplaats was voor
hangjongeren.” “Als we dan op de tuin
kwamen, zagen we dat er in de kas dingen
vernield waren en dat er veel rotzooi lag.
Ontzettend zonde”, vult Lara aan. Ook is
een bessenstruik pasgeleden gestolen uit
de tuin. “Gelukkig hebben we een nieuwe
gekregen van Peter van Gennip, maar het
is jammer dat het soms zo gaat.”
Alle vrijwilligers bijzonder gepassioneerd
over ‘hun’ tuin en zijn ze gedreven om er
iets moois van te maken. Denk jij na het
lezen van dit artikel ‘hier wil ik ook aan
bijdragen?’ Vrijwilligers zijn altijd welkom.
Marjolein: “Iedereen is welkom, of je nu
wel of geen groene vingers hebt. We zijn
altijd blij!” Er wordt op donderdag- en zaterdag ochtend gewerkt. Verder spreken
we nu steeds vaker in de avond af. Je
mag komen helpen wanneer dit jou het
beste uitkomt. “Je zit nergens aan vast.
We begrijpen dat niet iedereen op een
vast tijdstip tijd heeft.”
Meer weten? Kijk dan op
www.buurttuinbrandevoort.nl

7

Geef je dromen
een Kanzz

Je financiële gezondheid

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

Het zijn roerige tijden en ieders
gezondheid staat voorop! Weet jij ook
wat jouw financiële gezondheid is?
Bij de aankoop van een huis of bij een echtscheiding sta je stil
bij je financiële situatie. Daarna kijk er er vaak jaren niet meer
naar, terwijl deze wel veranderd. Je hebt kinderen gekregen, je
ouders worden ouder, je bent een aantal keer van baan veranderd. Wat betekend dat voor je financiën?

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

wonen | hypotheken

echtscheidingen

Als je werkt bouw je meestal pensioen op. Maar weet je ook wat
je krijgt als je stopt met werken? En ben je als zelfstandige wel
een pensioen aan het opbouwen? Ook is het goed om te weten
hoe jijzelf of je gezin ervoor staat als jou wat overkomt. Helaas
hebben veel mensen geen inzicht in hun financiële situatie. Belangrijke onderwerpen om bij stil te staan zijn: pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wat is er al geregeld? Waar zijn
er nog mogelijke tekorten? Misschien heb je in deze bijzondere
periode juist wat meer tijd om hier bij stil te staan.
Als financieel planner kijk ik graag met je mee
om een goed inzicht te geven. Berekeningen
worden gedaan op basis van een netto maandelijks inkomen en op een overzichtelijke
en duidelijke manier aan je gepresenteerd. Na het gesprek ontvang je een
adviesrapport waarin alles nog eens
helder wordt weergegeven.
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Grote BH maten
hoeven niet duur te zijn!

Zjana BodyfashionLingerie Speciaalzaak
Helmond
Een bh kopen voor 100 euro is absurd;
het hoeft zelfs geen 50 euro te kosten.
Vaak betaalt u voor de “naam”. Bij Zjana Bodyfashion in Mierlo-Hout kan elke
vrouw terecht voor een betaalbare en
fantastische kwaliteit bh.

Grote winkelketens maken lingerie in
naaiateliers in landen zoals Polen en Oekraïne met lagere loonkosten dan hier. Dat
ziet u niet terug in de prijs. “U betaalt hier
meestal voor de merknaam, de reclamecampagnes en de A-locaties waar deze

winkelketens zich veelal bevinden”, zegt
de winkeleigenaresse met 20 jaar ervaring
in het verkopen van dames lingerie.
“Bijna elke dag hoor ik: “Ik kocht dezelfde pasgeleden een zelfde bh voor 100
euro! En hier kan ik er drie kopen met
dezelfde geweldige pasvorm en perfecte
ondersteuning! Waarom ben ik niet eerder hier binnengelopen?” De winkel heeft
meerdere wereldbekende merken van de
hoogste kwaliteit en een uitstekende pasvorm. Ook ongebruikelijke maten zoals
65J of 100A. zijn verkrijgbaar in de winkel,
evenals ondergoed in de maten 36 tot 56.
Zwemkleding
Het zomerseizoen is in aantocht, zwembaden zijn weer open en sommigen zullen in de tuin het zwembadje opzetten.
Kortom het zwemseizoen begint weer
en de winkel is weer deels ingericht met
zwemkleding. Kom gerust even kijken nu
alle maten er nog zijn. Bakpakken, van uitermate goede kwaliteit, zijn verkrijgbaar
in de maten 36 t/m 56.
Prijs vanaf € 29,95. Bepaal zelf hoe je
bikini eruit ziet. Mix een halter met een
hipster, een bandeau met een strikbroekje, een push-up met een omslagbroekje.
Kies jouw ideale combinatie van verschillende tops en broekjes.
Naast lingerie en zwemkleding, hebben
wij ook nachtmode, corrigerend ondergoed, beenmode, sensuele lingerie en herenondergoed in ons assortiment.
Kom snel een kijkje nemen bij Zjana
Bodyfashion aan de Hoofdstraat 126 in
Mierlo-Hout.

www.zjana.nl
bij de dierenambulance, jongeren helpen
met huiswerk, nieuwkomers de Nederlandse taal leren, enzovoort. Er is altijd wel
iets dat bij jouw interesse of passie past.
Op het online platform www.helmondvoorelkaar.nl staan veel hulpvragen van
Helmonders en vacatures van Helmondse
maatschappelijke instellingen en verenigingen. Het aanbod is heel divers: koken,
activiteiten begeleiden, wandelen, tuinieren, klussen, meehelpen in een speeltuin,
sportkantine of kinderboerderij, chauffeur

Coronacrisis
Wegens de coronacrisis kan het zijn dat
je behoefte hebt aan extra hulp of misschien wil je hulp aanbieden. Op www.
helmondvoorelkaar.nl/brandevoort vind
je het actuele aanbod binnen Brandevoort.

VOOR GAAF EIGENTIJDS WONEN
BEHANG, VERF &
KLEURADVIES
Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl
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Een Saar als mantelzorgondersteuning tijdens corona
Mandy Verbakel: ’’Zoveel mogelijk ouderen ondersteunen en
mantelzorgers ontlasten, zeker in deze rare tijd is dat hard nodig.’’
Mandy Verbakel is vestigingsmanager van
Saar aan Huis in Helmond en omstreken. Saar
aan Huis is een mantelzorgorganisatie met
inmiddels 40 vestigingen in Nederland. Iedere
vestigingsmanager is zelfstandig franchisenemer.
Mandy heeft jarenlange ervaring in het verbinden
van mensen. Goed luisteren en aandacht geven
zijn daarbij haar uitgangspunten.
Ze vindt het leuk om met allerlei verschillende soorten
mensen om te gaan en heeft
zelf ervaring als mantelzorger.
Ze weet wat nodig is om het
leven voor ouderen plezieriger en aangenamer te maken.
Bij Saar aan Huis komt voor
haar alles samen: haar ervaring in werving en selectie,

het verbinden van mensen,
iets goeds doen voor anderen,
maar ook commercieel bezig
zijn en ondernemerschap.
‘’Mijn doel is om in Helmond
en omgeving zoveel mogelijk
ouderen en hulpbehoevende te kunnen ondersteunen
waardoor ze met meer plezier
thuis kunnen wonen. Daar-

Lieve
Saar,
enorm
bedankt!
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naast wil ik samen met de
Saars mantelzorgers ontlasten, zeker in deze tijd wordt er
veel van hun gevraagd.’’
Als voorbeeld van een hele fijne samenwerking tussen Saar
en client noemt Mandy het
verhaal van Riky, een alleenstaande oudere vrouw, die
op zichzelf woont. Haar man
is overleden en ze heeft beginnende dementie. Saar Ariane, komt iedere zondag, om
het weekend te doorbreken,
haar kinderen komen door de
week. Er wordt geknutseld en
gelachen maar ze gaan ook
naar het graf van haar man.
De band tussen deze client en
onze Saar is bijzonder warm
en ook het contact met de
schoondochter is zeer goed.
’’Erg mooi om zo te mogen
werken’’, vindt Mandy.
De schoondochter
van Riky over hun Saar:
“Wij zijn zo blij met Arianne,
onze Saar. Het is werkelijk
fantastisch wat zij allemaal
voor mijn schoonmoeder Riky
doet, bedenkt en onderneemt.
De afstemming is geweldig en
we ontvangen iedere keer als
ze geweest is een verslagje per
app, inclusief leuke foto’s. Die
foto’s zijn nu al goud waard.
Mijn schoonvader is overleden, afgelopen zondag heeft
onze Saar, Riky mee naar het
kerkhof genomen om het graf
van haar man te bezoeken.
Riky achterin de auto op 1,5
meter afstand en de rollator
in de achterbak. Via de app
vertelde ze ons wat Riky daar
allemaal had verteld, zo fijn!
Mijn man en ik zijn zelf ziek
en kunnen al twee weken niet

naar haar toe. Zeker in deze
situatie, doet het zo goed, dat
we weten dat ze aandacht
krijgt van iemand, die warm,
betrokken en professioneel is!
En wat een luxe dat Arianne
nu extra kan worden ingezet
ter vervanging de dagbesteding die is weggevallen in verband met corona. Wie weet
hoe hard we haar nog nodig
gaan hebben…”
Mandy: ‘’Ariane, de Saar waar
het hier om gaat is een hele
fijne aanwinst voor Saar aan
Huis. Ze is heel ondernemend en begaan en maakt er
voor iedere client iets bijzonders van. Daarom heb ik haar
vorige maand ‘Saar van de
maand’ gemaakt met een bos
bloemen en chocolade. Zulke fijne medewerkers moet je
koesteren.’’
De persoonlijke relatie tussen
cliënten en Saars vormen het
hart van de dienstverlening
van Saar aan Huis. Ook in
deze tijd met corona blijft Saar
aan Huis, waar mogelijk ondersteunen. De zorg aan huis
wordt op maat en naar wens
van de client aangeboden. Ga
naar www.saaraanhuis.nl voor
meer informatie of neem direct contact op met Mandy
voor een persoonlijke kennismaking!

Sportclub van Duvel en Geweld
F Jan Roefs.
Bij gelegenheid van 40 jaar Duvel en Geweld 2008.
Bovenste rij v.l.n.r.; Mies Verhees, Adri Swinkels,
Tiny van de Vorst, Henry van Asten, Tini van
den Heuvel, Peter Swinkels, Rini van der Linden
en Adriaan Swinkels. Onderste rij Gerard Roefs,
Martien Roefs, Jan Janssens, Christ van Gennip,
Jan Roefs, Arie van de Laar en Gerard Swinkels.
Op de foto ontbreken Henk Verbakel en Henk
Verdonschot.

Op 3 januari 1968 werd in café van Oorschot in Mierlo-Hout de sportclub van
de N.C.B. opgericht. Een club van zo’n 20
mannen van middelbare leeftijd uit Brandevoort en Mierlo-Hout; hoofdzakelijk van
boerenkomaf. Zij waren van mening, dat
naast de noeste arbeid, ook gewerkt moest
worden aan een gezonde geest in een gezond lichaam.
Eerste voorzitter was Marinus Coolen, de
eerste secretaris / penningmeester was Piet
van den Heuvel. Contributie 2 gulden 50 per
maand. Er werd begonnen met gymnastiekoefeningen onder leiding van Frans van de
Vorst. In het Unitasgebouw aan de Hoofdstraat, boven in de toneelzaal. Daar stofte
het zo erg, dat ze elkaar na een half uur niet
meer zagen staan. Na afloop was het tijd
voor de derde helft in café Keesje Lammers
aan de Hortsedijk. Daar werd door Mientje,
de moeder van Kees, de huidige naam bedacht. Na weer een felle discussie riep zij uit;
“Het lijkt hier wel de Club van Duvel en Geweld”. Dat is het altijd gebleven.
Na verloop van tijd werden de gymnastiekoefeningen vervangen door zaalvoetbal.
In 1970 werd een nieuwe traditie gestart;

Op Carnavalsmaandag voetballen tegen de
jeugd van de K.P.J. op sportpark de Beemd.
De aftrap werd jaren verricht door de zittende/ regerende prins van CV ’t Barrierke.
Tijdens de jaarvergaderingen van de club
werden we bijzonder gastvrij ontvangen bij
Adriaan en Nella Swinkels. Later bij Henry en
Nelly van Asten en tegenwoordig bij Christ
en Joke van Gennip. De boeken en de penningen werden jarenlang beheerd door Mies
Verhees. Geassisteerd door Henk Verbakel.
Naast het sportieve element was ontspanning en plezier maken erg belangrijk. Dit alles onder het motto; “Gym op tijd voordat je
verslijt en verzorg uw keel, maar niet te veel”.
Er is gevoetbald in verschillende sportzalen
en we zijn daarna lang te gast geweest bij
café de Kim. De jubilea van de leden werden
uitbundig gevierd, waarbij door de clubleden
spraakmakende optredens werden verzorgd.
Samen met de vrouwen of vriendinnen
werden reisjes gemaakt naar de Moezel in

De groepsfoto is waarschijnlijk het 12,5 jaar
huwelijksfeest van Frans en Jo van de Vorst. Op
de foto staan; Marinus Coolen, Mart Fransen,
Adriaan en Jan Swinkels, Henry van Asten, Mies
Verhees, Ben en Jo van Veggel, Christ van Gennip,
Toon van Breugel, Jan Janssens, Willy van de
Westerlo, Rein van Rijsingen en Henk Verbakel.

Duitsland en we hebben een jaarlijkse BBQ.
Tijdens het Carnaval bij de Kersepitten en de
Kluppels waren de clubleden standaard present. Verschillende prinsen en leden van de
Boerenbruiloft kwamen voort uit onze gelederen. En menig nachtelijk uur werd opgeofferd om de Kers, de Kluppel of zelfs de Kei
te ontvreemden. De sportclub bestaat nog
steeds en is springlevend. Momenteel heeft
de Club 20 leden, die elke vrijdagavond
voetballen in de sportzaal van Brandevoort,
waarna de uitgebreide wedstrijdanalyse
plaatsvindt bij het Brandpunt.
Jan Roefs
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F Henk Kusters.

Mijmeringen over Kranenbroek
Het Jaar nul: Leidia wint en verliest

Leidia verzorgt haar kroost liefdevol in de Kranenbroekse plaggenhut.
Het vlees is op en haar mannen zijn enkele dagen weg voor handel en jacht. Ze pakt haar boog van de
muur en zwaait haar pijlenkoker over haar schouder. Buiten waait een bijtende kou, maar de pelsmantel
houdt haar warm. Al snel is ze in het uitgestrekte bos aan de voet van hun nederzetting.
Ze loert en spiedt naar houtduiven.
Dan gebeurt het! Onder een luid gekraak
baant een loei van een everzwijn zich een
weg door het kreupelhout. Hij komt recht
op haar af. Ze legt aan en treft het beest
recht in de flank, maar het monster houdt
vaart. Zijn scherpe hoektanden doorboren
haar schouder. Het wordt zwart voor haar
ogen. Het is donker als ze wakker wordt
van de bijtende pijn. Met moeite worstelt
ze zich los vanonder een besneeuwde,
stinkende last. Niet een houtduif maar
een beer van een zwijn is haar trofee!
Met moeite strompelt ze terug naar de
hut. De kinderen huilen erbarmelijk. Haar
schouder is zwaar gehavend. Ze zoekt
hulp bij haar Eburonen-buren…
Enkele weken later: Harald streelt zijn
Leidia en probeert haar koortsen te verminderen onder het aanroepen van de
goden. Alle acht aanwezige Kranenbroekse stamgenoten stoten hulpkreten
uit naar Wodan. Het mag niet baten. Ook
het everzwijn heeft zijn trofee. Een forse
eikenhouten brandstapel wordt aange-
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legd. Ongeveer honderd stamgenoten
uit de verre omgeving zijn aanwezig als
het vuur Leidia’s jonge lichaam verzwelgt.
Haar asresten worden daags daarna bij
elkaar geschraapt en in een mooie urn
gelegd. Deze wordt tijdens de tweede ceremonie in de Kranenbroekse grafheuvel
bijgezet. Harald wiegt zijn twee moederloze kinderen.
1000 Jaar later: De Vikingen komen!!
Kranenbroek kent nog steeds zijn hoge
zandrug en de moerasbossen in haar
laagten. De Eburonen zijn door Ceasar
uitgeroeid. Nieuwe stammen hebben
zich in schamele boerderijtjes op de rug
gevestigd. Isidoor maakt zich zorgen. “Je
moet de kinderen maar meenemen naar
de Motte-burcht” zegt hij tegen zijn vrouw
Regina. “Ik hoorde van een vluchtende
marskramer dat plunderende Noormannen onze kant opkomen”. Zijn kloeke Regina monstert hem en is vastbesloten:
“Dat niet! Laten we bidden tot onze Lieve
Heer, dat hij ons moet beschermen te-

gen die barbaren!“. Isidoor berust. Enkele
weken later is Kranenbroek platgebrand.
Leidia en Harald hebben gezelschap gekregen.
Weer 500 jaar later:
Willem even thuis op Berenbroek.
Govert van Enckenvoirt en zijn vrouw Johanna staan in het deurgebond van Hoeve Berenbroek, op een steenworp van het
voormalige gehucht Kranenbroek. Hun
zoon Willem en zijn vriend Adriaan Boeyens komen op vakantie vanuit Leuven.
Adriaan en Willem wandelen in vakantiestemming samen in het Helmonderhout. Druk hebben ze het over de
toekomst en schertsend zegt Willem:
“Jij wordt nog wel eens paus!” Gevat
antwoordt Adriaan: “En dan maak ik jou
kardinaal”. “ Als dat waar is” , en van Enckenvoirt trekt zijn muts af en gooit die in
het bos, “dan laat ik hier een huis bouwen voor behoeftige oude mannen”. Jaren later staat er op die plek het Apostelhuis en is Adriaan de eerste nederlandse

Paus(1522). Willem wordt Kardinaal en in
Mierlo-Hout wordt een straat naar hem
vernoemd.
Servituutstier,
stiefkind zonder romantiek
Leonard boert rond 1800 op Kranenbroek. Hij heeft een gemengd bedrijfje
met o.a. 4 koeien. De manier van boeren
is nog primitief: geen kunstmest, geen
bestrijdingsmiddelen, geen K.I. Kortom:
boeren op overlevering en gevoel, zonder
landbouwvoorlichting. Wel een potstal die
in de loop van de winter voller raakt met
kostbare mest. De koeien leveren melk en
vlees. Merendeels voor eigen gerief. Vanwege het magere voer en slechte erfelijke
aanleg is het dagelijkse melkplasje heel
klein. Nard roept zijn zoon Hermanus:
“Berta moet naar de stier. Loop vandaag
met haar naar van Duijnhoven. Hopelijk is
ie thuis”.

Kranenbroek de KI. en leven de fokstieren
op eigen landgoederen. Daar worden ze
verwend maar zien alleen namaak-Berta’s. De moderne stieren-romantiek…

Daags daarna doet Hermanus zijn relaas:
“De stier was thuis en Berta had volop
zin, maar die verrekte stier had geen zin.
Zou ie koppijn gehad hebben?” Nard kijkt
hem bedenkelijk aan: Ik denk dat Dorus
(van Duijnhoven) hem weer te zwaar
heeft afgepijgerd met ploegwerk!” De van
Duijnhovens hebben al generaties lang
het servituut (erfdienstbaarheid) tot het
houden van een stier voor de buurt. Ze
beuren daarvoor een schrale 5 gulden per
jaar. Geen wonder dat de stier meerdere
takken van sport dient te bedrijven. Het
dekken wordt door Dorus als een noodzakelijk kwaad gezien.

Anno 1963: Ploegen op d’Ekker
Henkie spoort zijn tweespan aan. De
paarden trekken de wentelploeg over de
zandweg het veld in. De grote bolle akker van de familie Kusters, die “d’Ekker”
genoemd wordt, wacht geduldig op haar
jaarlijkse ploegbeurt.

Het leven van de servituutstier gaat dus
niet over rozen: Hard werken, weinig eten,
geen waardering en geen romantiek…Het
arme stiefdier is meestal te moe om te
dekken. Anderhalve eeuw later komt op

Filomeen en Lorentien zijn sterke en gehoorzame merries. In twee dagen worden
de tonnen vruchtbare aarde van Henks
geboortegrond gekeerd. Enkele meters
daaronder rust Leidia in haar grafheuvel…

Vader Willem deed dat al ontelbare keren;
nu is zijn opvolger aan zet. “Hot-op” is het
commando van Henk aan het eind van de
honderd meter lange voor. In een vloeiende beweging ontgrendelt hij de ploeg en
kantelt die in de nieuwe stand voor de
weg terug.

Brandevoort breidt uit (2018)
Helmond is voorbestemd tot Vinex-locatie. Een grote nieuwe wijk voor tienduizenden nieuwe burgers verrijst. Vroeger
lag Kranenbroek achteraf. Alleen bereikbaar via zandweg en karrespoor.
Straks staan er duurzame landhuizen op
d’Ekker. Archeologisch onderzoek behoort tot het verplichte instrumentarium
bij een Vinex-verkenning. Dus ook op
Kranenbroek.
Na het graven van lange proefsleuven
wordt het gehele bovendek van d’Ekker
verwijderd. Grafheuvels komen in beeld.
De urn met asresten van de crematie
wordt gevonden (eerste foto). Leidia ziet
weer licht. Later verhuist ze naar een Helmondse vitrine.
Kranenbroek verandert opnieuw van gedaante. Het wordt Brainport Smart District. Zonde?!

Henk Kusters

Perkjes aangeplant

F Daniëlle Huissoon.

Een tijd geleden zijn er in de straten van
Brandevoort diverse bomen gekapt omdat de wortelvorming ervoor zorgde dat
de bestrating op bepaalde plekken omhoog kwam.
Na protest van de bewoners, is er besloten om op de plekken waar de bomen zijn
gekapt, perkjes aan te leggen voor groen
in de wijk. Ook worden er nieuwe bomen
geplant. Dit zal in het najaar gebeuren.

DE MOOISTE
EIGENTIJDS WONEN
MEUBELEN
VAN DE MOOISTE
MERKEN
Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl
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Bijzonder
bloemetje
Ken jij iemand die een bloemetje verdient? Een
moeder, vader, opa, oma, buurvrouw, kennis of
iemand anders die wel even in het zonnetje gezet
mag worden? In samenwerking met Bloemboetiek Nicole geeft het Ons Brandevoort Magazine
elke editie een mooi bloemetje weg. Mail je motivatie naar redactie@onsbrandevoort.com en vertel ons waarom jij vindt dat diegene dit verdient.
Insturen van je motivatie kan tot 22 juni.
De winnaar van het bloemetje van deze maand
is Fabiana Haeve. “Na een kort ziekbed is op 7
april mijn vader overleden aan het coronavirus.
Binnen 24 uur na het bericht dat mijn vader positief was getest op het virus, kreeg mijn moeder
de diagnose agressieve maagkanker. Daarna belandden we in een emotionele rollercoaster: het
ziekbed en overlijden van mijn vader, het regelen
van zijn afscheid met alle restricties die golden
en tussendoor met mijn moeder naar het ziekenhuis voor haar bestralingen. Omdat zij nog in de
incubatietijd (voor corona) zat, kon niet worden
gestart met de chemokuren, omdat deze zouden
moeten worden stopgezet als zij alsnog ziek zou
worden. Maar omdat de kanker agressief is, moest
zij acuut behandeld worden om een maagbloeding te voorkomen. Daarom was besloten eerst te
starten met de bestralingen. Deze kuur heeft zij
net voor Pasen afgerond. Op 2e paasdag hebben
wij met het gezin afscheid genomen van onze vader. Kort daarna is mijn moeder gestart met haar
chemokuren (zij was inmiddels negatief getest
op het coronavirus). Een behandeling die zowel
fysiek als mentaal veel energie kost, waardoor er
geen tijd is om te rouwen om het verlies van haar
man en onze vader.
Vandaar dat wij als kinderen vinden dat onze
moeder dit bloemetje dik verdient !

Online op de koffie
bij de wethouder
Ook in deze bijzondere tijden blijven de wethouders graag in contact
met Helmondse inwoners. Heeft
u een vraag over of een idee of initiatief voor uw wijk? Dan kunt u
deelnemen aan één van de digitale
wijkspreekuren. U kunt zich nu aanmelden voor de geplande digitale
wijkspreekuren.
De wethouders denken graag met u
mee bij het zoeken naar oplossingen
en kunnen u, indien nodig, in contact brengen met andere mensen
of organisaties. Uw ervaringen en
informatie die u met de wethouders
deelt, kunnen zij gebruiken bij het
maken van beleidskeuzes.
Het digitale wijkspreekuur voor Brandevoort staat gepland voor woensdag 24 juni van 18.30 tot 19.30 uur
met wethouder van Dijk.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan één van bovengenoemde digitale wijkspreekuren? Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar
communicatie@helmond.nl.
Vermeld het volgende in de mail:
uw naam, mailadres, aan welk
wijkspreekuur u wilt deelnemen en
het onderwerp. Vervolgens ontvangt
een bevestigingsmail met een link
naar de Teams vergadering. Via deze
link kunt u deelnemen aan de online
vergadering. Aanmelden is mogelijk tot 17.00 uur op de dag van het
spreekuur.
Woont u in een andere wijk?
Houd dan www.helmond.nl/
wijkspreekuren in de gaten voor de
bekendmaking van nieuwe data.

Deze actie wordt mede mogelijk
gemaakt door Bloemboetiek Nicole.
F Fabiana Haeve.

Wethouder van Dijk | F Vincent Knoops Fotografie
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De minibieb
F Minibieb De Hoeves.

In Brandevoort, aan de Kollershoeve 23,
staat sinds 2018 een minibieb. Een wát?
Een minibieb, ofwel een mini bibliotheek.
Dat is in dit geval een klein, opvallend
wit/groen geschilderd kastje dat door
de eigenaars op een zogenaamde oppottafel is gezet. In het kastje staan ca. 30
boeken die door iedereen kunnen worden
geleend voor een zelf te bepalen periode
en na lezing weer worden teruggebracht.
Ruilen mag ook: als je een boek gelezen
hebt en niet meer wil bewaren, dan kun

VOOR
EEN GROOT EIGENTIJDS WONEN
ASSORTIMENT
RAAMBEKLEDING
Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

Hey jij!
Heb jij nog een leuk verhaal
dat je graag wil delen?

Mail dan naar redactie@
onsbrandevoort.com

je het in minibieb De Hoeves omruilen tegen een willekeurig ander boek van jouw
keuze. En tenslotte is het natuurlijk prima
als je er zelf boeken bijplaatst, mits die
boeken van wel in goede conditie zijn en
niet te oud.
De minibieb is een fenomeen aan het
worden waar je steeds meer over hoort en
ziet. Ook in bijvoorbeeld Mierlo en Nuenen vind je ze. Er is zelfs een overkoepelende website, www.minibieb.nl. Maar
niet alleen in Nederland, overal ter wereld

kom je ze tegen in verschillende vormen
en maten.
Het is een leuke manier om boeken onderling te laten circuleren zonder dat er
uitgebreid geïnvesteerd moet worden. Er
zijn geen kosten aan verbonden en de minibieb is 24 uur per dag open.
Ook vind je via www.minibibliotheek.nl
een overzicht van alle 'minibiebs' in de
buurt! Minibieb De Hoeves kun je ook
vinden op Facebook.

Nieuws vanuit
muziekvereniging Unitas:
“Ook wij hebben te maken met de Corona maatregelen en zijn al weken niet
meer samen geweest om te repeteren.
We missen het muziek maken. De voorbereidingen voor het Proms concert, het
dinerconcert in het najaar lopen vertraging op. De concertreis in juli naar Oostende gaat helaas niet door dit jaar. Het
goede nieuws is dat deze wel al geboekt
is voor juli 2021.

Onze leden hebben (muziek)-noten ontvangen om te laten weten dat we aan ze
denken.
We hopen in september weer aan de slag
te kunnen. Op anderhalve meter met alle
muzikanten, slagwerkers. We hopen dat
ook de leerlingen dan weer naar de les
mogen en dat ons poporkest ook weer
kan gaan repeteren samen. Blijf gezond
en tot in het najaar!”

Onze muzieklessen voor de leerling muzikanten en slagwerkers zijn online wel door
gegaan. De muziekschool is creatief bezig
geweest en alle leerlingen krijgen vanuit
thuis les.
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De Cacaofabriek draait weer
Het voelde heel onwerkelijk toen op 15
maart jl. de deuren van De Cacaofabriek
sloten. 10 dagen eerder werd nog met enige trots de World Press Photo tentoonstelling geopend. Toen nog niet wetende
dat er spoedig een wereldwijde lockdown
zou volgen. De tentoonstelling werd
vroegtijdig afgebroken.
Inmiddels wordt er gesproken over “het
nieuwe normaal”. Maar normaal voelt het
allerminst als je de afgelopen tijd in De
Cacaofabriek was. Zo’n bijzondere plek
zonder artiesten en publiek is niet wat je
wilt. De Cacaofabriek is een plek om te
ontmoeten, te inspireren en te verbinden. Sinds de persconferentie van 6 mei
was er weer wat perspectief. Op 19 mei
jl. zijn de voorgenomen versoepelingen
bevestigd. De Cacaofabriek heeft daarop
besloten om de deuren zo spoedig mogelijk te heropenen. “De mogelijkheden zijn
nog beperkt, met 1,5 meter afstand, een
beperkte filmzaalcapaciteit van 30 personen (1 juni – 30 juni) en geen concerten,
maar we gaan doen wat we kunnen. We
creëren als team van vrijwilligers en personeel graag en met veel toewijding mooie
momenten. Daar krijgen we zelf ook weer
energie van. Het voelt goed dat we weer
iets kunnen bieden. Hoe beperkt ook, we
draaien daarom weer vanaf maandag 1 juni
as.” Aldus directeur Jochem Otten. “En we
volgen vanzelfsprekend alle richtlijnen en
protocollen, want veiligheid van onze bezoekers staat in alle afwegingen voorop. Zo
worden de looproutes in De Cacaofabriek
eenrichtingsverkeer en is de entree van de
exposities tijdelijk aan de kanaalzijde om
kruisende bezoekers te voorkomen”.

F De Cacaofabriek.
Programma
Er wordt opgestart met 1 filmzaal met
maximaal 29 plaatsen. De filmoperateur wordt immers ook meegeteld bij het
maximum van 30 personen. Op basis van
de belangstelling en het financiële plaatje
zal vervolgens worden besloten wanneer
en hoe er kan worden opgeschaald. Vanaf
1 juli is het wellicht toegestaan om maximaal 100 personen in een zaal te ontvangen. Maar dan zal er nog altijd 1,5 meter
afstand moeten worden gehouden. Het
aantal beschikbare stoelen stijgt daarom
slechts gering. Op 7 juni opent de eerste
expositie weer: Lucas Gassel Revisited.
Een expositie van 24 kunstenaars die zich
hebben laten inspireren door een werk van
Lucas Gassel. De opening gaat niet zoals
gebruikelijk met één openingsmoment.
Vanwege de omstandigheden is er ditmaal
gekozen om op zondag 7 juni de opening
besloten en in kleine kringen te organiseren. De expositie zal daarna op 8 juni

geopend zijn voor het publiek. Wel wordt
de mogelijkheid geboden aan bezoekers
om buiten openingstijden de expositie te
bezoeken. Dit kan door een mail te sturen
naar de programmeur van de exposities
Julienne Tullemans (juliennetullemans@
cacaofabriek.nl). Concerten zijn formeel
nog verboden tot 1 september, maar er
mogen in pilotvorm wel kleine culturele activiteiten worden georganiseerd. Op
vaderdag, 21 juni zijn er daarom unieke
miniconcertjes. Welke vader heeft er nu
niet een favoriete song. Zeker als het een
klassieker uit de jaren 50, 60, 70 betreft,
dan heeft De Cacaofabriek het ultieme vaderdagskado. Immers Erwin Nyhoff (derde
in The Voice 2012) kent ze zo ongeveer allemaal. Je kunt voor je (schoon)vader een
privé concert boeken. Je kiest een moment
en een song op de site. Het ticket is geldig voor maximaal 10 personen die bij het
“serenade concert” voor je vader aanwezig
mogen zijn. Zo is het voor De Cacaofabriek
ook een pilot om te spelen op 1,5 meter
afstand.

GO sharing

U heeft ze ongetwijfeld gezien: groene
scooters in de wijk.

De groene e-scooter van GO Sharing.
F Daniëlle Huissoon.
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Sinds maart van dit jaar zijn de scooters te
vinden in Helmond. Deze e-scooters zijn
startklaar, volledig elektrisch, goed voor
het milieu, en je betaalt alleen als je ze
gebruikt. Een goede oplossing als je snel
van A naar B wilt maar bijvoorbeeld geen

zin hebt in de drukte op de weg.

U betaalt voor de minuten dat u op de
scooter zit en de scooters gaan maximaal
25 kilometer per uur. U moet in het bezit zijn van een rijbewijs om de scooter
mogen te besturen en met een volle accu
kunt u 70 kilometer rijden en het bedrijf
zelf laadt de accu’s elke dag op.

Contact via
een druk op
de knop
Leefsamen Helmond start samen met de gemeente Helmond, LEVgroep, Savant Zorg, Glasvezel Helmond BV en ROC Ter Aa een project
om mensen te helpen in deze Coronacrisis. Het project is bedoeld om
mensen met een hulpvraag met een simpele druk op de knop in contact te brengen met medewerkers van de deelnemende organisaties.
Deze dienstverlening is gedurende de coronacrisis gratis beschikbaar. Het project start vanaf 11 mei, deelnemers kunnen zich aanmelden via www.leefsamen.nl/directcontact of door te bellen met 040
7800 641. In totaal kunnen 200 deelnemers aangesloten worden op
deze tijdelijke dienst.
Contactknop
De coronacrisis heeft een grote impact op
het leven van Helmonders. Veel mensen
maken zich zorgen, omdat ze niet weten
hoe lang de crisis nog duurt, en voelen zich
misschien oncomfortabel in hun eigen huis
omdat familie, de huishoudelijke hulp of de
thuiszorg minder vaak langs kan komen. Om
het voor deze mensen makkelijker te maken
om contact te leggen, is er nu een speciale
dienstverlening via het al bestaande project
Leefsamen. Deelnemers ontvangen kosteloos een knop die tijdens kantooruren in verbinding staat met medewerkers van Savant
Zorg en de LEV-groep. Drukt de deelnemer
op de knop, dan wordt hij of zij binnen 1 uur

Plastic om de
eikenboom:

doe
het niet

teruggebeld. De knop kan gebruikt worden
als iemand bijvoorbeeld hulp wilt voor
boodschappen doen, overlast in de buurt
ervaart, een formulier moet invullen etc.
Bewegingsmelder
Naast de contactknop ontvangen deelnemers een bewegingsmelder. Deze melder
stuurt een signaal in het geval een deelnemer een tijdje niet beweegt, waardoor hij of
zij niet zelfstandig op de knop kan drukken.
In dat geval wordt tijdens kantooruren telefonisch contact gezocht met de deelnemer.
Mocht de deelnemer de telefoon niet opnemen, wordt een naaste of een van onze
medewerkers ingeschakeld om polshoogte

Misschien is het u opgevallen dat eikenbomen in Brandevoort en ook daarbuiten
worden ingepakt met plasticfolie om de
eikenprocessierups tegen te gaan. Echter
is er nog geen bewijs of deze methode
effectief is.
De website www.processierups.nu meldt
zelfs dat het preventief inpakken van de
bomen niets doet. “De rupsen komen uit
de eipakketjes die hoog in de eikenboom
zijn gelegd. Daar eten ze van de bladeren.
Ze hoeven dus niet in of uit de boom. Het
idee van deze oplossing is dat de folie

te nemen bij de deelnemer. Dat geeft deelnemers een gevoel van rust en veiligheid.
Tijdelijk gratis beschikbaar
In totaal kunnen 200 deelnemers aangesloten worden op deze tijdelijke dienst. De
dienst is gratis; deelnemers hebben slechts
een werkende internetverbinding nodig. Inschrijven kan met ingang van maandag 11
mei, via www.leefsamen.nl/directcontact of
door te bellen met 040 7800 641.
Over Leefsamen
Het bredere project Leefsamen werd – ook
voor de coronacrisis - al toegepast in Helmond. Voor klanten van Glasvezel Helmond
BV is de oplossing al langer beschikbaar.
Steeds meer ouderen blijven langer thuis
wonen. Dat is fijn, maar langer thuis wonen brengt ook uitdagingen met zich mee.
Leefsamen biedt voor de uitdagingen op het
gebied van veiligheid en ondersteuning een
oplossing. Met slimme techniek worden zorg
en veiligheid voor de thuiswonende oudere
namelijk gekoppeld aan diens sociale omgeving. Zo ontstaat er meer verbinding tussen
ouderen en hun directe omgeving.
Leefsamen is ontstaan in 2015, toen het
consortium van deelnemende partijen een
prijsvraag van de Brabantse Veiligheidsregio’s voor maatschappelijke veiligheidsinnovatie won.
Gevraagd werd om praktische oplossingen
te bedenken om de veiligheid van zelfstandig wonende ouderen te verbeteren. Inmiddels is Leefsamen ook de winnaar van
de Gouden Rookmelder 2019, de landelijke
innovatieprijs van de brandweer. Eind 2019
heeft Leefsamen met een groot project in
de Achterhoek de tweede prijs van de Europese equivalent ‘The European Fire & Safety
Award) gewonnen.

hun looproute zou blokkeren, maar dat is
dus niet het geval.”
Schadelijk
Eind mei verscheen er een bericht op de
website van Kennisplatform Processierups over het plasticfolie probleem.
Zij stellen dat het aanbrengen van plakstrips tegen eikenprocessierupsen en
plasticfolie zinloos en schadelijk is. De
rupsen lopen zonder moeite over het
plastic heen.
F Daniëlle Huissoon.
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65+ Klusser
& stylist
Heeft u een klus of project die u graag
wil realiseren? Daarin staat vakman Kees
van Kerkoerle u graag in bij. Samen met
u worden alle mogelijkheden besproken:
van ontwerp en advies tot realisatie.
Kees van Keroerle is een bekwaam vakman die vele jaren ervaring heeft als
timmerman. Het beroep oefent hij al uit
sinds 1966 en sinds die tijd heeft hij zich
ontwikkeld binnen de diverse aspecten
van het vak. Denk hierbij aan het produceren van ramen, deuren en trappen, het
monteren van diverse soorten kozijnen en
serre- en terrasoverkappingen. Daarnaast
is hij negen jaar timmerman in de bouw
geweest en heeft hij twee jaar in binnen-

en buiteland gewerkt op het gebied van
standbouw.
Kees heeft ook gewerkt in de horeca als
technische dienst. Vanaf 1984 heeft hij
horeca en particuliere opdrachten van
diverse aard uitgevoerd. Bij alle projecten
was er sprake van materialen van topkwaliteit en is alles in zijn geheel afgewerkt.
Kees heeft een reputatie van 35 jaar vakwerk opgebouwd. Goede referenties hiervan zijn aantoonbaar en kunnen, desgewenst, opgevraagd worden.
Op dit moment is Kees gepensioneerd
en heeft hij een eigen bedrijf voor de genoemde werkzaamheden.
Bel Kees 06-11441257.

VOOR
EEN RUIM
ASSORTIMENT
VLOEREN

EIGENTIJDS WONEN

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

www.onsbrandevoort.com

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

LET OP!
AFHAALADRESSEN
KUNNEN GESLOTEN
ZIJN I.V.M.
CORONA VIRUS
18

GEZOCHT
Gezocht:
Marktspullen, antiek,
klokken, schilderijen,
beelden etc. Tel.:
06-13208306

TE HUUR
FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-;
Staantafel € 4,-;
Karaoke € 25,-;
Tel. 0492-510855
www.ikgeefeen
feestje.nl

TE KOOP

A

B

C

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!
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 22 juni 2020.
De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie mei 2020: Mayke van Deursen

Rolluiken, luifels,vloerbedekking,
lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, etc.
Zeer concurrerende
prijzen. Gratis meten
en prijsopgaaf.
Willie’s stoffering,
Braaksestraat 10,
Helmond,
T: (0492) 535901

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.
cursussen
vakantie
evenementen
radio en tv

kennismaking
diversen
auto’s en motoren

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

Wat te verkopen? Probeer ‘n Brandje, verrassend succesvol!
te koop
te huur
personeel
woningruil

Bereikbaarheids
diensten

te koop gevraagd
huisdieren
onroerend goed

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

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

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

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
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Vraagprij

HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
HOOFDSTRAAT
155 • HELMOND
0492
- 661 884 • INFO@HEUVEL.NL
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
AALSTERWEG
C • EINDHOVEN
040-7820849 •134
INFO@HEUVEL.NL
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL

NIEU

NIEUW
NIEUW

NIEUW
NIEUW

Vraagprijs € 350.000,- k.k.
Vraagprijs € 350.000,- k.k.

Vraagprijs € 449.000,- k.k.
Vraagprijs € 449.000,- k.k.

Vraagprij
Laan door de Veste 18
Laan door de Veste 18

Statenlaan 56
Statenlaan 56

NIEUW
NIEUW

NIEUW
NIEUW

TE KO
Egelsvoort 3
Egelsvoort 3

TE
TE KOOP
KOOP

Vraagprijs € 539.000,- k.k.
Vraagprijs € 539.000,- k.k.

Brandevoort 37
Brandevoort 37
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Vraagprijs € 319.000,- k.k.
Vraagprijs € 319.000,- k.k.

Broederwal 263
Broederwal 263

TE
TE KOOP
KOOP

Vraagprij

Vraagprijs € 495.000,- k.k.
Vraagprijs € 495.000,- k.k.

Herenlaan 143
Herenlaan 143

HEUVEL.NL
HEUVEL.NL •• WÉRKT
WÉRKT VOOR
VOOR U
U

| VANDEURSEN.COM
| VANDEURSEN.COM
KLAASEN
KLAASEN
AVH AVH
MEI OBM
MEI OBM

Vraagprijs € 385.000,- k.k.
Vraagprijs € 385.000,- k.k.

