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Nu de vakanties weer achter de rug zijn, 
gaan we allemaal weer naar school of 
aan het werk.
Om alle noodzakelijke zaken mee te 
nemen heeft Adventure Store een uit-nemen heeft Adventure Store een uit-nemen heeft Adventure Store een uit
gebreide tassen afdeling waar iedereen 
zijn rugzak, duffel of fietstas kan vinden.
Voor Corona-proof en milieuvriendelijk 
eten en drinken hebben we de Klean 
Kanteen drinkflessen en broodtrom-
mels, ook voor je warme kopje thee, 

koffie of soep. Voor het trotseren van 
het aanstaande herfstachtige weer met 
veel wind en regen kunnen we je voor-veel wind en regen kunnen we je voor-veel wind en regen kunnen we je voor
zien van waterdichte- en ademenende 
kleding en schoenen. 
Wij hebben een complete collectie re-
genjassen, broeken, gamasches en laar-genjassen, broeken, gamasches en laar-genjassen, broeken, gamasches en laar
zen, maar ook een goede waterdichte 
wandelschoen kan een uitstekende 
keus zijn. 
Nu 15% korting op alles in de winkel.*Nu 15% korting op alles in de winkel.*Nu 15% korting op alles in de winkel.

Back in Business met 
Adventure Store

Alles op het gebied van hardlopen vind 
je bij Adventure Store. Adventure Store 
heeft een groot assortiment hardloop-
schoenen, -kleding en accessoires. Laat 
je voorlichten door onze gespecialiseer-je voorlichten door onze gespecialiseer-je voorlichten door onze gespecialiseer
de schoenadviseurs en maak gebruik 
van onze gratis persoonlijke voet- en 
loopanalyse.
Ook hebben we regelmatig een spreek-Ook hebben we regelmatig een spreek-Ook hebben we regelmatig een spreek

uur met de podotherapeut Emile Itz in 
de winkel van 13:00 tot 16:00 uur. Kijk 
voor de exacte data bij spreekuur podo-
therapeut op onze website.

Voor een trainingsadvies, advies over 
hartslagmeting of over een uitgebalan-
ceerd voedingsadvies op maat kunnen 
we je ook verder helpen.

Adventure Store: de running specialist

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668. Kijk voor meer informatie op www.adventurestore.nl

•   Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteemklantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947
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VOORAF INSCHRIJVEN VIA 
WWW.ADVENTURESTORE.NL 
1 OF 2 DAGEN WANDELEN
ROUTES VAN 10 t/m 20 KM.
START EN FINISH
VANUIT DE WINKEL   
WINKEL OPEN BEIDE 
DAGEN VAN 8-17 UUR

14e editie

1414eADVENTURE STORE
WANDELWEEKEND

26&27 september 2020 

ee editieeditieeditieeditie

WANDELWEEKENDWANDELWEEKENDWANDELWEEKENDWANDELWEEKENDWANDELWEEKEND
15%

KORTING
op alles in de 

winkel *

ADVENTURE STORE GRATIS Voetanalyse 2D
GRATIS Dynamische 
loopanalyse
GRATIS Voedingsadvies
GRATIS Trainingsadvies

DE RUNNING SPECIALIST

BIJ AANKOOP VAN  OF   RUNNING SCHOENEN

15%
KORTING

op alles in de 
winkel *

*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG VAN 1/9  T/M  30/9/2020 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Jetzt geht’s los...

BACK INBACK IN BUSINESS

WERKKLEDING CARHARTT

BACK INBACK INBACK IN

WERKKLEDING CARHARTT

BACK INBACK INBACK INBACK IN BUSINESSBACK INBACK IN BUSINESSBUSINESS

REGENKLEDING

DRINKFLESSEN EN BROODTROMMELS RUGZAKKEN

Fjällräven KänkenFjällräven Känken

RUGZAKKEN

25%
KORTING*

De winkel van Adventure Store is tijdens het het wandelweekend van 26 en 27 septem-
ber geopend van 08:00 tot en met 17:00 uur. Er zijn op deze dagen diverse toonaange-
vende leveranciers uit de wandelsport in de winkel aanwezig waarbij je rechtstreeks aan 
de experts advies en informatie kunt inwinnen. Tijdens dit wandelweekend zijn er ook 
diverse medisch specialisten aanwezig.
Podotherapeut Emile Itz heeft een gratis spreekuur. Dus heb je last van je voeten met Podotherapeut Emile Itz heeft een gratis spreekuur. Dus heb je last van je voeten met Podotherapeut Emile Itz
(hard)lopen, kom dan even langs bij deze specialist. Maak ook kennis met de bekende 
Medische pedicure Deborah.  Zij biedt je een breed scala van gespeZij biedt je een breed scala van gespeZij biedt je een breed scala van gespecialiseerde voetcialiseerde voet-cialiseerde voet-cialiseerde voet
behandelingen, zowel op medisch als cosmetisch gebied.behandelingen, zowel op medisch als cosmetisch gebied.behandelingen, zowel op medisch als cosmetisch gebied.

Volgens de traditie van de laatste jaren wordt er 
gezorgd voor de juiste wandelsfeer met een ‘Alpen’ gezorgd voor de juiste wandelsfeer met een ‘Alpen’ gezorgd voor de juiste wandelsfeer met een ‘Alpen’ 
tintje. Ons personeel verwelkomt je in een prachtige komt je in een prachtige komt je in een prachtige 
Alpen outfit. Er is passende muziek en Slijterij ’t PijpkeSlijterij ’t PijpkeSlijterij ’t Pijpke
zorgt voor een lekker biertje of wijntje na afloop van zorgt voor een lekker biertje of wijntje na afloop van zorgt voor een lekker biertje of wijntje na afloop van 
het wandelen. 
Uiteraard zijn er tijdens deze wandeltocht naast 
alle informatie, try-outs en medische adviezen ook alle informatie, try-outs en medische adviezen ook alle informatie, try-outs en medische adviezen ook 
vele spectaculaire kortingsacties voor de wandelaars.vele spectaculaire kortingsacties voor de wandelaars.vele spectaculaire kortingsacties voor de wandelaars.

Dus ook als je niet mee wandelt zijn er genoeg 
redenen om even langs te komen en je te laten 
verwennen. Nu 15% korting op alles in de winkel.Nu 15% korting op alles in de winkel.Nu 15% korting op alles in de winkel.*Nu 15% korting op alles in de winkel.*Nu 15% korting op alles in de winkel.

GRATIS FALKE 
RUNNING SOKKEN

REGENKLEDINGREGENKLEDING
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inhoud

Lopersgroep Brandevoort
Het is een zomerse avond als ik naar Sportpark 
Brandevoort ga. Het is er druk. Kinderen die 
voetballen, volwassenen die met hun sportattri-
buten het park op lopen. Vanavond is er ook een 
training van de Lopersgroep Brandevoort.

4

Geef me de 5
Ballet loopt als een rode draad door het leven 
van Sandra Jagersma. Het is dan ook niet gek 
dat zij zes jaar geleden balletstudio Brandevoort 
opende in de wijk. 

10

Kattenoverlast
In Nederland wonen veel kattenliefhebbers en 
veel katten mogen buiten rondlopen van hun 
eigenaren. Dat leidt regelmatig tot overlast bij 
buurtgenoten en schade aan de natuur. 

17

Kanzz: Geeft je dromen een plan
Kanzz is een financieel adviesbureau, opgericht 
door Hans Maasakkers. Hans is financieel plan-
ner en helpt mensen bij het verwezenlijken van 
hun dromen.

7

COLOFON
Ons Brandevoort Magazine
Ook op internet: 
www.onsbrandevoort.com

OPLAGE
4000 stuks in Brandevoort.

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

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

REDACTIE
Mandy Meeuwsen
Lisa Meeuwsen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.: 
redactie@onsbrandevoort.com
Steenovenweg 20,
5708 HN  Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot 25 september.
Verschijningsdatum volgende
editie 9 oktober 2020.

BEZORGKLACHTEN EN 
VERSPREIDING
bezorging@deloop.eu

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

OPMAAK
Chris Thielen, Rik Aarts.

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie

VOORPAGINA FOTO
Wendy Lodewijk

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.

Beste lezer,
Voor u ligt alweer de zevende editie van het Ons 
Brandevoort Magazine. Ook in deze editie vindt 
u weer volop nieuws over Brandevoort en haar 
inwoners en ondernemers. Het eerste nummer 
na de zomervakantie is weer een feit.

In deze editie
In dit nummer gaat Wendy langs bij lopersgroep 
Brandevoort. Zij neemt een kijkje bij de training 
van de vereniging en gaat in gesprek met Tonny 
van Cauteren. Ook deze editie schuift onze re-
dactie aan bij juf Sandra. Dit keer geen lerares 
van OBS Brandevoort, maar eigenaresse van 
Balletstudio Brandevoort.

Verder leest u over De Brandeliers en hoe zij 
Carnaval 2021 voor zich zien, kwam OBS Bran-
devoort de afgelopen vakantie tot rust en schrijft 
Jan Roefs in zijn column over de oogstmaand 
augustus.

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 dit 
mailen naar redactie@onsbrandevoort.com en 
een waarde cheque winnen van cafetaria Bran-
devoort t.w.v. 20 euro! 

U kunt ook elke maand iemand opgeven voor 
een bloemetje. Kent u iemand die dit verdient? 
Lees dan snel verder naar de voorwaarden.
Wij wensen u veel leesplezier en een prettige en 
vooral zonnige vakantie toe!

Wij wensen u 
veel leesplezier!
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Hierna heb ik een gesprek met voorzitter 
Tonny van Cauteren. We gaan zitten in de 
ruime kantine met een gezellig muziekje 
op de achtergrond.

Ontstaan
Tonny vertelt dat zo’n 8 jaar geleden de 
lopersgroep ontstaan is. In die tijd was er 
in de nieuwe wijk Brandevoort behoefte 
aan een eigen sportpark en -club. Het 
huidige sportpark is ooit begonnen met 
grasvelden met een paar keten die dien-
den als kleedkamer en douches. Nu is het 
een prachtige locatie met vele sportclubs 
die daar hun thuishaven vinden. De lo-
persgroep bestaat uit hardlopers en wan-
delaars en telt zo’n 150 leden. Onder de 

hardlopers zijn er verschillende groepen 
met elk hun eigen niveau, zowel qua af-
stand als snelheid. Dat is ook wel nodig, 
de lopersgroep bestaat uit mensen met 
uiteenlopende achtergronden. 

De een wil een (halve) marathon gaan lo-
pen, een ander is gestopt met voetballen 
en wil fit blijven en weer iemand anders wil 
simpelweg van de bank af en in beweging 
komen. Niet iedereen loopt even vaak, 
maar toch is er sociale binding en zorgt ie-
dereen voor een gezellige, ongedwongen 
sfeer en daarmee voor extra motivatie. 
Tegelijkertijd wordt er aandacht besteed 
aan een verantwoorde trainingsopbouw 
en de juiste trainingstechniek. Op deze 
manier voelen zowel de beginners als de 
gevorderde lopers zich thuis in de groep.

Variatie en diversiteit
De trainers zorgen steeds weer voor een 
leuk rondje voor elke groep, zodat ieder-
een voldoende afwisseling ervaart. Dat 
maakt het niet alleen veel leuker, maar 
maakt het tevens een betere training voor 
je lichaam. “Iedereen kan sportkleding 
en schoenen kopen en erop uit trekken. 
De kans op blessures is echter groot, 
als je niet de juiste techniek beheerst. 
De meeste mensen willen simpelweg te 
snel lopen, maar dat is niet de manier 
om beter te worden en verder te komen. 
Daarnaast haakt men sneller af bij slecht 
weer of donkere dagen, in je eentje lopen 
is dan weinig motiverend”, aldus Tonny. 
“Daarom geldt voor de lopersgroep echt: 
voor iedereen, door iedereen. Je trekt sa-
men als club op, het hele jaar door, met 
naast trainingen diverse activiteiten en 
uitjes. Niet alleen met het kleinere groep-
je waarin je loopt, maar net zo goed met 
de hele vereniging. En die is er niet al-
leen voor Brandevoort, de club is er voor 
heel Helmond.”

De activiteiten zijn net als de trainingen 
heel divers. Zo organiseert de groep een 
ontbijtloop, een heideloop en een trei-
nenloop. De lopers nemen daarnaast 
regelmatig deel aan loopevenementen 
zoals (halve) marathons of trailruns, in 
binnen- én buitenland. De meeste eve-
nementen kennen verschillende afstan-
den, zodat het voor iedereen interessant 
is. Door de stad of door de natuur, duur-
loop of juist interval, lopen met de lopers-
groep is nooit hetzelfde!

Fun2Run
Twee keer per jaar wordt Fun2Run georga-
niseerd, de eerstvolgende cursus start op 
3 oktober 2020. Fun2Run is een 6-weke-
lijks programma waarbij je als onervaren 
loper gaat werken om aan het eind van 
die 6 weken 3 kilometer aan een stuk te 
kunnen lopen. Er is een goed doordacht 
trainingsschema opgesteld en daarnaast 

Lopersgroep 
Brandevoort

Het is een zomerse avond als ik naar Sportpark 
Brandevoort ga. Het is er druk. Kinderen die voetballen, 
volwassenen die met hun sportattributen het park 
op lopen. Vanavond is er ook een training van de 
Lopersgroep Brandevoort. Al gauw heb ik door welke 
mensen daarbij horen, aangezien sommigen een 
herkenbaar shirt dragen. Mooi, zo kan ik een foto 
maken als zij vertrekken voor hun training.

Door: Wendy Lodewijk

4
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“Wil je je aanmelden 
voor Fun2Run? 
Ook dat kan via 

de website”.

wordt men gefilmd om de looptechniek 
te kunnen verbeteren. Na die 6 weken is 
er een vervolgprogramma van wederom 6 
weken, om 5 kilometer te kunnen lopen. 
Op 23 en 30 september zijn er informa-
tie-avonden voor de aankomende editie.
Ook buiten de Fun2Run is het natuurlijk 
mogelijk om in te stromen. Er is altijd wel 
een groep die aansluit bij jouw kunnen en 
doelen, zowel qua afstand als tijd.

Halve van Helmond
Daarnaast is de lopersgroep samen met 
de H.A.C. (Helmondse Atletiek Club) be-
zig een nieuw loopevenement te organi-
seren: de halve van Helmond. “Er is veel 
enthousiasme vanuit bedrijven/sponso-
ren en ook de gemeente heeft positieve 
geluiden laten horen. 

Het idee is om dit jaarlijks op de tweede 
zondag van april te laten plaatsvinden, 
met uitzondering van Pasen, dan schuift 
het een weekje op.” Afgelopen voorjaar 
zou eigenlijk de eerste editie hebben 
plaatsgevonden, maar helaas heeft dat 
door COVID-19 geen doorgang kunnen 
vinden.

Trainingen
De trainingen van de lopersgroep zijn 
elke maandagavond, woensdagavond en 
zaterdagochtend. Je traint zo vaak je wil. 
Altijd wordt er verzameld op het sport-
park, daar zijn immers alle voorzieningen 
aanwezig. De training eindigt tevens op 
het sportpark, waarna meestal wel wat 
mensen blijven hangen voor een drankje 
en een praatje.

Meelopen?
Ben je enthousiast geworden en wil je 
je graag aansluiten bij de Lopersgroep
Brandevoort? Kijk voor meer info op:
www.lopersgroepbrandevoort.nl of 
op hun Facebookpagina.

5

F |  Wendy Lodewijk
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fi nanciële planning wonen | hypotheken echtscheidingen

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

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

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

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

NAJAAR

wij werken volgens de RIVM richtlijnen

Omdat iedereen anders is...

0 4 9 2  5 2 5 0 0 0   |   U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M   |   W W W. S P I E R I N G S . C O M

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

INZAMELING
• OUD PAPIER
• KLEDING
• SCHOENEN

Elke zaterdag van 09.00 - 13.00 uur 
Koeveldsestraat 16.

Maandelijks gratis deelname 
aan onze loterij. 
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Kanzz is een financieel adviesbureau, 
opgericht door Hans Maasakkers. Hans 
is financieel planner en helpt mensen 
bij het verwezenlijken van hun dromen, 
zoals het kopen van een woning of eer-
der stoppen met werken. Bij Kanzz is 
de werkwijze echter breder dan bij een 
doorsnee hypotheekadviseur.

Wensen in beeld brengen
De complete levensloop wordt in kaart 
gebracht. Wat zijn de wensen nu, welke 
wensen zijn er straks en wat wens je la-
ter? Bijvoorbeeld: je wil nu graag een be-
paalde woning kopen, straks wil je je kin-
deren laten studeren en als je later met 
pensioen gaat, wil je graag een wereldreis 
maken. Dit zijn allemaal zaken om nu bij 
stil te staan. Bij Kanzz worden financiën 
overzichtelijk gemaakt, rekening houdend 
met de wensen van later. Zoals Hans ook 
zegt: “Geef je dromen een Kanzz. Ik help 
je bij het lange-termijn-denken.”

Kanzz ziet het geheel
Hans heeft meer dan 20 jaar ervaring in 
de financiële sector. Hij heeft gewerkt voor 
diverse banken en zag daar steeds meer 
specialisaties ontstaan, waarbij alle as-
pecten uiteen gehaald werden. Zo is er een 
specialist op gebied van hypotheken, weer 

een ander regelt pensioenen, enzovoorts. 
“Eigenlijk is dat zonde. Het gaat juist om 
de samenhang als je alles inzichtelijk wil 
krijgen.” Met die gedachte richtte hij 2 jaar 
geleden Kanzz op. Hij biedt de klant een 
totaalbeeld van de financiële situatie. 

“Je kunt zo veel meer voor ze betekenen. 
We bieden objectieve hulp, we zoeken 
oplossingen binnen de hele markt. Dit 
in tegenstelling tot wat banken doen.” 
Kanzz luistert naar het verhaal van de 
klant, brengt de wensen in kaart en kijkt 
wat mogelijk is binnen het huidige inkom-
sten- en uitgavenpatroon. Vaak beseffen 
mensen niet hoeveel geld aan bepaal-
de zaken gespendeerd wordt en werkt 
een dergelijk gesprek als een eye-ope-
ner. Consequenties van huidige uitgaves 
worden duidelijk. Vervolgens wordt uit-
gezocht welke oplossingen er zijn om de 
dromen te verwezenlijken. Alles in balans 
brengen voor nu en in de toekomst, stap 
voor stap naar je einddoel. Kanzz levert 
maatwerk. Niet alleen voor particulieren, 
maar ook voor ondernemers. Zij hebben 

weer andere zaken waar ze rekening mee 
dienen te houden, zoals het zelf regelen 
van een pensioen. Ook hierbij biedt Kanzz 
de helpende hand.

Echtscheidingen
Naast het bereiken van bepaalde financi-
ele doelen, adviseert en begeleidt Kanzz 
klanten bij hun echtscheiding. Ook dan 
worden alle financiële zaken helder uit 
elkaar gehaald en inzichtelijk gemaakt, 
zeker omdat in een huwelijk de belangen 
vaak verstrengeld zijn. Deze helderheid 
biedt de klant nieuwe perspectieven en 
zorgt ervoor dat, zeker in een ingewikkel-
de situatie die een echtscheiding dikwijls 
is, beide personen er weer goed uitkomen. 
“Geef elkaar een Kanzz.”

Rode draad
Het belangrijkste voor Hans is in alle ge-
vallen openheid en oprechtheid. Hans 
kijkt verder dan eenmalig voordeel, wijst 
je op alternatieven en neemt ook de lan-
gere termijn mee in het plaatje. Zo krijgen 
mensen inzicht en overzicht, zodat ze be-
slissingen kunnen nemen die het beste bij 
hen passen.

Kanzz |  Herselsestraat 16
hans@kanzz.nl | 06-50 52 47 02 

Kanzz: 
Geeft je 
dromen 

een plan

Hans Maasakkers 
bij zijn kantoor in de 

Herselsestraat.
|  F Wendy Lodewijk

“Geef elkaar 
een Kanzz”.



8

In 2015 kregen mijn vrouw en ik de sleutel van onze nieuwbouw-
woning in Brandevoort. ’s Ochtends vroeg was ik al in het centrum 
van Brandevoort om hier de eerste boodschappen te doen. Veel te 
vroeg, de supermarkt was nog dicht. Ik nam plaats op de stenen 
border tegenover de keurslager om rustig te wachten. Terwijl ik om 
me heen keek, voelde het net alsof ik op vakantie was. De uitstra-
ling van Brandevoort geeft mij dat gevoel.

Deze zomer hebben wij, net als vele anderen, er bewust voor geko-
zen om de vakantie thuis door te brengen. Dagelijks heb ik kunnen 
zien hoe men zich weet te vermaken in deze mooie wijk: wande-
len en vissen in de ecozone, skaten in het skatepark en zwemmen 
in de waterplas zijn slechts enkele voorbeelden.Helaas is deze zo-
mer meerdere malen gebleken dat waar vermaak is er ook overlast 
ontstaat. Met overlast bedoel ik dan met name het achterlaten 
van afval op de plekken waar eerder zoveel plezier is beleefd. Van 
drank en zakken chips die achtergelaten worden tot rondzwervend 
piepschuim. De foto’s en verhalen zijn veelvuldig gedeeld op social 
media en voorzien van de nodige reacties. De reactie van één vader 
staat me nog goed bij. 

Hij wist dat zijn kind samen met andere kinderen gespeeld had op 
de plek waar veel afval was achtergelaten. Niet wetende of zijn kind 
een aandeel had in het achterlaten van het afval, is hij toch samen 
teruggegaan om het op te ruimen. Wat mij betreft is daarmee de 
Brandevoorter van het jaar 2020 bekend. Misschien vindt u dit over-
dreven en beschouwt u dit als iets wat “normaal” hoort te zijn, maar 
dit blijkt het helaas nog niet te zijn. Ik hoop oprecht dat er een tijd 
aanbreekt dat dit normaal is. Dus laten we het gesprek hierover aan-
gaan met onze kinderen en daarnaast ook zelf ons eigen afval oprui-
men als we gebruik maken van het moois dat Brandevoort te bieden 
heeft. Als we met elkaar willen blijven genieten van deze plekken, 
laten we er dan ook samen zorg voor dragen dat het netjes blijft.  

Michael Akkers
Raadslid VVD Helmond

Akkers:
Zomer in 

Brandevoort

Koolen:
Hallo Brandevoort

Politieke column Politieke column

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Alexandra 
Koolen-van der Zee, ik werk als verzorgende IG in de 
nachtdienst bij de Zorgboog. Ik ben geboren in Hel-
mond-Noord en woon daar nog steeds. Ik heb jaren in 
de wijkvereniging gezeten en heb daar binnen onze wijk 
leuke dingen mogen organiseren, ook kwam ik daardoor 
in contact met de wijkraad.

Zo ben ik in 2018 in de gemeenteraad van Helmond geko-
men, als gemeenteraadslid van de lokale partij Helder Hel-
mond. Helder Helmond bestaat dit jaar 15 jaar. Als lokale par-
tij proberen we steeds meer in contact te komen met onze 
inwoners, via social media, website, Facebook, Instagram en 
via de wijkbladen etc. Nu ben ik gevraagd om een column te 
schrijven voor jullie mooie magazine We horen graag wat er 
leeft in de stad, en daarom organiseren wij maandelijks ons 
“buurtcafé” daarmee komen we naar de wijken toe en halen 
we informatie op. We horen graag van de mensen, wat er 
leeft in jullie buurt, op gebied van veiligheid, hondenbeleid 
(die binnenkort op de agenda staat), vuurwerkoverlast, leeg-
stand in jullie winkelcentrum, onkruidbestrijding en er zijn 
vast nog vele andere onderwerpen die jullie in Brandevoort 
hebben, en die voor andere wijken niet gelden.

Graag zou ik Brandevoort beter willen leren kennen, een 
keer langs komen in jullie winkelcentrum, of naar de buurt-
tuin waar jullie mooie dingen doen. Jullie sportpark heb ik 
al eens bezocht en bij kleinschalig wonen Brandevoort ga ik 
binnenkort een paar nachten werken. Zijn er nog meer initi-
atieven die een bezoekje waard zijn, laat het mij dan weten.
Als Helder Helmond komen we ook graag naar Brandevoort, 
naar jullie eigen Brandpunt en hopen we jullie te ontmoe-
ten in jullie mooie wijk, waar we we dan samen onder het 
genot van een kopje koffie en aansluitend een drankje met 
elkaar kunnen spreken over hoe het gaat met jullie mooie 
groeiende wijk Brandevoort. Graag tot dan.

Blijf gezond en pas goed op elkaar.

Heel veel groeten, Alexandra Koolen-van der Zee
Gemeenteraadslid Helder Helmond
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Sinds enkele jaren kunt u bij carnavalsvereniging De Kluppels 
oud papier, kleding en schoeisel inleveren.

Coronaproof:
Gedurende de “lockdown” periode hebben we goed nagedacht 
over hoe we het brengen veiliger en sneller kunnen maken plus 
de verwerking door ons zelf moest efficiënter maar ook veel snel-
ler. Het terrein is nu Coronaproof ingericht middels een aparte 
aanrijroute en uitrijroute, en u lost zelf (mits u dat kunt) via een 
routing (zie tekening) in een van de containers en de Kluppelle-
den zorgen voor de rest.

Papierpers:
De papierpers is vervangen door een grotere met veel meer ca-
paciteit en met een hogere perssnelheid, hierdoor kunnen we nu 
continu persen zonder enig oponthoud.

Houtsnippers:
Het papier wegen en houtsnippers uitschrijven blijft (in deze co-
ronatijd) een moeilijke opgave om het honderd procent veilig te 
doen en daarom stellen we deze actie voorlopig nog uit.
Maar toch willen wij alle bezorgers met liefde en plezier belonen 
voor de moeite die zij wekelijks nemen om het papier en kle-
ding bij ons te brengen en daarom starten wij zo snel mogelijk 
met een maandelijkse-loterij waar alle bezorgers gratis aan deel 
kunnen nemen en een fantastische prijs kunnen winnen. Zodra 
wij de loterij op een veilige manier gereed hebben en in werking 
kunnen gaan stellen en dat zal niet meer lang duren hoort u dit 
bij de hal en via weekblad De Loop.

De opbrengst:
De opbrengst van het papier en kleding komt geheel ten goede 
aan het carnaval in Mierlo-Hout t.w. ouderenmiddag, kindermid-
dagen en de zaterdagoptocht.

Kluppelhal: 
De Kluppelhal gelegen aan de Koeveldsestraat 16 in Mierlo-Hout 
is elke zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 13.00 uur (behalve 
carnavalszaterdag) geopend voor het inzamelen van bovenge-
noemde spullen. De leden van de Houtse Kluppels staan voor u 
klaar en helpen u opgepaste wijze.

Algemeen:
Uw garderobe opgeschoond of vitrage vernieuwd met als resul-
taat diverse zakken kleding/gordijnen of schoeisel lever ze in, de 
Kluppels ontvangen het graag!
Nieuwe keuken geplaatst of een parketvloer gelegd met als re-
sultaat massa’s karton, komt u maar. Voor vragen of opmerkin-
gen: www.kluppels.nl of bel 0630731800.

Koeveldsestraat 16
Koeveldsestraat 16

B
eukehoutstraat

Grote papier pers

Kleine papiercontainers

Kledingcontainer

KLUPPELS PAPIER/KLEDING/SCHOEISEL
ELKE ZATERDAGMORGEN 09.00 - 13.00 UUR

inzameling van 
oud papier, kleding 
en schoeisel

CV de Kluppels 
Mierlo-Hout:
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GEEF 
ME DE

SANDRA 
JAGERSMA
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Ballet loopt als een rode draad door het leven van 

Sandra Jagersma. Het is dan ook niet gek dat zij zes jaar 

geleden balletstudio Brandevoort opende in de wijk. 

Inmiddels is de balletstudio flink gegroeid en het team 

uitgebreid. Sandra is trots op hoe de studio is gegroeid 

en had nooit gedacht dat het zo zou groeien. 
F | Sandra Jagersma

Tekst | Mandy Meeuwsen
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Hoe ben je in Brandevoort terechtgekomen?
“Voordat ik mijn eigen balletstudio had, werkte ik op OBS Brandevoort 
als juffrouw. Ik ben opgeleid op de Pabo en heb daarnaast op de 
dansacademie gezeten met een specialisatie in klassiek ballet. Ik gaf 
naast mijn werk als juf ook balletles in Limburg en zes jaar geleden besloot 
ik om het in Brandevoort te proberen. In de supermarkt in de wijk hing ik 
een flyer op om te pijlen of er animo was voor ballet. Die animo was er
en ik ben toen gestart met het lesgeven aan acht kinderen. 

Op dit moment telt de balletstudio rond de 250 leden en wordt er 
lesgegeven in peuterdans, kleuterdans en klassiek ballet/ modernjazz 
voor groepen 3 tot en met 8, tieners en volwassenen én heb ik er drie fijne 
collega’s bij. Binnenkort komt er een kleine aanvulling en gaan we starten 
met yoga op de woensdagochtend. Als je mij zes jaar geleden had vertelt 
dat het zo zou zijn gegroeid, had ik je niet gelooft. Dit had ik nooit 
durven dromen.”  

Wat maakt het hebben van je eigen balletstudio zo leuk?
“Wat ik nu doe is het beste van twee werelden: ik ben bezig met mijn 
passie voor ballet én lesgeven. Beter kun je het niet hebben. En het 
contact met de leerlingen vind ik fantastisch. Je bouwt een band met ze 
op. Sommige leerlingen dansen al jaren in de studio. Op deze manier zie 
je ze niet alleen op dansniveau groeien, maar ook op persoonlijk niveau.
Ik probeer om zoveel mogelijk de onderlinge binding te stimuleren, 
want ondanks dat ballet iets is wat je alleen doet, is het óók een teamsport. 
Tijdens een voorstelling doe je de choreografie samen zodat er een mooi 
stuk ontstaat. Het zijn dan juist de verschillen die het zo mooi maken. 
Ik probeer in mijn studio iedereen een fijn gevoel te geven.”

Wat voor belangrijke levenslessen heb je zelf meegekregen van ballet?
“Ik heb altijd veel plezier gehad in ballet. Het heeft mij enorm 
gevormd als persoon. Het was iets waar ik goed in was. Het heeft 
me veel zelfvertrouwen en kracht gegeven en ook een sterker 
doorzettingsvermogen: het ziet er misschien niet zo uit, maart ballet is 
keihard werken. Dit zijn lessen die ik mijn leerlingen ook wil meegeven. 
Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en dingen waar hij of zij goed in is. 
Ik hoop dat ballet positief bijdraagt aan de persoon die ze worden en 
dat de danssport ze het zelfvertrouwen geeft wat ze nodig hebben.”

Als je moet kiezen: nooit meer zelf dansen of nooit meer lesgeven?
“Nooit meer zelf dansen. Voor mijn gevoel heb ik die fase gehad toen ik 
jonger was.  Als je me het tien jaar geleden had gevraagd had ik liever zelf 
gedanst, maar nu heb ik meer plezier in lesgeven. De persoonlijkheid en 
het contact met de leerlingen is iets waar ik veel voldoening uit haal.” 

Hoe zie je de toekomst van balletstudio Brandevoort?
“Deze vraag krijg ik vaker, maar ik heb geen grote plannen. Ik ben 
ontzettend dankbaar met hoe alles nu is. De locatie in het Wijkhuis het 
Brandpunt is heel prettig en ik heb een fijn team met collega’s waarmee 
ik fijn kan samen werken. Ik heb plezier in wat ik doe en meer kan ik op 
dit moment niet wensen. Meer leerlingen zijn natuurlijk altijd welkom, 
maar ik hoef geen ontzettend grote dansschool te worden. Die persoonlijke 
touch is wat ik belangrijk vind en die wil ik niet verliezen.”

Wil jij ook kennismaken met Balletstudio Brandevoort? 
Het is altijd mogelijk om vrijblijvend een proefles in één of 
meerdere stijlen te volgen. Je kunt hiervoor contact opnemen via 
www.balletstudiobrandevoort.nl/contact. In de studio worden de 
richtlijnen van het RIVM in verband met COVID-19 gehandhaafd.

11
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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

KAPSALONNicole
NIEUW IN HELMOND • NIEUW IN HELMOND

Voor dames, heren EN kinderen

Mierloseweg 51, Helmond | T: 06 300 75 443 
(Bel of kom langs om een afspraak te maken)

knippen €15,-

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
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Wie denkt dat de school 6 weken “in rus-
te is”, heeft het mis. Zo’n eerste vakan-
tieweek is er nog volop beweging in de 
school. Oud meubilair wordt opgehaald 
door een collega-school, nieuw meubilair 
geleverd op de Plaetse, enkele collega’s 
zijn al bezig met de inrichting van hun 
klas, of nog aan het opruimen. De laatste 
dossiers worden afgerond, nog wat “last 
minute aanmeldingen” worden verwerkt 
en er zijn al overdrachtsgesprekken over 
leerlingen tussen collega’s. 

Dit alles natuurlijk wel in een rustige, stil-
le omgeving. Jammer eigenlijk dat het zo 
stil is, want de afgelopen jaren mocht ik 
genieten van een levendig gebeuren op 
het plein voor de school. De kindervakan-
tieweek was altijd een mooie overgang 
van werken, naar rustig uitwerken en dan 
de echte vakantie in. Door COVID-19 heb-
ben we dit jaar helaas geen KVW in Bran-
devoort.

Waar de eerste paar dagen van de vakan-
tie vaak in het teken staan van afronden, 
wordt er in de vakantie ook al gewerkt aan 
een goede start van het nieuwe school-
jaar. De “greenroom” en het “techlab” op 
locatie De Hoeves krijgen vorm, de jaarka-
lender, gym- en surveillanceroosters wor-
den gevuld en de taken en werkgroepen 

worden naar interesse en kwaliteit onder 
het team verdeeld. Een extra werkgroep 
zal zich het komende jaar buigen over ons 
jubileum! Volgend schooljaar bestaat OBS 
Brandevoort namelijk 20 jaar, dus dat zul-
len wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Onderwijsinhoudelijk staat er ook het 
één en ander te gebeuren op de OBS. Als 
Brainportschool zullen we weer een au-
dit krijgen en een nieuwe verdiepingsslag 
slaan op de diverse pijlers die behoren bij 
het Brainportconcept. Het inmiddels be-
kende OBS journaal (check youtube) zal 
bijvoorbeeld gedurende het schooljaar 
worden gemaakt door kinderen en niet 
meer door collega’s. Een mooie ontwikke-
ling op het gebied van ICT & Media.

Ook het rekenonderwijs, de instructie-
vaardigheden van leerkrachten en het 
spelend leren bij de kleuters krijgen ko-
mend schooljaar een nieuwe impuls. “Je 
hoeft niet ziek te zijn om beter te worden” 
is een spreuk die we graag hanteren. De 
coronaperiode heeft in onze ogen, over 
het algemeen, niet geleid tot grote ach-
terstanden op het gebied van leren. De 
meeste ouders hebben goed werk verricht 
en het team heeft ook zijn beste beentje 
voor gezet. We starten dan ook geen “zo-
merschool” of extra bijlessen na school-
tijd. We hebben wel een andere primeur!

De komende weken starten we met een 
ondersteuningsprogramma op het ge-
bied van “leeFachterstanden!”. 
Na schooltijd zal er een keuzemenu ko-
men voor kinderen van de OBS. We wer-
ken nu aan 7 mogelijke projecten op het 
gebied van; “vloggen/media/video”, 
“heel Helmond kookt”, “urban dance” , 
“band on the run”, “technieklab”, “kleu-
terdans” en een  “portfolioklas”. Het 
gaat niet om het inhalen van leerachter-
standen, maar juist om het in aanraking 
kunnen komen met mooie zaken die nog 
meer van belang zijn in het leven! Voor 
onze school zit er wel een maximum aan 
het aantal kinderen wat kan deelnemen, 
maar dat gaan we in overleg in goede ba-
nen leiden.

Er is dus genoeg gebeurd in de vakan-
tie, als voorbereiding op weer een nieuw 
schooljaar. Ik hoop dat we met collega’s, 
kinderen én ouders er weer een mooi jaar 
kunnen maken met elkaar. Een jaar waar-
in we weer verbinding kunnen maken met 
elkaar door elkaar ook fysiek te kunnen 
ontmoeten.

Alleen samen kunnen de corona 
verslaan, maar ook alleen samen maken
we een mooie leer- en leefomgeving
op OBS Brandevoort!

OBS Brandevoort komt tot “rust”…
Zomer 2020: 

OBS Brandevoort komt tot “rust”…
Zomer 2020: 

Juli 2020, 
de zomervakantie 2020 
is begonnen. De musical 
is in samenwerking met 
’t Brandpunt en “Beam it 
up” tot een geslaagd einde 
gebracht, de meer dan 
honderd kinderen van 
groep 8 zijn uitgezwaaid 
en de rest van de school 
is een prettige vakantie 
toegewenst.

OBS Brandevoort komt tot “rust”…
Zomer 2020: 

Directeur Joris Dekker  |  F OBS Brandevoort

T | Sacha Keijer
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De traditionele werktuigen zijn tevens te 
zien in het Jan Visser museum, Keizerin 
Marialaan. Na gedane arbeid is het goed 
rusten en daarom wordt van oudsher eind 
augustus/ begin september het oogst-
dankfeest georganiseerd. In onze regio 
gebeurt dat op toerbeurt door de 6 Peel-
gemeenten; Helmond-Mierlo, Gemert, 
Laarbeek, Someren, Asten en Deurne.       
Op 5 september 1992 werd het Oogst-
dankfeest op Ashorst, tussen Brande-
voort en Mierlo-Hout, gehouden. De or-
ganisatie was in handen van de N.C.B., 
K.V.O. en K.P.J. Mierlo-Hout. Onder het 
motto “ Cruce et Aratro “ Kruis en Ploeg 
c.q. bid en werk”, werd de zaterdag van te 
voren het terrein ingericht met het altaar 
op een kiosk, de nodige land- en tuin-
bouwproducten en zitplaatsen door mid-
del van veilingkisten en steigerplanken.     
Traditie was ook om te bidden voor goe-
de weersomstandigheden. Normaal werd 

daarvoor een worst geschonken aan de 
zusters Clarissen, die toentertijd verble-
ven aan de Molenstraat in Helmond. Wij 
deden dat via een worst, die aangeboden 
werd aan pastoor van de Laar van Mier-
lo-Hout. En het heeft gewerkt.

Onder prima weersomstandigheden werd 
onder leiding van pastoor van de Laar en 
pater van Duijnhoven van N.C.B. kring 
Helmond het Oogstdankfeest georga-
niseerd. Zo’n 1400 bezoekers hebben 
genoten van een stemmige viering. De 
collecte was bestemd voor het werk van 
de Mierlo-Houtse missionaris Koos van 
Tilburg. Na afloop werd onder het genot 
van een kop koffie en broodjes het reilen 
en zeilen op de agrarische bedrijven be-
sproken. Op weg naar een goede oogst 
voor het nieuwe jaar.

Jan Roefs

Augustus:
Oogstmaand

Augustus wordt ook wel de oogstmaand genoemd. 
Vooral omdat in augustus het graan geoogst wordt en het 
einde van het groeiseizoen nadert. Het graan oogsten en 

dorsen op de traditionele manier wordt ook nu nog in ere 
gehouden. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert en door 
tractorclub de Blôkers bij de Oude Toren van Stiphout wordt 

ieder jaar het graan met de dorskast gedorst. En op die 
manier wordt het kaf van het koren gescheiden. 

v.l.n.r. pastoor John van de Laar, Ine van Dijk, 
Wim Dekkers, Jan Roefs en Hans van Berlo. |  F Jan Roefs

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, naam en tele-
foonnummer naar redactie@onsbran-
devoort.com en vertel ons waarom jij 
vindt dat diegene dit verdient. Insturen 
van je motivatie kan tot 20 september.
 
Deze actie wordt mede 
mogelijk gemaakt door :

Bloemboetiek

Nicole

Bijzonder
bloemetje

en zeilen op de agrarische bedrijven be-
sproken. Op weg naar een goede oogst 
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Mogelijk stevenen we af op de vreemdste carnaval sinds mensenheugenis. Het Coronavirus heeft de we-
reld in haar greep. Dagelijks maken we er het beste van en proberen we gezond te blijven. Zieken doen er 
alles aan om gezond te worden, bijgestaan door de liefdevolle zorg van hun naasten en al die dappere 
zorgmedewerkers.

Carnaval 2021 zal anders zijn dan anders. Hoe anders? We weten het niet. Hossen in het Brandpunt 
lijkt er niet in te zitten. Springend en dansend door de straten achter de wagen van de Brandeliers 
aan in de Helmondse optocht? Een drankje drinken in een warm en druk café op ’t Havenplein? 
Tja, het lijkt nu allemaal ver weg.

CS de Brandeliers weet één ding zeker: het laatste carnaval is nooit het laatste carnaval! 
In Brandevoort is altijd plaats voor een nieuwe activiteit, dit keer ‘Corona-proof’. Het 
brengt ons zo veel plezier en saamhorigheid. 
Met Jacqueline en Patty beleefden we dit jaar een Brandevoortse primeur. In plaats 
van een Prins en Adjudant gingen dit keer een prinses en haar adjudante voorop 
in het feest. In weer en wind, samen met alle Brandeliers en honderden Brande-
voortse feestneuzen zette het duo de hoftempel op z’n kop en maakten zij de stra-
ten ‘onveilig’. Met pijn in het hart streken we dinsdagnacht onze kleurrijke vlag, op de 
Plaetse voor het gezondheidscentrum, ten teken van ’t eind van carnaval 2020. We 
konden niet bedenken, dat kort daarna een pandemie onze levens zou veranderen. 
De anderhalve-meter-samenleving is nieuw voor ons allen. We maken er het beste 
van en denken onderwijl na over hoe dat moet als we hopelijk op vrijdag 21 februari 
2021 die prachtige vlag weer in top hijsen aan de vooravond van het jubileumjaar 
van de Brandeliers. 

Na rijp beraad heeft het bestuur van CS de Brandeliers alvast de spreekwoordelij-
ke kogel door de spreekwoordelijke kerk gejaagd. Er zal een nieuw carnaval zijn in 
Brandevoort en Jacqueline en Patty zwaaien opnieuw de scepter. Driewerf hoera 
voor ons prinsesselijk duo! Met dit vroege besluit willen we enige zekerheid 
bieden en een duidelijke boodschap uitdragen: de Brandeliers gaan op-
nieuw verbinden, samen met de prinses en haar gevolg en hun motto 
‘Daor brandt nog licht 2.0’.

Op welke wijze is natuurlijk nog net zo onzeker als de weersvoor-
spelling voor de drie zotte dagen in februari 2021. De Brandeliers 
broeden op een aantal ideeën voor Brandevoort die ons carnaval 
gaan kleuren zonder elkaars gezondheid in gevaar te brengen. 
Grote evenementen lijken daarbij uitgesloten. Samen vinden 
we carnaval opnieuw uit. Met rust, regelmaat en reinheid. Of niet, 
maar in ieder geval zó, dat we allen gezond blijven.

Alaaf!
Bestuur CS de Brandeliers

bieden en een duidelijke boodschap uitdragen: de Brandeliers gaan op-

Daor brandt nog licht 2.0!
Carnaval 2021 in Brandevoort

In februari moeten de Keiebijters, naast de kei, een glazen bol hebben 
opgegraven. Bij het bedenken van het motto voor carnaval 2021 kwamen ze 

met het geniale: Máárrr... wa fi jn! Die drie erretjes in ‘Máárrr’ staan natuurlijk 
voor ‘rust, regelmaat en reinheid’. Dat weet iedere ouder in Brandevoort! 
Wisten de Keiebijters al wat ons een maand later boven het hoofd hing?
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Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis

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

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

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

Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Juliette Magis

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

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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Tips om katten te weren
• Voorkom los zand in de tuin zoveel mogelijk. 
 Katten begraven hun behoeften en zoeken naar een 
 goede bodem waarin gemakkelijk te graven is. 
 Plaats zoveel mogelijk planten en houd aarde aangestampt. 
• Strooi peper op de plekken waar de katten vaak komen. 
 Het prikkelt de neusgaten en voelt erg onprettig voor de kat. 
 Het kan echter geen schade aanrichten.
• Leg koffiedrab op plekken waar veel gegraven wordt.
• Plaats planten in de tuin waar katten niet van houden, 
 bijvoorbeeld: wijnruit, boerenwormkruid, afrikaantjes en 
 planten met citroengeur.
• Leg mottenballen neer op plekken waar geen regen komt 
 (niet bij moestuinen).
• Maak ongewenste katten een paar keer nat met de tuinslang, 
 tuinsproeier of een waterpistool. 

Tips voor katteneigenaren
• Houd uw kat(ten) zoveel mogelijk binnen uw eigen tuin. 
• Maak katten herkenbaar met een halsband met bel. 
 Zo worden (beschermde) diersoorten gewaarschuwd 
 als uw kat in de buurt is.
• Laat uw kat(ten) steriliseren of castreren. 
 Zo voorkomt u uitbreiding van de kattenpopulatie. 
• Laat uw kat(ten) registreren. De Dierenambulance kan 
 ‘gevonden’ katten makkelijker traceren. 
• Plant aantrekkelijke planten voor uw kat(ten) in uw tuin: 
 bijvoorbeeld kattenkruid, gamander of schildzaad, steenanjer,
 vetmuur, sierhaver, zachte lange grassoorten en kattengras.

 F | Shutterstock

Ook het Dickensnight evenement is, zoals zovelen on-
der ons, gegrepen door Covid 19. Als organisatie van dit 
evenement moeten we in “normale” omstandigheden al 
met veel zaken rekening houden. In de huidige 1,5 meter 
maatschappij (en de overige Corona regels) komt daar 
nog eens veel bij. We hebben het evenement van veel 
kanten bekeken en gekeken waar wij er een positieve 
draai aan konden geven om dit toch door te laten gaan. 

Uiteindelijk zou dit betekenen dat de Dickens sfeer die 
wij zo nastreven dermate aangetast zou worden dat er 
eigenlijk niet meer over die sfeer gesproken kan worden. 
Beperkingen die opgelegd worden aan koren en typetjes 
of straattheater, het bereiden van eten, het samenkomen 
van veel mensen en het creëren van een intieme Dickens 
sfeer is simpelweg niet goed (volgens onze normen) te 
realiseren. Laat staan dat we al genoeg deelnemers, ty-
pes, ondernemers en koren kunnen vinden die nog mee 
willen doen omdat zij zelf ook gegronde redenen hebben 
om niet te komen. Dit respecteren wij uiteraard.

Echter, wij zouden Dickens niet zijn als we hier niets mee 
doen. De ideeën die we voor dit jaar hebben gaan we 
verder uitwerken voor 2021. Sponsoren die (terecht) dit 
jaar overslaan kunnen we volgend jaar een nog sfeervol-
ler Dickensnight evenement beloven (mits de situatie het 
dan toelaat uiteraard). Koren, typetjes en straattheater 
hebben een extra jaar voorbereiding om het nog mooi-
er te doen in 2021. We stonden in de startblokken maar 
schuiven dit nu een jaartje op om in 2021 met veel en-
thousiasme Dickensnight weer op de kaart te zetten als 
hét sfeer evenement van Helmond Brandevoort. Het be-
treurt ons dat we deze mededeling moeten doen maar 
wat in het vat zit, verzuurt niet. Alle betrokkenen zijn 
inmiddels op de hoogte maar mochten we iemand ver-
geten zijn dan willen wij die alsnog bedanken voor hun 
ondersteuning die ze al gegeven hebben of van plan wa-
ren te geven. 

Alle sponsoren, alle ondernemers, alle typetjes, alle ko-
ren, alle kraamhouders, alle EHBO medewerkers, alle 
verkeersregelaars, alle vrijwilligers en uiteraard ook alle 
bezoekers; wij bedanken jullie voor uw steun en aan-
dacht! We hopen dat we in 2021 wederom een beroep op 
u kunnen doen om er een sfeervolle Dickensnight van te 
kunnen maken. 

Dickensnight 
2020 gaat helaas 

niet door!

In Nederland wonen veel kattenliefhebbers en veel katten mo-
gen buiten rondlopen van hun eigenaren. Dat leidt regelmatig 
tot overlast bij buurtgenoten en schade aan de natuur. 

Katten in uw tuin
Als u last heeft van katten van anderen in uw tuin, dan kunt u al-
lereest in gesprek gaan met de katteneigenaren met het verzoek 
om de katten uit uw tuin te houden. Daarbij kunt u eventueel 
hulp inschakelen van buurtbemiddeling van de LEVgroep.

Loslopende katten in de openbare ruimte 
Wat veel minder bekend is, is dat loslopende katten ook veel 
schade aan de natuur veroorzaken. Bijvoorbeeld het doden van 
wilde dieren. Dit kan ook heel vervelend zijn voor de eigenaar 
van de loslopende kat. Als uw kat een beschermde diersoort 
(bijvoorbeeld een patrijs) doodt, dan wordt dat gezien als een 
strafbaar feit en bent u als eigenaar hiervoor verantwoordelijk. 
Kortom: als eigenaar van een kat heeft u een verantwoordelijk-
heid richting uw buren en de natuur. Daarom een aantal tips om 
overlast van katten zoveel mogelijk te voorkomen. 
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Kattenoverlast 
en schade aan 
de natuur 
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AFHAAL
ADRESSEN 
ONS 
BRANDEVOORT
• Wijkhuis ‘t Brandpunt, 
 Biezenlaan 29
• Albert Heyn, De Plaetse 87
• Jumbo, Huiskensstraat 2

GEHELE MAAND SEPTEMBER 

20% KORTING 
OP ALLE VLOEREN.

Persoonlijk advies, snelle levering, groot assortiment 

in A-merken tegen scherpe prijzen.

WOONSPECIALISTBRABANT.NL 
Bijenkorf 8B, Mierlo 

BEL VANDAAG NOG! 

040-2094056

In september
zaterdag 
open van 

10.00 - 
16.00 uur

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

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

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

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

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

Bereikbaarheids
diensten
Bereikbaarheids

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

Huisarts
Spoedlijn huisartsen: 0492 – 50 47 04
Spoed avond / weekend: 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 5 oktober 2020.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie juli 2020: Willy Otgens
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*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.
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