
JULI 2020 • NR. 6 • JAARGANG 1
HET MAGAZINE VAN EN VOOR BRANDEVOORT

ONDERDEEL VAN 



KL
AA

SE
N |

 VA
ND

EU
RS

EN
.CO

M 
HC

O 
WK

 28

Mierloseweg 19 | 5707 AB Helmond | T 0492-550982 | www.haircombi.nl | www.subtil.nl

Haarproducten,  Drogisterij producten,  Nagelproducten   en  Schoonheidsproducten,  Kappersbenodigheden 

haircombi

MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30 T/M 18.00 UUR
 EN ZATERDAG 8.30 T/M 17.00 UUR.

Wilt u niet naar onze winkel komen dan kunt u altijd online shoppen op:
 WWW.HAIRCOMBI.NL

KL
A

A
SE

N
 | 

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

 H
C

O
 W

K 
28

Mierloseweg 19 | 5707 AB Helmond | T 0492-550982 | www.haircombi.nl | www.subtil.nl

Haarproducten,  Drogisterij producten,  Nagelproducten   en  Schoonheidsproducten,  Kappersbenodigheden 

haircombi

MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30 T/M 18.00 UUR
 EN ZATERDAG 8.30 T/M 17.00 UUR.

Wilt u niet naar onze winkel komen dan kunt u altijd online shoppen op:
 WWW.HAIRCOMBI.NL

KL
A

A
SE

N
 | 

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

 H
C

O
 W

K 
28

Mierloseweg 19 | 5707 AB Helmond | T 0492-550982 | www.haircombi.nl | www.subtil.nl

Haarproducten,  Drogisterij producten,  Nagelproducten   en  Schoonheidsproducten,  Kappersbenodigheden 

haircombi

MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30 T/M 18.00 UUR
 EN ZATERDAG 8.30 T/M 17.00 UUR.

Wilt u niet naar onze winkel komen dan kunt u altijd online shoppen op:
 WWW.HAIRCOMBI.NL



3

inhoud

Van Londen naar Brandevoort
Ian en Ingrid Hankins wonen al ruim vijftien jaar 
in Brandevoort, samen met hun kinderen Aidan 
(14) en Kyran (12). Beiden zijn actieve vrijwilligers 
bij SV Brandevoort.

5

Geef me de 5
Sandra Jongh Visscher, beter bekend als Juf 
Sandra, is geen onbekende in Brandevoort. Ze is 
juf op de Openbare Basis School in Brandevoort. 
Tijdens ons gesprek werd duidelijk waarom zij 
zo’n geliefde juf is.

7

Fotoclub Brandevoort
Naast dat het Brandpunt een Wijkhuis is voor 
Brandevoort, is dit ook het thuishonk van vele 
Brandevoortse verenigingen. Zo ook fotoclub 
Brandevoort. Voorzitter Theo Vos vertelt ons 
alles over deze actieve club.
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Proef met de zelfrijdende 
minibus gaat door
Eerder dit jaar werd bekend gemaakt dat 
Helmond start met de proef voor de zelfrijdende 
minibus.  De bus zal gaan rijden tussen station 
Brandevoort en de Automotive Campus.
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Beste lezer,
Voor u ligt alweer de zesde editie van het Ons 
Brandevoort Magazine. Ook in deze editie vindt 
u weer volop nieuws over Brandevoort en haar 
inwoners en ondernemers. Voorlopig is dit de 
laatste editie in verband met de vakantieperio-
de, maar in september komt er weer een gloed-
nieuw magazine uit!

In deze editie
In dit nummer spreken we met Fotoclub Bran-
devoort. Voorzitter Theo Vos vertelt ons alles 
over het reilen en zeilen van de club en een bij-
zondere groep genaamd de ‘zilveruitjes’.  Aan-
gevuld met prachtige foto’s én een cover ge-
maakt door Theo Vos van de fotoclub van Patty 
Spoek-van Dinter op de rand van het water bij 
de markthal op Brandevoort. Deze werd pasge-
leden gemaakt tijdens het portretfotografen.

Ook schuift onze redactie aan bij juf Sandra. Een 
geliefde juf binnen OBS Brandevoort. We spra-
ken over haar werk in het onderwijs, de impact 
van het coronavirus en hoe het onderwijs veran-
derd is door de jaren heen.

Over het onderwijs gesproken, de leerlingen van 
het Carolus Borromeus College mochten afgelo-
pen maand op bijzondere wijze hun diploma in 
ontvangst nemen. De redactie van Ons Brande-
voort Magazine feliciteert alle geslaagden.

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 ook elke maand iemand opgeven voor 
een bloemetje. Kent u iemand die dit verdient? 
Kijk dan snel op pagina 17!

Wij wensen u 
veel leesplezier 
en een prettige en
vooral zonnige 
vakantie toe!
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GRATIS
AARDBEIEN BIJ

Bij inlevering van deze 
advertentie en besteding 
vanaf € 10.- een 
gratis bakje aardbeien.
Geldig t/m 25 juli 2020.

Hans Deelendagelijks vers

Hoofdstraat 144, 
Mierlo-Hout
T: 0492-350915

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

Ceulen Klinieken: Oog voor de patiënt als mens! 

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 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 op-
nieuw ons uiterste best om kennis en 
kunde op het hoogste niveau te hou-
den terwijl we geen concessies doen 
aan de laagdrempelige toeganke-
lijkheid en de patiëntvriendelijkheid.
Bij Ceulen Klinieken hebben we oog 
voor de patiënt als mens. In deze 
tijd is dat helaas niet vanzelfspre-
kend. En de mensen waarderen 
dat, dat is waar wij het voor doen!”

Helmond

Als Mohs-chirurg heeft ze de mogelijk-
heid om bij complexe vormen van huid-
kanker tijdens de operatie mircoscopisch 
weefselonderzoek uit te voeren. De pa-
tiënt 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 behande-
len 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 behandelmetho-
des en ruimtes zijn onder één dak aanwe-
zig. 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 luis-
terend oor van iedere professional die bij 
ons werkt en veel flexibiliteit in de agenda. 

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

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
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SV Brandevoort trainer Ian Hankins 
verruilde London voor Brandevoort 

Ian is al meer dan 10 jaar trainer en coach, 
begonnen bij de allerkleinsten (de Draak-
jes) en komend seizoen als trainer en 
coach verbonden aan de JO15-2 en de 
JO17-1/JO17-2. Velen kennen hem als ‘de 
fanatieke Engelsman die je al van ver kunt 
horen op het veld’. 

Waar kom je vandaan en hoe ben je 
in Brandevoort terecht gekomen?
“Ik ben geboren en opgegroeid in 
West-Londen, 20 minuten vanaf het sta-
dion van Wembley. Tijdens het stappen 
met mijn vrienden ontmoette ik Ingrid in 
een discotheek in Londen, die daar het 
vrijgezellenfeest van een vriendin vierdde. 
Na drie maanden mailen en bellen met 
elkaar heb ik haar opgezocht in Eindho-
ven, waar ze toen woonde, en na een tijd-
je besloten naar Nederland te verhuizen 
om bij haar te gaan wonen.  Ingrid wilde 
eigenlijk al weg uit haar huurwoning, en 
was erg enthousiast over Brandevoort. 
Ook ik vond het een prachtige wijk, dus 
in maart 2005 zijn we verhuisd naar onze 
huidige woning in de Veste. In mei zijn we 
getrouwd, en in april 2006 is onze zoon 
Aidan geboren, gevolgd door Kyran in 
2008. Een drukke tijd, maar inmiddels 
zou ik echt niet meer terug willen.”

Hoe ben je bij SV Brandevoort beland?
“Toen ik in Nederland kwam wonen ben ik 
al vrij snel begonnen met sporten. In En-
geland heb ik altijd op hoog niveau wed-
strijden gezwommen, hier ben ik gaan 
zwemmen bij de PSV masters. Om ook 
wat mensen in de wijk te leren kennen 
heb ik me ook aangesloten bij wat team-
sporten in het Brandpunt en de Brug, 
zoals volley- en zaalvoetbal. Hier raakte 
ik ook bevriend met wat mensen die be-
trokken waren bij SV Brandevoort. Toen 
onze zoon Aidan op 4 ½ jarige leeftijd 
aangaf te willen gaan voetballen was de 

keuze dan ook snel gemaakt. Het vereni-
gingsleven, en ook SV Brandevoort, heeft 
altijd een tekort aan vrijwilligers, en zo ben 
ik het trainerschap ingerold.  

Ik ben begonnen met de allerkleinsten, 
de Draakjes, en heb daarna bijna altijd 
de teams van mijn zoons meegetraind. 
Inmiddels ben ik inderdaad een bekend 
gezicht geworden op het sportpark. Ko-
mend seizoen ben ik nog betrokken als 
coach bij het team van onze oudste, maar 
ga ik ook een hele nieuwe uitdaging aan 
als medetrainer van de JO17-1 & 2, daar 

heb ik heel veel zin in. Het is voor de kids 
vaak even wennen, een trainer die ze in 
het Engels aanspreekt en dingen uitlegt, 
maar dat went heel snel. 

En de ouders vinden het altijd geweldig 
dat hun kinderen Engelse les krijgen tij-
dens de voetbaltraining! Er zijn binnen 
de verschillende teams al heel wat ge-
vleugelde uitspraken ontstaan door mijn 
combinatie van Nederlands en Engels.”

(Lees verder op pag. 6).

Ian en Ingrid Hankins wonen al ruim vijftien jaar in Brandevoort, 
samen met hun kinderen Aidan (14) en Kyran (12). Beiden zijn actieve vrijwilligers 
bij SV Brandevoort. Ingrid heeft diverse functies bekleed, o.a. als bestuurslid en 
lid van de technische commissie en verzorgt nu de ledenadministratie van de 

vereniging, naast haar rol als teammanager van de JO13-1. 

Ian en Ingrid Hankins  |  F Danielle Huissoon



6

Helaas kan dit jaar de kindervakantie-
week Brandevoort  niet doorgaan, maar 
natuurlijk zijn we al direct gestart met 
de voorbereidingen voor 2021! En daar 
kunnen we wel wat extra handjes bij ge-
bruiken. 

Elk jaar organiseren wij voor de kinderen 
in de basisschoolleeftijd een geweldig 
week vol sport, spel en entertainment. 
Inclusief een leuk uitje en vol met spon-
tane ontmoetingen. Een week waar we 
dus veel handen voor nodig hebben. Ben 
jij creatief en kun je een leuk dagvullend 
programma mede-organiseren? 

Voor de dag commissies zoeken we nog 
vier mensen. Ook voor de commissie 
sponsoring is aanvulling nodig. Zie jij het 

zitten om de kindervakantieweek 2021 
ook financieel weer ‘rond’ te krijgen? Tot 
slot (en daarmee zeker niet de minste) is 
er binnen de werkgroep communicatie 
ruimte voor een whizzkid. Ben jij in staat 
om achter de schermen de website mee 
op orde te houden? 

Mee te werken aan de technische kant 
van de nieuwsbrieven en zorg te dragen 
voor een goed werkend inschrijfprogram-
ma? Wat bieden wij? Een leuke club men-
sen waarmee je gezamenlijk een geweldi-
ge week voor de kinderen in Brandevoort 
organiseert!  En natuurlijk heel veel stra-
lende gezichtjes. Heb je interesse? Stuur 
dan een korte tekst waarin je aangeeft 
waarom we juist jou nodig hebben naar 
inschrijvingen@kvwbrandevoort.nl

Vacatures 
kindervakantieweek

Kindervakantieweek 2019
 F | Jan Dijstelbloem

(Vervolg pag. 5).

Hoe zouden je vrienden je omschrijven
als ze maar drie woorden mochten 
gebruiken?
“Ik hoop dat ze zouden zeggen dat ik hu-
moristisch, open en eerlijk ben.”

Wat doe je het allerliefste in je vrije tijd?
“Als ik niet op het voetbalveld sta houd 
ik er van op te sporten of naar sportwed-
strijden te kijken. Ik heb een seizoens-
kaart van PSV, maar vind het ook leuk om 
bij de wedstrijden van de jeugd van SV 
Brandevoort te gaan kijken. Op TV houd 
ik natuurlijk de Premier League bij, maar 
ook andere competities en sporten kijk ik 
graag.”

Zou je terug willen naar Engeland?
“Nee, ik zou beslist niet terug willen naar 
de UK. Ik heb het hier ontzettend naar 
mijn zin, en vind het leven hier in veel 

opzichten leuker. Ook voor de kinderen 
zijn dingen hier beter geregeld, kijk bij-
voorbeeld naar de scholen, die zijn hier 
veel leuker en beter dan ik gewend ben. 
Ik heb hier mijn draai helemaal gevonden. 
Natuurlijk zijn er wel dingen die ik mis: op 
dit moment mis ik natuurlijk mijn familie 
en vrienden het allermeest. Ik heb mijn 
ouders en broer sinds kerst niet meer ge-
zien; als er dadelijk meer mogelijkheden 
zijn denk ik wel dat ik heel snel weer die 
kant op ga. Verder mis ik als echte En-
gelsman het English breakfast, roast beef 
op zondag of een lekkere curry. Natuurlijk 
kun je die hier ook krijgen, maar dan is er 
toch ‘no place like home’.”

Wat vind je het allerleukste 
aan Brandevoort?
“Brandevoort herinnert me aan waar ik 
ben opgegroeid. Het voelt aan als een 
nauwe gemeenschap, met een dorps ka-
rakter. Veel mensen hier kennen elkaar, er 

wordt veel georganiseerd en het is leuk 
om overal bekenden tegen te komen. Wat 
dat betreft ben ik in de wijk al helemaal 
ingeburgerd. Het is ook erg leuk om te 
merken dat ook in onze wijk veel verschil-
lende nationaliteiten wonen, waardoor 
een leuke diversiteit ontstaat”

Als je iets aan Brandevoort mocht 
veranderen, wat zou dat zijn?
“Ik zou graag meer activiteiten en mo-
gelijkheden zien voor de jeugd van 14 tot 
18 jaar. Veel kinderen die hier zijn gebo-
ren of op jonge leeftijd hier naartoe zijn 
gekomen hebben nu die leeftijd, maar 
er is weinig voor ze te doen in de wijk. Ik 
besef me dat het een moeilijke leeftijd is 
om ze bezig te houden, maar we moeten 
voorkomen dat ze rond gaan hangen met 
alle vervuiling en vernielingen van dien. 
We hebben een prachtige wijk, laten we 
met z’n allen er aan werken om dat zo  
te houden!”

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Hoelang ben je al ‘Juf Sandra’?
“Ik ben mijn carrière in het onderwijs vijf-
endertig jaar geleden begonnen in Am-
sterdam, waar ik ook vandaan kom. Ik heb 
Amsterdam ingeruild voor Helmond toen 
ik mijn partner leerde kennen. Inmiddels 
woon ik al een tijdje hier en ben ik al 16 
jaar juffrouw op de OBS Brandevoort.” In 
die vijfendertig jaar heeft Sandra natuur-
lijk heel wat ervaring opgedaan. 

“Ik heb in al die jaren iedere klas wel ge-
had. Van groep 1 tot groep 8. Toch blijf ik 
in mijn hart altijd een echte kleuterjuf. De 
manier waarop jonge kinderen de wereld 
ontdekken door spelend te leren.”

Wat maakt jou speciaal als juf?
“Ik zie mezelf niet als een speciale juf. Ik 
word er altijd een beetje stil van dat veel 
mensen in Brandevoort mij kennen als juf 
Sandra.” Toch is dat zeker niet zonder re-
den. “Ik denk dat het vooral komt doordat 
ik mijn werk niet zie als mijn werk. Ik ga 
gewoon iedere dag graag naar school om 
te genieten van de mooie stappen die de 
kinderen zetten. Samen successen vieren 
en positief denken, maar ook betrokken 
zijn en helpen waar nodig is. 

Ook vind ik het leuk om net iets extra’s 
te doen voor de kinderen. Zo komen de 
kinderen voor mijn verjaardag altijd een 
ijsje eten bij mij thuis. Toen ik naar Mierlo 
verhuisde werd dit iets lastiger. Toen heb-
ben we ouders met auto’s verzameld en 
zijn de kinderen in Mierlo langsgekomen.”

Wat is er zo bijzonder aan 
werkzaam zijn in het onderwijs?
“De kinderen maken het zo bijzonder. Je 
ziet ze groeien. Als ze de school voor het 
eerst binnen wandelen zijn ze net vier jaar 
en het moment dat ze het basisonderwijs 
verlaten zijn ze er klaar voor om de stap 

te maken naar het vervolgonderwijs. Niets 
is mooier dan dat de kinderen geduren-
de de 8 jaar bij ons op school ontdekken 
en leren en dan verder gaan leren op de 
school die bij hen past. 

Hoe heb je de coronamaatregelen 
ervaren in het onderwijs?
“In de vijfendertig jaar dat ik werkzaam 
ben als juf heb ik dit nog nooit meege-
maakt. We zijn 12 weken dicht geweest, 
dat was heel raar. We zijn meteen be-
gonnen met het voorbereiden om digi-
taal les te kunnen geven, zoals lessen 
opnemen, thuiswerkpakketjes maken, 
ons OBS. Schooljournaal opnemen in de 
green room bij ons op school), belang-
rijke zaken digitaal delen binnen het  di-
gitale platform ( bijv. foto’s, filmpjes van 
wat de kinderen thuis allemaal deden). 
Het is natuurlijk belangrijk om contact te 
blijven houden. 

We hebben regelmatig gebeld met leer-
lingen en ouders om op de hoogte te blij-
ven.” Velen hebben het over een achter-
stand maar daar is Sandra niet bang voor. 
“De kinderen, ouders en leerkrachten 
hebben hard gewerkt en we hebben als 
school een mooi lesaanbod aangeboden 
tijdens deze periode. Waarbij we hebben 
ingezet op herhaling en daarna verder 
met de leerstof. Samen hebben we er een 
mooie, leerzame periode van gemaakt, 
waarbij de kinderen ook ruimte hebben 
gehad om samen met hun ouders leuke 
en andere dingen te doen. We kunnen 
met zijn allen trots terug kijken op deze 
periode.” De toekomst zal het leren….

Hoe houd je het nog vernieuwend 
na al die jaren?
“Ik ben natuurlijk vijfendertig jaar geleden 
begonnen in het onderwijs en sindsdien 
is er veel veranderd. Er gebeurt nu veel 

meer digitaal maar de kunst is om hier 
ook op in te spelen. Zo hebben wij tijdens 
de sluiting het OBS Journaal bedacht 
zodat ouders en kinderen op de hoogte 
blijven van alles rondom de school. We 
zijn Brainpoortschool in deze regio, wer-
ken aan talenten d.mv. talentcampussen, 
een uitgebreid Techlab binnen de school, 
maar ook Kunst en Cultuureducatie vin-
den we belangrijk, de samenwerking en 
uitwisseling tussen de groepen 1-2 en 3 
en het Spelend Leren waarin onderzoeken 
thematisch werken centraal staat, maar 
ook het werken met lees- en rekencircuits 
in de klas, waardoor kinderen op allerlei 
verschillende manieren de lesstof eigen 
kunnen maken”. 

Het is gewoon heel veel om trots te zijn 
en ontzettend leuk om hier samen met je 
collega’s aan te werken en verder te ont-
wikkelen. Vijfendertig jaar is voor Sandra 
natuurlijk ook een lange tijd maar aan 
stoppen heeft ze nog niet gedacht. “Het 
is voor mij echt een uit de hand gelopen 
hobby. Ik vind het nog steeds veel te leuk. 
Natuurlijk zijn er ook andere dingen die ik 
wil doen maar ik kan hier gewoon nog niet 
mee stoppen. 

Ik geniet ontzettend van de kinderen, de 
verwondering, verbazing, het enthousi-
asme en de verschillen onderling, dat is 
zo mooi om te zien. Ieder kind is uniek 
en gaat op ontdekkingsreis en wij mogen 
daar aan bijdragen.”

Geef me de 5
Juf Sandra Door: 

Lisa Meeuwsen

Sandra Jongh Visscher, beter bekend als Juf Sandra, is geen onbekende in Brande-
voort. Ze is juf op de Openbare Basis School in Brandevoort. Tijdens ons gesprek werd 
duidelijk waarom zij zo’n geliefde juf is. We spraken over haar werk in het onderwijs, 
de impact van het coronavirus en hoe het onderwijs veranderd is door de jaren heen.
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Je financiële gezondheid

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 veran-

derd. Wat betekend dat voor je financiën?

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. Be-

langrijke onderwerpen om bij stil te staan zijn: pensioen, overlij-

den 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 maan-

delijks inkomen en op een overzichtelijke 

en duidelijke manier aan je gepresen-

teerd. Na het gesprek ontvang je een 

adviesrapport waarin alles nog eens 

helder wordt weergegeven.

Het zijn roerige tijden en ieders  
gezondheid staat voorop! Weet jij ook  
wat jouw financiële gezondheid is?

W W W.P E AC H WAV E S .N L
@ p e a c h .wave s . s a l o n

He r s e l s e s t ra a t  2 3 , 
He l m o n d

T O U R S  B . V .

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

BusBus

* Zakelijk vervoer 
* Groepsreizen 
* Rolstoeltouringcar 

* Business Taxi 
* Airport transfers 
* Zieken- en Zorgvervoer

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

WWW.BERGERHOF.NL | WWW.BUSTRIPJES.NL

Verkoop kant en klare specie
alleen op afspraak

J. Ketelaars   Bijenkorf 10   5731 ST   Mierlo 

Telefoonnummer
06-39086698
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W E L Z I J N  VO O R  J E  H A A R 
I N  B R A N D E VO O RT 

De eigenaresse van de salon, Anna Mar-
chuque verhuisde een jaar geleden naar 
Brandevoort met haar familie en raakte 
geïnspireerd door de wijk om dit nieuwe 
project op te zetten. Ze gelooft dat alles, 
van een knipbeurt tot aan het finaliseren 
van een individuele haar behandeling, in 
harmonie moet zijn met de natuur.

Elke klant van Peach Waves is er niet al-
leen zeker van dat ze een trendy kapsel en 
kleur krijgen, maar ook een professioneel 

en persoonlijk consult over de conditie 
van je haar en je hoofdhuid zowel als een 
individueel verzorgings programma. Het 
brede assortiment biologische en duur-
zame producten dat je vindt in de salon, 
garanderen zowel natuurlijke schoonheid 
als gezondheid voor ieder haartype. Zelfs 
producten voor kleuren en bleken zijn ge-
baseerd op een verzorgend concept, wat 
de impact op het haar minimaliseert.
De kerst op de taart van Peach Waves is 
een unieke SPA beleving zoals een ont-

giftend en verhelderend bad voor je haar 
of een anti-veroudering bloemen water-
val om haar en hoofdhuid nieuw leven  
in de blazen.

We nodigen je uit om het bij ons in de 
salon uit te proberen en je eigen ervaring 
samen te stellen voor het welzijn van je 
geliefde lokken bij Peach Waves. Meer in-
formatie over de salon en het maken van 
een afspraak kun je vinden op Instagram 
via @peach.waves.salon 

De gloednieuwe haar- en beautysalon met locatie aan 
het station van Brandevoort heeft haar deuren geopend 
in Brandevoort eind juni. De filosofie van Peach Waves is 

gebaseerd op het introduceren van een ecologische 
aanpak op het gebied van haarverzorging en

welzijn aan de klant.

 06 511 698 56

 info@mijnenergiebrabant.nl

VRIJBLIJVEND ADVIESGESPREK
OF WHATSAPP/VIDEO GESPREK

ZONNEPANELEN
Komt uw woning in aanmerking?

 mijnenergiebrabant.nl
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YOU BREAK IT
WE FIX IT.

IS JOUW TELEFOON NOG 100%?
LOOP EENS BINNEN VOOR 
PROFESSIONEEL ADVIES.

SCHERM KAPOT VAN JE 
TELEFOON OF TABLET?

WIJ REPAREREN DIRECT!

HOOFDSTRAAT 165A, HELMOND
0492 777 664

Service met een glimlach: dat kun je verwachten bij Telefoonmaken Helmond. Thedderick Martis 
runt met veel plezier de zaak aan de Hoofdstraat 165A in Mierlo-Hout waar je smartphone wordt 

gerepareerd terwijl je wacht! De zaak zit nu zo’n twee jaar gevestigd in Mierlo-Hout en klanten 
weten goed de weg te vinden naar de zaak van Ted. Binnen de zaak hangt een gemoedelijke 

sfeer en er wordt altijd gelachen. Professionaliteit en klantvriendelijkheid gaan hier hand in hand. 
Dankzij het laagdrempelige karakter van de winkel, komen klanten zomaar binnen voor een praatje 

en een kopje koffie. Dit vindt Ted erg belangrijk. 

Repareren met een glimlach
Jouw dierbare smartphone wordt gerepareerd terwijl je wacht onder het genot van een lekker kopje 

koffie, thee of een glaasje water. De reparatie wordt ter plekke zonder afspraak in de winkel voor 
je gedaan met de grootste zorg en passend advies. Niet alleen voor reparaties kun je terecht in de 

winkel, ook voor alle accessoires voor je smartphone of tablet kun je je laten adviseren in de winkel 
van Ted. De winkel biedt hierin een uitgebreid assortiment. Dit adviseren gebeurt altijd door dezelfde 

vriendelijke gezichten. Ted wordt ondersteunt door Yen, die met een lach de klant adviseert en op 
zijn gemak stelt. Zo kom je altijd met een fijn gevoel naar de winkel. Ted en Yen de telefoonmakers 

zorgen ervoor dat je met een gerepareerde smartphone en goed gevoel de deur uit gaat.

Ga gerust een langs aan de Hoofdstraat 165A in Mierlo-Hout. Je vindt de winkel tegenover 
de Jumbo /Savant woonzorg centrum). Je kunt gratis parkeren voor de deur. 

Meer informatie kun je vinden op www.telefoonmaken.nl of bel naar 0492-777664.

Service met een glimlach
bij Telefoonmaken Helmond
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Van familiebegraafplaats naar 
natuurbegraafplaats
De mooie natuur en rijke historie en de 
liefde voor deze bijzondere plek - de plek 
waar de familie Swinkels geboren en ge-
togen is - waren in 2000 aanleiding voor 
het plan een familiebegraafplaats op te 
richten. Na 14 jaar was deze familiebe-
graafplaats een feit en kon vader Swinkels 
herbegraven worden. Toen op 14 juli 2014 
moeder Swinkels overleed gaven veel 
genodigden na de begraving aan onder 
de indruk te zijn van deze mooie plek in 

het dal van de Aa en zelf ook interesse 
te hebben in een laatste rustplaats in de 
natuur. Het idee voor het oprichten van 
de natuurbegraafplaats grenzend aan de 
familiebegraafplaats was geboren. 

De oudste en meest natuurlijke 
manier van begraven
Op Natuurbegraafplaats Hoeve Ruth 
stellen we de natuur centraal. Bij het na-
tuurbegraven gaat het graf helemaal op in 
de natuur en zo maken we deel uit van 
de eeuwige kringloop van het bestaan. 

Alleen een gegraveerde boomschijf mar-
keert de plek van het graf. Een graf in de 
natuur van Natuurbegraafplaats Hoeve 
Ruth is voor altijd. Deze eeuwige grafrust 
staat ook garant voor eeuwige natuur. Zo 
zorgen we over onze dood heen voor de 
natuur en dat maakt een natuurgraf een 
groene en duurzame keuze. Het natuur-
begraven leert ons bovendien een na-
tuurlijk omgaan met het afscheid. Geen 
harde scheiding tussen leven en niet le-
ven, maar een natuurlijke overgang van 
tijd naar eeuwigheid. We geven onze ge-
liefden terug aan de natuur.

Afscheid in tijden van corona
Afscheid nemen van een geliefde is in 
deze tijd heel anders dan voorheen. Juist 
nu kan het natuurbegraven bijzonder veel 
mogelijkheden bieden. Op de Bosheuvel, 
de ceremonieplek aan het ven, kunnen we 
op een stijl- en sfeervolle manier samen  
afscheid nemen. Het samenzijn in de 
buitenlucht, midden in de natuur brengt 
troost en is bovendien veilig. Een begra-
ving in de natuur van Hoeve Ruth biedt zo 
letterlijk de ruimte voor een persoonlijke 
en passende invulling. Bovendien krijgt 
elk afscheid alle tijd. 

Bezoek aan de natuurbegraafplaats
Natuurbegraafplaats Landgoed Hoeve 
Ruth is vrij toegankelijk van zonsopkomst 
tot zonsondergang geopend voor een 
wandeling. Informatiecentrum ’t Veldhuys 
is elke middag geopend van 13.00 tot 
17.00 uur. Maak telefonisch of via mail een 
afspraak voor een persoonlijke rondleiding. 

Natuurbegraafplaats 
Landgoed Hoeve Ruth
Hazeldonkseweg 24, 5756 PA Vlierden
Telefoon: 0493 745474
www.hoeveruth.nl 

Na jaren van voorbereiding en maandenlang hard werken 
in en om het bos zijn op Natuurbegraafplaats Landgoed 
Hoeve Ruth de poorten geopend voor bezoekers. Vanaf 
nu is het voor iedereen mogelijk kennis te komen maken 
met de prachtige natuur in het dal van de Aa.

Natuurbegraafplaats 
Landgoed Hoeve Ruth 
in Vlierden is open

Het Carolus Borromeus College 
is erg trots op alle geslaagden! 
Zeker als je bedenkt dat ze alle-
maal een onzekere periode ach-
ter de rug hebben, kun je gerust 
stellen dat ze een topprestatie 
hebben geleverd. Op het vwo 
is 100% geslaagd, van de havo 
en de mavo benaderen we dit 
jaar die percentages. De diplo-
ma-uitreikingen waren dit jaar 
bijzonder. Leerlingen kwamen 
aan in prachtige wagens en de 

outfits waren om door een rin-
getje te halen. Thema: gala. Na 
de entree door een rookgordijn 
was er onder meer een rode lo-
per, een cocktailbar, een dj, een 
fotomoment bij de onderteke-
ning en een laatste ontmoeting 
met de docenten. Wij wensen 
iedereen een succesvolle en 
gelukkige studietijd en nu eerst 
een heerlijke zomervakantie. En 
jullie weten: op het Carolus blijf 
je altijd welkom!

Trots op de 
geslaagden
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Maar voordat we plaats mogen nemen, is 
een pompje handgel een must en moe-
ten ook de nodige gezondheidsvragen 
beantwoord worden. Gelukkig slagen we 
allebei en kunnen we plaatsnemen aan 
tafel, vlakbij het raam. Het is rustig in de 
ontmoetingsruimte en op de achtergrond 
speelt vrolijke muziek.  Theo komt zelf uit 
Mierlo en is nu drie jaar voorzitter van de 
fotoclub. Het 3 koppige bestuur wisselt 
elk jaar, om toerbeurt, één bestuurslid. Dit 
jaar is de beurt aan de voorzitter. Er is ech-
ter een mogelijkheid voor een tweede ron-
de, dus hij kan nog even aanblijven. Zelf 
kwam hij ooit bij de fotoclub terecht via 
vrienden. En nog steeds bevalt het hem 

goed. “Pasgeleden zijn we weer begonnen 
met fotograferen. Portretfotografie. Lek-
ker met een klein groepje om de activiteit 
op gang te houden tot de vakantieperi-
ode aanbreekt. Heerlijk om na al die tijd 
weer het fotograferen op te pakken met 
elkaar.” Wegens de coronacrisis kwam de 
club maanden niet bij elkaar en dat merk 
je, vindt Theo. 

“Fotograferen is leuk, maar het fotogra-
feren in groepsverband is wat veel leden 
écht gemist hebben. ‘s-Ochtends vroeg 
de zonsopkomst fotograferen doe je snel-
ler samen dan alleen.” Wegens de maat-
regelen moet de club wel afstand van el-

kaar houden, maar Theo ziet hier ook de 
charme van in. “Het voelt net als vroeger. 
Ieder met zijn eigen kannetje koffie in de 
achterbak van de auto geeft een nostal-
gisch gevoel. Heerlijk is dat!” 

Gevarieerde club
Binnen de club bevinden zich zowel hob-
by fotografen als professionals. “En dan 
heb je nog de techneuten en de creatie-
velingen, zoals wij dat noemen. De tech-
neut wil alles van tevoren uitdenken en de 
creatieveling bedenkt het ter plekke.” 

Theo noemt het voorbeeld van een 
foodsplashshoot. Een fotoshoot waarbij 
eten in een bak water wordt gegooid en 
vervolgens interessante beelden oplevert. 
“Onze technische fotografen denken van 
tevoren alles uit. Van de belichting tot aan 
de beste positie van de camera.” De crea-
tieveling, doet dit helemaal niet. “Die ver-
zinnen ter plekke hoe de foto het beste uit 
kan komen.” Dit is dan ook de kracht van 
de fotoclub. “We leren van elkaar. De crea-
tieveling wordt technischer en visa versa.”

Gemoedelijke sfeer
De club telt op dit moment 41 leden en 
heeft diverse werkgroepen waarbij je je 
kunt aansluiten.  “Ongeveer 80% hier-
van is lid van de werkgroep landschap 
en natuur.” De sfeer onderling omschrijft 
Theo als gemoedelijk. “Niets moet, alles 
mag. Je bent niet verplicht om deel te 

Fotoclub 
Brandevoort

Voor het eerst sinds weken is Wijkhuis het Brandpunt 
weer geopend. Wél met de nodige corona-aanpassingen 
én een flesje desinfecterende handgel aan de deur. Naast 

dat het Brandpunt een Wijkhuis is voor Brandevoort, is dit 
ook het thuishonk van vele Brandevoortse verenigingen. 
Zo ook fotoclub Brandevoort. Voorzitter Theo Vos vertelt 

mij alles over deze actieve club.

F | Theo Vos
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nemen aan één werkgroep. Dit mogen er 
ook meer zijn.” Binnen de club werkt alles 
lekker modern. Via e-mail en Whatsapp 
houden de fotografen onderling contact 
met elkaar. 

Elkaar stimuleren vindt Theo een van de 
mooiste dingen. “Iedereen is anders en 
we proberen iedereen op zijn of haar ei-
gen tempo mee te nemen in de ontwik-
keling. “Voor elkaar, door elkaar” noemen 
we dat. We gebruiken op de posters voor 
de aankondiging van de expositie foto’s 
van beginnende leden. Het is prachtig 
om ze te zien groeien als ze hun foto  
zien staan!”

De werkgroepen hebben vaste dagen dat 
ze met een groepje gaan fotograferen. 
“Op woensdag en zaterdag worden dan 
de foto’s gemaakt en anderhalve week 
later komen we op woensdagavond bij 

elkaar in ‘t Brandpunt om ze te bekij-
ken.” Elk lid zoekt zijn of haar vijf beste 
foto’s uit om deze te laten zien. “De be-
spreking is informeel en we geven elkaar 
feedback op de gemaakte foto’s. Zo leren 
we weer van elkaar onder het genot van 
een drankje.” Eens per maand (de laatste 
woensdag van de maand) vindt er een 
algemene clubavond plaats. “Meestal 
komt er een gastspreker die deskundig is 
op fotografiegebied.” Dit is ook waar een 
deel van de contributie naartoe gaat, die 
60 euro per jaar bedraagt. “Dat geld ge-
bruiken we voor de gastsprekers én om 
de expositie te realiseren. Hierover zijn we  
compleet transparant.”

Binnen de club is er één bijzondere groep: 
de zilveruitjes. “Zij zweven als het ware 
tussen de werkgroepen door en pikken 
de krenten uit de pap.” Theo legt uit dat 
de werkgroepen regelmatig op fieldtrip 

gaan in, of buiten Helmond, want er zijn 
ontzettend veel mooie plekken. “Als de 
werkgroep architectuur ergens mooie fo-
to’s maakt, gaan de zilveruitjes hierna, op 
hun eigen tempo, er naartoe om te foto-
graferen.” En daar mag je best een dag-
je vrij voor pakken, aldus Theo. “De club 
maakt er écht een gezellig dagje uit van.  
En waar de naam zilveruitjes vandaan 
komt? “Nou, ze hebben bijna allemaal zil-
verkleurig haar”, glimlacht Theo.

Expositie
Eens per jaar vindt in de grote zaal van het 
Brandpunt de expositie van de fotoclub 
plaats, maar door het coronavirus ging 
dit in 2020 helaas niet door. “We hebben 
dit als bestuur moeten besluiten om de 
veiligheid te waarborgen.” Volgens Theo 
staat de gehele expositie al klaar om op-
gesteld te worden. “We weten niet of hij 
dit jaar nog door gaat. Dat hangt af van 
een aantal factoren en hierover hebben 
we nog niet besloten. Wie weet.”

Ben je nieuwsgierig geworden naar 
de fotoclub en denk je nu ‘dat lijkt 
me wel wat!’? Neem dan eens een 
kijkje op www.fotoclubbrandevoort.
nl of bewonder de gemaakte foto’s 
op Facebook via www.facebook.
com/fotoclubbrandevoort 

F | Josefien Janssen
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Maak deze zomer van 
uw huis een thuis!

 Gordijnstoffen v.a. €5,- p.m.

 Vinyl v.a. €13,75,- p.m.

 PVC v.a. €23,95,- p.m2

 Vloerbedekking v.a. €22,50,- p.m2

 Diverse raamdecoratiesystemen!

 Voor elk budget een uitgebreide keuze!

Helmond en Weert - WWW.DEELENSTOFFEN.NL

Advies op 
maat

Meet 
service

Monteer 
service

Showroom

WIJ ZIJN DE GEHELE ZOMER NORMAAL GEOPEND!

“In groep 3 maken kinderen 
een enorme ontwikkeling door 
in leren lezen, schrijven en 

rekenen. De thema’s die we 
uitwerken bieden kinderen de 
kans om te begrijpen waar-

om we deze vaardigheden le-
ren en wie ze nodig hebben.” 
Tessel van der Linde is on-
derwijsadviseur en heeft het 
afgelopen jaar de leerkrachten 
van de groepen 3 van OBS 
Brandevoort ondersteund in 
de verdere ontwikkeling van 
thematisch spelend leren. 
“De thema’s zorgen voor uit-
daging en een context waarin 
bijvoorbeeld allerlei taalop-
drachten betekenisvol worden 
geoefend. Brandweerlieden 
houden een logboek bij, de 
politieagenten schrijven bon-
nen uit, de zweminstructeur 
noteert de vorderingen van 
de leerlingen.” Zo wordt schrij-
ven geen losstaande activiteit, 
maar een vaardigheid waar je 
in allerlei situaties ook echt  
iets mee kan.

Ook de 21e eeuwse vaardig-
heden – een van de pijlers 
van het Brainport onderwijs 
– komen uitgebreid aan bod 
bij thematisch spelend leren. 
Binnen elk thema worden de 
kinderen uitgedaagd om on-
derzoekend te leren. Als in de 
klas het thema ‘het ziekenhuis’ 
wordt behandeld, dan moet 
je als jonge dokter toch ook 
even onderzoeken hoe goed 
een pleister plakt. En of die 
pleister nog plakt als je gaat 
slapen, zwemmen of spelen 

in de zandbak. Van der Linde: 
“De onderwerpen dagen uit tot 
onderzoeken, redeneren, ana-
lyseren, vergelijken en experi-
menteren. Onderzoeksvragen 
worden in groepjes uitgezocht 
en aan elkaar gepresenteerd. 
Zo komen allerlei uitdagende 
vaardigheden op een interes-
sante manier aan bod.”   
Ook knutselen krijgt bij thema-
tisch spelend leren een andere 
invulling. De kinderen overleg-
gen wat ze nodig hebben voor 
hun themaspel en maken een 
werklijst. In de ‘werkplaats’ 
worden de benodigde voor-
werpen door de kinderen zelf 
gemaakt. Een menukaart, piz-
za’s en een pizzaschep bij het 
thema ‘pizzeria’. Of bij thema 
‘dierenwinkel’ pakketjes met 
voer voor alle dieren, een klein 
pakketje voor een hamster 
of een heel groot pakket voor 
een hond. Hiermee wordt ook 
het knutselen betekenisvol. 
Bovendien biedt ook de werk-
plaats mogelijkheid tot ont-
werpend leren, samenwerken, 
creatief, kritisch en problee-
moplossend denken.

In de kring werkt de klas aan 
onderzoeksvragen. Tessel: “Bij 
onderzoekend leren gaat het 
er in eerste instantie om dat 
kinderen worden uitgedaagd 
om zelf  over dingen na te 
denken en gerichter naar hun 
eigen omgeving te kijken. Ook 
hier ontwikkelen zij belangrij-
ke vaardigheden, als redene-
ren, vergelijken en analyseren. 
De leerkracht geeft het goede 
voorbeeld, toont nieuwsgierig-
heid, vraagt zich hardop din-
gen af en geeft ruimte voor het 
denkproces.” 

De leerkrachten zijn enorm en-
thousiast over de aanpak en 
opbrengsten van thematisch 
spelend leren. Dat de kinderen 
dat ook zijn, bleek wel toen – 
ondanks de gesloten scholen – 
ook in coronatijd in de diverse 
‘thuis-werkplaatsen’ druk werd 
doorgewerkt.

Sinds 2019 is OBS Brandevoort een van de eerste Brainport Ba-
sisscholen. Een Brainportschool legt de focus niet alleen op kennis 
vergaren, maar vooral ook op het ontwikkelen van de vaardighe-
den die kinderen in de toekomst nodig hebben. De kinderen wor-
den daarom gestimuleerd om zelf actief, onderzoekend en kritisch 
met de lesstof om te gaan en hun kennis toe te passen in concrete 
situaties. En dat geldt niet alleen voor de oudere kinderen. Zo wer-
ken de groepen 3 met ‘thematisch spelend leren.’ Spelenderwijs 
leren de kinderen belangrijke 21e eeuwse vaardigheden en krijgen 
basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen betekenis. 

Jonge onderzoekers: 
thematisch 
spelend leren
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Proef met 
de zelfrijdende 
minibus gaat door
Eerder dit jaar werd bekend gemaakt dat 
Helmond start met de proef voor de zelf-
rijdende minibus.  De bus zal gaan rijden 
tussen station Brandevoort en de Au-
tomotive Campus. Gemeente Helmond 
liet weten dat de proef in Helmond, on-
danks de gevolgen van  de Coronacrisis, 
gewoon doorgaat. 

Gemeente Helmond: “Na anderhalf jaar 
ontwikkelen, zijn de zelfrijdende minibus-
sen van FABULOS klaar om op de weg te 
gaan. Op dit moment rijden de shuttles 
in Helsinki met reizigers en tussen het 
verkeer. Volgende maand volgen Gjesdal 
(Noorwegen) en Tallinn (Estland). En later 
dit jaar in Lamia (Griekenland) en Hel-
mond (Nederland). In Helmond komt ook 
een steward aan boord. Het startmoment 
van de pilots in Griekenland en Helmond 
is nog onzeker als gevolg van de beper-
kingen door COVID-19.”

Reizen met een zelfrijdende bus in Hel-
mond. Met het ondertekenen van con-
tracten in februari van dit jaar met drie 
consortia vanuit het Europese project 
FABULOS zijn zelfrijdende minibussen in 
Helmond een stap dichterbij. 

Als aan alle veiligheidseisen wordt vol-
daan, rijden vanaf dit najaar zelfrijdende 
minibussen drie maanden lang op proef 
tussen station Brandevoort en de Auto-
motive Campus. Met reizigers en tussen 

het reguliere verkeer. Uiteraard met de 
nodige veiligheidsmaatregelen. 

Vijf Europese steden
Tijdens de proefperiode worden drie ver-
schillende autonome shuttle-service-op-
lossingen getest in vijf Europese steden. 
De eerste testen met zelfrijdende mini-
bussen vinden in het voorjaar plaats in 
Gjesdal (Noorwegen), Helsinki (Finland) 
en Tallinn (Estland). In het najaar van 
2020 in Lamia (Griekenland) en Helmond 
(Nederland). Voorwaarde is dat aan alle 
veiligheidsvoorschriften en regels worden 
voldaan. 

Uitdagingen 
Iedere stad heeft zijn eigen speciale uit-
dagingen. In Gjesdal is er een helling van 
12% vanwege het bergachtige terrein. In 
Lamia moet de zelfrijdende minibus kun-
nen omgaan met hoge temperaturen. In 
Helsinki passeert de route het op één na 
drukste treinstation van het land. In Tal-
linn wordt getest bij een vliegveld en is 
bestaand busverkeer een aandachtspunt. 
En in Nederland moet rekening worden 
gehouden met het grote aantal fietsers. 

Stad van de slimme mobiliteit 
Het doel van FABULOS is het versnellen 
van zogeheten ‘last-mile-oplossingen’ op 
de Europese markt. 
Dat past bij Helmond, want maar liefst 
tweederde van de stad ligt binnen één 

mijlsafstand vanaf één van de vier sta-
tions. Wethouder Antoinette Maas: “Ze-
ker in een last-mile-stad zoals Helmond 
biedt duurzame en innovatieve mobili-
teitskansen. Ik ben blij met de stappen 
die we hierin kunnen zetten met de zelf-
rijdende minibus Fabulos.”  

De mobiliteitswereld verandert snel. Nu 
reizen we nog van A naar B met onze auto. 
Straks rijden we in elektrische deelauto’s, 
-fietsen en – scooters. Het liefst via één 
app en in combinatie met het openbaar 
vervoer. Denk aan de deelautodienst Am-
ber en de flexibele busdienst Bravoflex, 
die al in Helmond rondrijden. Naast de 
zelfrijdende minibus FABULOS zet Hel-
mond dit jaar in samenwerking met Euro-
pa en in Zuid-Nederland met SmartwayZ.
NL in op onder meer deelfietsen en elek-
trische steps. 

Een foto van de bus genaamd 
Nayva genomen tijdens het 
Dutch Automotive Festival 
in 2019 | F Dirk van Dam
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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

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

wenst 
iedereen
een fi jne

VAKANTIEVAKANTIE

www.onsbrandevoort.com
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Dichtbij 
Verloskundigen 
Helmond in Coronatijd
Je waant je zorgeloos zwanger. Je kijkt uit naar een mooie en prettige zwan-
gerschap. Maar dan! Corona wordt tot pandemie uitgeroepen en het land 
gaat in een intelligente lockdown.

In deze onzekere tijd waren de controles veelal telefonisch, de vroege eerste 
echo bij acht weken kwam te vervallen en bij de twaalf weken echo mocht de 
partner niet mee. Ineens ben je dan in een lege en kille kamer met de geur van 
ontsmettingsalcohol, bij een verloskundige die een labjas draagt en zoveel als 
mogelijk de 1.5 meter afstand bewaard.

En dan de bevalling thuis of in het ziekenhuis, maar wel met een verloskundige 
in een labjas met mondmasker en bril. Een gezin dat zich helemaal van de 
buitenwereld afsluit zodat niemand ziek zal worden. Alleen de partner  mocht 
naast de zorgverleners  bij de bevalling aanwezig zijn. Tijdens het kraambed 
zijn de meeste visites telefonisch via videobellen en één fysieke controle. Al die 
aanpassingen vroegen om veel flexibiliteit en begrip van al onze zwangeren. 
We willen onze zwangeren via deze weg  dan ook nog eens extra bedanken dat 
we samen deze onwerkelijke situatie goed zijn doorlopen.

Kortom, de afgelopen periode was surrealistisch. Het valt niet mee om onze 
naam ‘Dichtbij’ eer aan te doen in een 1,5 meter maatschappij. Het voelt voor 
ons verloskundigen oncomfortabel om zo fysiek ver van onze zwangeren af te 
staan. Lijnrecht tegenover onze visie om zorg op maat te leveren.

Gelukkig denken onze zwangeren samen met ons in mogelijkheden. We wil-
len iedereen goed in beeld houden. Daarom houden we veelal de telefonische 
consulten en ook ons teamoverleg elke week middels beeldbellen. We heb-
ben ervaren dat dat dit een goede manier is om zo “dichtbij” mogelijk te zijn. 
Gelukkig kunnen ook wij geleidelijk aan weer met de opschaling beginnen en 
hopen we heel snel onze zorg weer écht volledig Dichtbij te kunnen geven.

Ken jij iemand die een bloemetje ver-
dient? Een moeder, vader, opa, oma, 
buurvrouw die een paar deuren verder 
woont, kennis of iemand anders die 
wel even in het zonnetje gezet mag 
worden? 

In samenwerking met Bloemboetiek 
Nicole geeft het Ons Brandevoort Ma-
gazine elke editie een mooi bloemetje 
weg. Mail je motivatie naar redactie@
onsbrandevoort.com en vertel ons 
waarom jij vindt dat diegene dit ver-
dient. Insturen van je motivatie kan tot 
17 augustus.
 
Deze actie wordt mede 
mogelijk gemaakt door :

Bloemboetiek

Nicole

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

LET OP! AFHAAL-
ADRESSEN KUNNEN 
GESLOTEN ZIJN I.V.M. 
CORONA VIRUS

Bericht van 
Politie Helmond 

Ondanks dat verschillende jongeren reeds 
zijn gehoord door de politie en hun ouders 
ook op de hoogte zijn, gaat het ongewens-
te gedrag door. Dit komt de leefbaarheid 
deze wijken niet ten goede. Omdat dit 
probleem al zo lang speelt zullen wij als 
politie gebruik gaan maken van een arti-
kel in de APV. Hierin staat dat je niet mag 
samenscholen. Dat wil zeggen dat wan-
neer je met meer dan 3 personen samen 
bent, je bekeurd kan worden.  Dit staat los 
van de huidige corona maatregelen. Dus 
zelfs wanneer je anderhalve meter afstand 
houdt kun je bekeurd worden. 

Artikel 2.1.1.1 Samenscholingen en ongere-
geldheden (artikel 2:1 VNG)

• 1. Het is verboden op een openbare 
 plaats deel te nemen aan een samen-
 scholing, onnodig op te dringen of door
 uitdagend gedrag aanleiding te geven 
 tot ongeregeldheden.

• 2. Degene die op een openbare plaats:
o a. aanwezig is bij enig voorval waardoor 
er wanordelijkheden ontstaan of dreigen 
te ontstaan;

Het valt ons, als politie, op dat er sinds de coronatijd veel 
jeugd op straat is in Mierlo-Hout en Brandevoort. Dit juichen 
wij toe, mits de coronamaatregelen in acht worden gehouden. 
Wij zien echter ook dat er een groep jeugd is die regelmatig 
vernielingen, brandstichtingen, mishandelingen en openlijke 
geweldplegingen pleegt. 

F | Politie Helmond
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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

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: 088-8765151
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

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

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 7 september 2020.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie juni 2020: Rob van den Broek
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Den Hoge Hurk 15 Lobbehoeve 109 

VERKOCHT

Vraagprijs € 485.000,- k.k.

Herenlaan 181

Vraagprijs € 449.000,- k.k.

Laan door de Veste 18

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP TE KOOP

Vraagprijs € 342.000,- k.k.

Lindt 12 Kravelsbeemden 19 

Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8

*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN 
EINDHOVEN
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