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Alles ‘op slag’ geregeld!

www.gwstorage.nl   |   Hortsedijk 81 b   |   Helmond

Op zoek naar net 
wat meer ruimte? 
Huur jouw opslagbox bij GW Storage

  Zeer aantrekkelijke prijzen

  24 uur per dag videobewaking

  Gratis gebruik aanhanger
 
Bereken de ruimte die jij nodig hebt 
met onze ruimtecalculator!

NIEUW IN 

HELMOND

De eerste drie maanden 

25% korting!
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inhoud

Stadsboerderij Brandevoort

Alle zeilen bijgezet op het 
Carolus Borromeus College

Brandnewoman Verwendag

Tuitelige tuitjes zorgen voor 
angst in Brandevoort

Stichting Stadslandbouw Brandevoort is een 
overkoepelende stichting voor groene initiatieven 
in de wijk, zoals de buurttuin en het Groene 
Gevel Project.

Het (voortgezet) onderwijs heeft in de coron-
acrisis geforceerd en in een rap tempo haar 
lessysteem moeten veranderen en aanpassen 
aan de steeds wijzigende maatregelen.

In het voorjaar kon de Brandnewoman Verwen-
dag vanwege de lockdown niet doorgaan, maar 
nu kon het gelukkig weer wel. De organisatie 
keek er zelf ook erg naar uit om deze Verwendag 
weer te mogen organiseren. En alles uiteraard 
coronaproof. 

“De tuitjes van Brandevoort” zijn op dit moment 
hot-topic in de wijk. In diverse straten staan de 
sierstukken op omvallen: ze staan scheef op het 
dak of er zitten scheuren in. Een probleem wat, 
naar verwachting van de bewoners,  groter wordt, 
aangezien de tuitjes op huizen in de hele wijk te 
vinden zijn.
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Beste lezer,
Voor u ligt de laatste editie van het Ons Bran-
devoort Magazine van 2020. Afgelopen jaar 
heeft het team van Ons Brandevoort Magazine 
met veel plezier en enthousiasme dit magazine 
maandelijks voor u samengesteld. Wij danken 
u voor de vele positieve reacties die wij ontvan-
gen. Wij kijken uit naar 2021! Ook in deze editie 
vindt u weer volop nieuws over Brandevoort.

In deze editie
In dit nummer gaat Wendy van de redactie langs 
bij Ruud van de Westerlo, directeur van het Ca-
rolus Borromeus College. Hoe ziet het onderwijs 
eruit in deze onzekere tijden en hoe passen zij 
dit aan voor de toekomst? We blijven nog even 
in het onderwijs. De Mondomijn heeft sinds kort 
een nieuwe directrice: Petra van den Bosch. Lisa 
sprak Petra over haar nieuwe functie in Brande-
voort. De tuitjes, sierstukken op de daken van 
Brandevoort, zorgen voor rumoer in de wijk. 
Wijkbewoners Henny, Albert én Albert spreken 
met de redactie over dit probleem dat zich als 
een inktvlek door de wijk verspreidt.

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 cafeta-
ria Brandevoort 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 VOOR-
SPOEDIG 2021 
MET VEEL 
GEZONDHEID 
TOE!
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Eigentijds onderwijs dat 
kinderen voorbereidt 
op hun toekomst in de 
Brainportregio

volg ons op:

www.obsbrandevoort.nl
De Plaetse 150
5708 ZJ Helmond

Hulshoeve 4,
5708 SL  Helmond

Eigentijds onderwijs dat 
kinderen voorbereidt 
op hun toekomst in de 
Brainportregio

administratiebrandevoort@obsh.nl0492 - 667857

LAAT OOK IN DE WINTER
DE ZON UW ELEKTRICITEIT BETALEN

WIJ WILLEN DE ZON BEDANKEN
SAMENWERKEN MET JOU IS

FANTASTISCH!

GRATISbtw-teruggaveservicet.w.v. € 149.95!
VERDUURZAAMHEID BEGINT BIJ ZONNEPANELEN

085 - 002 84 17

INFO@VERIGO.NL

WWW.VERIGO.NL
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Petra van den Bosch heeft hart voor het 
onderwijs. Sinds november van dit jaar 
is zij de nieuwe directeur van integraal 
kindcentrum Mondomijn. In geef me de 
vijf vertelt ze over haar carrière en de toe-
komstplannen voor de Mondomijn.

Je bent de nieuwe directrice van 
de Mondomijn, wat deed je hiervoor?
“In mei van dit kalenderjaar zat ik 25 jaar 
in het onderwijs. In alle jaren heb ik op di-
verse plekken gewerkt, in diverse functies. 
De afgelopen 12 jaar ben ik als directeur bij 
veel verschillende ontwikkelingen betrok-

ken geweest. Voor mijn stap naar Mondo-
mijn was ik directeur van kindcentrum in 
het Hart van het Hout, waar drie scholen 
samen met kinderopvang gefuseerd zijn 
naar één nieuw integraal kindcentrum.”  

Waarom Mondomijn in 
Brandevoort? Wat trok je aan?
“De wereld om ons heen ontwikkelt en 
verandert in een razend tempo. Zowel 
Mondomijn als de wijk Brandevoort ken-
merken zich door hun innovatieve en 
vooruitstrevende karakter. Zij laten zich 
inspireren door nieuwe ontwikkelingen om 
van daaruit het beste te organiseren voor 
de wijk en het kindcentrum. Toekomstge-
richt, aansluiten bij de behoefte van deze 
tijd en een omgeving creëren waar je met 
elkaar mooie dingen kunt realiseren.”  

Hoe ben je je carrière in het 
onderwijs gestart?
“Ik ben mijn carrière gestart in Utrecht, 
als student orthopedagogiek. Van daaruit 
rolde ik als vanzelf het onderwijs in, eerst 
in Utrecht en later in Brabant waar ik ge-
boren en getogen ben. Ik heb op allerlei 
plekken gewerkt en verschillende functies 
bekleed. Ik houd van de afwisseling en 
dynamiek in mijn werk!”

Hoe ervaar je het onderwijs tijdens 
de huidige situatie omtrent Covid-19?
“Deze tijd vraagt een enorme inzet van 
iedereen, ook van ons. Ik ben er trots op 
dat op Mondomijn het allemaal door 
gaat. Dit vraagt veel van onze professio-
nals, en ze doen dat met hart en ziel. Ook 
ouders denken constructief mee en daar 
waar mogelijk ondersteunen zij. Hier zie je 
de kracht van samenwerking, het maakt 
je een stuk meer flexibel en veerkrachtig.” 

Wat zijn je toekomstplannen voor 
de Mondmijn en je carrière?
“Ha, ha, mijn carrière, laat me even deze 
fantastisch mooie uitdaging aangaan. 
Mondomijn heeft zichzelf inmiddels be-
wezen. Het aanbod en de werkwijze staan 
als een huis en we zien ook dat we an-
deren inspireren met deze visie. Dat wil 
niet zeggen dat we stil staan. Innovatie 
en ontwikkeling zit immers in het DNA 
van Mondomijn, en we zijn ons bewust 
van de steeds weer nieuwe kansen onder 
andere door de voortdurend snel veran-
derende wereld om ons heen. Een am-
bitie en wens is om Mondomijn verder 
door te ontwikkelen tot 18 jaar. Samen 
met ouders en andere professionele part-
ners onderzoeken we hoe dit gerealiseerd  
kan worden.”

GEEF 
ME DE

PETRA VAN 
DEN BOSCH
Door Lisa Meeuwsen | F Jan Dijstelbloem

Hallo wijkbewoners van kleinschalig 
wonen Brandevoort, we zijn op zoek 
naar inwoners van Brandevoort die een 
uurtje tijd hebben om met hun hondje 
een bezoekje te brengen aan de men-
sen van het kleinschalig wonen. Deze 
bewoners wonen in groepen van zeven 
bij elkaar met een vorm van dementie. 
In totaal zijn er nu 3 woningen binnen  
KSW Brandevoort.

We zoeken rustige honden die het leuk 

vinden om geaaid te worden en die daar-
mee de lach op de gezichten van de be-
woners kunnen toveren. Ik zal samen met 
u een bezoekje gaan brengen of jullie het 
samen leuk vinden en dan in contact 
brengen met de woning om samen af-
spraken te maken. 
Ik zelf ben al jaren vrijwilliger met mijn 
honden Storm (Duitse Herder) Noêl (Aus-
sie Sheppard) en soms met Mika (Boskat). 
Jullie kunnen mij bereiken door te mailen 
naar alexandra.koolen@zorgboog.nl

Oproep aaihonden voor KSW brandevoort

Petra tijdens Maestro Mierlo-Hout 2019.
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Stadsboerderij Brandevoort:
een multifunctioneel centrum in de slimme wijk

Multifunctionele boerderij
De stadsboerderij wordt een multifunctio-
neel centrum voor een duurzame en soci-
ale wijk. Er komt een kinderboerderij, een 
buurttuin, een educatief centrum en goe-
de horeca. “Vanuit de stadsboerderij kun-
nen allerlei projecten ontwikkeld worden 
voor en door wijkbewoners, bijvoorbeeld 
het gezamenlijk aanschaffen van zonne-
panelen of het klimaatbestendig maken 
van tuinen. Het wordt een gezellige plek 
boordevol inspiratie op het gebied van 
duurzaam wonen”, legt bestuurslid Anne-
lous Fleuren – Drijver enthousiast uit.

Sociale, verbindende plek
“De boerderij wordt een verbindende 
plek binnen Brandevoort. We pakken sa-
men met buurtbewoners, bedrijven en 
organisaties duurzame uitdagingen aan. 
Er wordt kennis uitgewisseld, er worden 
workshops gegeven en we brengen elkaar 
op ideeën. 

Iedereen mag zich welkom voelen, zowel 
de huidige bewoners uit het bestaande 
deel van Brandevoort, als de toekom-
stige bewoners van het Brainport Smart 
District. De boerderij is er voor en door 

iedereen. We moeten samen actie onder-
nemen. Wij ‘verbouwen’ sociale verbin-
ding, vergroening en verduurzaming. Het 
is een ‘boerderij voor de toekomst’. Daar-
naast hebben we ook de leefbaarheid 
van de wijk hoog in het vaandel”, vertelt 
Ralf Fleuren, man van Annelous en ook 
bestuurslid binnen de stichting. “We put-
ten de aarde te veel uit. Met de boerderij 
laten we mensen op een laagdrempelige 
manier tot inzicht komen dat het anders 
moet. En dat duurzaam leven ook plezie-
rig leven is. Samen kunnen we actie on-
dernemen.”

Stichting Stadslandbouw Brandevoort is een overkoepelende stichting voor groene 
initiatieven in de wijk, zoals de buurttuin en het Groene Gevel Project. Daarnaast 

houdt de stichting zich al een poosje bezig met het “Central Park” van het toekomstige 
Brainport Smart District: een groen hart met tuinen en natuur. Eerder dit jaar is het plan 
geopperd hier ook een stadsboerderij te gaan vestigen, een plan dat door de Stichting 

Brainport Smart District met open armen ontvangen werd.

Door: Wendy Lodewijk

De boerderij aan de Diepenbroek 8  |  F Wendy Lodewijk
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Stadsboerderij mogelijk al in
2021 in gebruik
De plek waar de stadsboerderij moet ko-
men is al uitgedacht: aan de Diepenbroek 
8 staat een prachtige langgevelboerde-
rij uit 1870 die qua ligging precies in het 
groene hart van het Brainport Smart Dis-
trict uit zal komen en al in het bezit is van 
de gemeente. Daarnaast ligt de boerderij 
vlakbij het station. Hoewel de Stichting 
Stadslandbouw Brandevoort nu nog bezig 
is met het uitwerken van het businessplan, 
is het idee geopperd om de stadsboerde-
rij al in het voorjaar van 2021 in gebruik te 

gaan nemen. “Er moet nog vanalles ver-
bouwd worden. Het dak moet worden ver-
nieuwd en binnen moet de ruimte herin-
gedeeld worden. Desalniettemin zouden 
we kunnen starten met kleinschalige ho-
reca, de buurttuin en kinderboerderij. Een 
geweldige kans! In de tussentijd denken 
we na over het genereren van een startka-
pitaal, bijvoorbeeld via crowdfunding. We 
zitten boordevol plannen.”

Helmondse wijn
Er ligt zelfs een plan voor een wijngaard bij 
de stadsboerderij. “Het duurt 3 jaar voor-

dat een wijngaard vruchten geeft, dus als 
we in 2021 aanplanten, hebben we in 2023 
onze eigen Helmondse wijn! Dit is een ini-
tiatief van wijkbewoner Hugo de Ruiter die 
dat samen met ons oppakt”, zegt Ralf met 
een grote lach op zijn gezicht. 

“We hebben al Helmonds bier en dan is 
het natuurlijk stoer om als stad ook je ei-
gen wijn te kunnen verkopen, maar daar-
naast werkt zo’n wijngaard verbindend. 
Mensen vinden het leuk om hiermee be-
zig te zijn en samen zorgen we dan voor 
de druiven. Net als in de buurttuin.”

Sinterklaasjournaal op OBS Brandevoort

De nieuwe green room van OBS Brande-
voort werd al volop gebruikt voor de OBS 
Journaals toen – door de corona uitbraak 
- de scholen vorig jaar tijdelijk werden ge-
sloten. Directeur Joris Dekker was regel-
matig te zien als presentator van het jour-
naal, maar ook veel leerkrachten toonden 
hun acteertalent. Inmiddels hebben de 
kinderen het stokje van presentator Joris 
overgenomen en maken zij zelf de jour-
naals met de klas. Toch dook Joris voor 
het OBS Sinterklaasverhaal opnieuw de 
green room in. De achtergrond: dit keer 
niet de studio van het NOS Journaal, 
maar een groot kasteel in Spanje.
Het OBS Sinterklaasjournaal begint met 
een video vanuit een Spaans kasteel. 

In verband met de corona maatregelen 
vormt ook het bezoek van Sint en zijn 
Pieten een uitdaging. Er mogen zo weinig 
mogelijk mensen van ‘buiten’ de school 
in komen. En al helemaal niet vanuit een 
land met een ‘oranje reisadvies’. Maar hoe 
zit dat dan met Sinterklaas? Die stuurt de 
kinderen een videoboodschap waarin hij 
vertelt dat hij dit jaar niet komt. 

De Sint heeft zelf in zijn boodschap ook 
meteen de oplossing: er moet een hulp-
Sint komen, voor een dag. Een juf of 
meester van de school. Bij voorkeur een 
meester. En een die al aardig oud is. Die 
alle Sinterklaasliedjes uit zijn hoofd kent. 
En die goed is in het aansturen van alle 

Pieten. Dat kon er dus maar één zijn: 
meneer Joris, de directeur!

Dus zien de kinderen nu in de Sinter-
klaasjournaals van OBS Brandevoort hoe 
meneer Joris leert inpakken, pepernoten 
bakken, klimmen, rijmen, mikken… Ge-
lukkig wordt hij geholpen door een paar 
juffen, die hem alle kneepjes van het vak 
leren. Op 4 december, de grote dag, feest 
op school, is meneer Joris helemaal klaar 
voor zijn belangrijke taak: Sint voor een 
dag. Helaas gaat het bij Sinterklaasjour-
naals zelden in één keer goed. 

“Het is prachtig om te zien hoe de kinde-
ren genieten van het verhaal. Als ik door 
de gang loop of een klas binnenkom, be-
ginnen de kinderen er meteen over dat ze 
me in de filmpjes gezien hebben. Prach-
tig, dat enthousiasme!” aldus hulp-Sint 
Joris. Natuurlijk hopen we dat volgend 
jaar corona geen roet meer in het eten 
gooit. Mocht dat wel zo zijn, dan heeft 
OBS Brandevoort in ieder geval de hulp-
Sint al klaar staan.

Tekst: Sacha Keijer | F OBS Brandevoort 

Het is 2020, het jaar van corona, afstand houden, in je bubbel blijven. Het is ook 
december, de feestmaand, waarin Sint en zijn Pieten op bezoek komen. Hoe com-
bineer je dit, op een school met bijna 600 kinderen, die allemaal even Sinterklaas 
willen zien en spreken? OBS Brandevoort vond een corona-proof oplossing, een eigen 
Sinterklaasjournaal, met hulp-Sint en Pieten. Zodat de kinderen toch volop kunnen 
genieten van de gezellige Sinterklaastijd.
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KAPSALONKAPSALONNicole

Voor dames, heren EN kinderen

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

knippen €15,-

RESERVEREN TELEFONISCH OF 
VIA WHATSAPP 06-44206342

24/7 bereikbaar voor uw taxi vervoer. 
Reserveer op tijd voor de feestdagen!

INLEVERING VAN DE ADVERTENTIE 
15% KORTING OP DE RIT IN DECEMBER.
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Dickensnight 
 gaat u zien 

in 2021! 

Om onze prachtige wijk toch een beetje de Dickenssfeer te 
geven die we zo gewend zijn hebben we ervoor gekozen de 
winkels van een Dickens sausje te voorzien. Dit hebben we 
gedaan door elke winkel een mooie poster te geven waarin 
we de Dickens sfeer uitstralen en tegelijk een aantal vrijwilli-
gers mee in het zonnetje zetten. Ook hebben we een winkel 
in de ons welbekende sfeer omgetoverd. 

Ons evenement wordt vaak en veel gefotografeerd door 
heel veel mensen. Nadat Dickensnight is afgelopen krijgen 
we die foto’s vaak toegestuurd en kunnen we deze op onze 
website plaatsen of voor promotie gebruiken. De foto’s voor 
de posters zijn dan ook aangeleverd door deze vrijwilligers 
en bezoekers van onze markt. Nogmaals dank hiervoor na-
mens het bestuur van Stichting Dickensnight Brandevoort. 

Maak eens een wandeling door ons mooie centrum dan 
kunt u niet alleen genieten van Brandevoort zelf maar ook 
van een divers aantal karakteristieke mensen die vaak aan-
wezig zijn op Dickensnight. We hopen dat u op deze manier 
toch een beetje het Dickens sfeergevoel krijgt. 

Dickensnight 2020 gaat helaas niet door maar het is wat 
het is en vanuit het bestuur wensen wij u toch een hele fijne 
decembermaand toe. Wij zitten niet stil en gaan weer vol 
in de voorbereiding voor het volgend jaar en wij hopen u te 
zien in 2021!

Inmiddels is het hele land nog steeds ontregeld door het 
welbekende virus. Een tijd terug heeft u kunnen lezen dat ons 
sfeerevenement Dickensnight dit jaar niet door kan gaan. Heel veel 
evenementen gaan om bekende redenen dit jaar niet door en helaas 
heeft Dickensnight Brandevoort zich hierbij aan moeten sluiten.

9

Tekst en foto’s  Dickensnight
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Henry Manders 
Bestrating

06 - 20 40 44 33
www.mandersbestrating.nl

Complete tuinaanleg | tuinverliChting | waterafvoer | grondwerk 
| tuinafsCheiding | vijveraanleg | opritten en terassen

Helmond (Stiphout)

Dinsdag 13.00 – 17.30 uur
Zaterdag 08.30 – 16.30 uur

VERS UIT DE BOOMGAARD. BOOMGAARD BOOMGAARD.

Goorsebaan 16, 5706 LG  Helmond
T 0492-547303 | M 06-13214422
www.appelboer.nl

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

Omdat iedereen anders is...
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Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!
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Tuitelige tuitjes zorgen voor 
angst in Brandevoort

Geheel Coronaproof zitten Albert, Henny en 
Albert aan een tafel bezaaid met papieren 
en foto’s. Allemaal over de ‘tuitelige tuit-
tjes’, zoals ze het sierstuk zelf noemen. Alle 
drie zijn al 20 jaar woonachtig in het gebied 
van de Schutsboom en zijn gedupeerden 
van het probleem. Initiatiefnemer Henny: 
“Eind oktober viel er brief op de deurmat. 
Hierin werd door de gemeente Helmond 
aangegeven dat op meerdere adressen in 
de wijk sprake is van loszittend voegwerk 
op de tuitjes.” Hij was verbaasd dat de 
brief zomaar op de deurmat viel. “Maar het 
zwaarste punt is dat de gemeente stelt dat 
de woningeigenaar verantwoordelijk is voor 
het probleem” , vult Albert aan. “Dus stel 
het tuitje valt om, dan hebben wij een pro-
bleem. Er wordt door de gemeente gezegd 
dat wij het wisten, maar dat klopt niet; wij 
wisten van niks!” De gemeente stelt dat 
het niet om een constructiefout gaat en 
dat het probleem vermoedelijk is ontstaan 
in de uitvoering op detailniveau, waar-
bij weersinvloeden er mede voor hebben 
gezorgd dat enkele tuitjes na zoveel jaren 
beschadigd zijn of los zijn komen te staan. 

Inspectie
De bewoners mogen zelf onderzoek doen 
naar het probleem wat zich op de daken 
voordoet. Dit kan, volgens de gemeente, 
in eerste instantie visueel. Henny laat bui-
ten zien dat het sierstuk scheef op het dak 
staat. Op meerdere foto’s die hij van buurt-
bewoners heeft verzamelt is te zien dat er 
scheuren in het voegwerk zitten. Tijdens 
een gesprek heeft de ontwikkelaar en het 
bouwbedrijf aangeboden om de bewoners 
te ondersteunen om inzicht te krijgen in de 
aard en de omvang van de problematiek. 
“Volgende week worden de tuitjes gecon-
troleerd door een bouwbedrijf om zo te 
stellen of het gaat om een ontwerp of con-
structiefout. Als hier niets uit komt, willen 
we als bewoners een second opinion. Er 

zijn ontzettend veel bewoners die tegen dit 
probleem aan lopen, dus ons vermoeden 
is dat er ergens iets niet goed gegaan is tij-
dens de uitvoering.”

Oplossing
Albert: “Op dit moment is het zo dat wij 
als huiseigenaren verantwoordelijk zijn 
voor onze ‘ tuitjes’. Reparatie is onbetaal-
baar: die kosten starten rond de € 2000 
per tuitje en lopen zelfs nog op. Ikzelf heb 
er drie; tel maar uit!” De tuitjes afbreken 
schijnt  geen optie te zijn, omdat dit hoort 
bij de uitstraling van Brandevoort. De ge-
meente biedt wel de oplossing om de tuit-
tjes minder hoog terug te bouwen om zo 
de bewoners tegemoet te komen. “Maar als 
bewoner moeten we dit nog steeds zelf be-
kostigen. Voor een aantal bewoners is dat 
een kostenpost waar ze zelf niets van wis-

ten.” Het probleem bevindt zich nu voor-
al in het gebied Schutsboom. Of het een 
structureel probleem is in de wijk moet nog 
blijken, maar de heren verwachten dat het ‘ 
tuitjesprobleem’ zich als een inktvlek door 
Brandevoort zal verspreiden. “Buurtbewo-
ners van De Veste hebben deze tuitjes ook. 
Een aantal zijn met een drone gaan vliegen 
om ze te inspecteren. Daaruit blijkt dat op 
verschillende plekken scheuren in de sier-
werkstukken zitten.” 

Mocht het zijn dat beide inspecties niets 
uitwijzen, dan willen de bewoners schrifte-
lijk bewijs. Nu zijn zij niet verzekerd via de 
opstalverzekering, omdat zij verantwoor-
delijk zijn voor de tuitjes. “Als er een om-
valt en er vallen slachtoffers, dan kunnen 
wij ons huis verkopen. Als de inspectie niet 
aangeeft dat er problemen mee zijn, dan 
eisen wij een schriftelijke verklaring dat er 
geen omval gevaar is van de tuitjes”, aldus 
de heren. “Met dat schriftelijk bewijs kun-
nen wij dan weer verzekerd zijn, als er na 
die tijd nog een omvalt.” Henny benadrukt: 
“We maken ons hard voor de belangen van 
de inwoners en doen dit samen.” 

“De tuitjes van Brandevoort” zijn op dit moment hot-topic in de wijk. In diverse straten 
staan de sierstukken op omvallen: ze staan scheef op het dak of er zitten scheuren in. Een 
probleem wat, naar verwachting van de bewoners,  groter wordt, aangezien de tuitjes op 
huizen in de hele wijk te vinden zijn. Deze zaak gaat veel huiseigenaren in Brandevoort 
aan het hart. Vooral omdat zij verantwoordelijk zijn voor de tuitjes, zo zegt de gemeente 
Helmond. De bewoners laten het er niet bij zitten en zijn gestart met een tegenbeweging.
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Alle zeilen bijgezet op het 
Carolus Borromeus College:

Het (voortgezet) onderwijs heeft 
in de coronacrisis geforceerd 

en in een rap tempo haar 
lessysteem moeten veranderen 

en aanpassen aan de steeds 
wijzigende maatregelen. Ruud 
van de Westerlo, directeur van 

het Carolus Borromeus College in 
Brandevoort, heeft er zijn handen 

vol aan. Gelukkig was er in zijn 
drukke agenda toch nog een gaatje 

om bij hem en zijn school op de 
ko�  e te gaan.

 ‘School moet door 
blijven gaan in de 

coronacrisis’
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Het is maandagmiddag en wanneer ik 
arriveer is het duidelijk dat de school uit 
is voor een deel van de leerlingen. Er is 
volop rumoer in de aula en veel jeugd 
gaat richting uitgang. Ik meld me bij de 
receptie en moet even wachten tot Ruud 
mij komt halen. Ik kijk een beetje rond, 
de school brengt mij in gedachten even 
terug naar mijn eigen middelbare school-
tijd. Wat zal er veel veranderd zijn in de 
loop der tijd, veranderingen die door het 
coronavirus in een stroomversnelling zijn 
gekomen. Ruud is inmiddels gearriveerd.

School van de wijk
Het Carolus Borromeus College valt onder 
het OMO (vereniging Ons Middelbaar On-
derwijs) en is een school voor mavo-plus, 
havo, atheneum en gymnasium. Er lopen 
zo’n 140 medewerkers en 1500 leerlingen 
rond. “Onze school staat in Brandevoort, 
maar wij willen de school van de wijk zijn. 
Niet alleen van Brandevoort, maar zeker 
ook van Stiphout en Mierlo-Hout”, ligt 
Ruud toe. “We proberen zoveel mogelijk 
op te trekken met alle maatschappelijk 
betrokken organisaties uit de omgeving, 
zoals de wijkraad, de buurttuinvereniging 
en verschillende basisscholen. Daar waar 
we kunnen, ondersteunen we graag. We 
doen actief mee aan allerlei evenemen-
ten zoals het Dickensfestival en bieden 
huisvesting aan verenigingen die bij ons 
sporten. We zijn echt een school met een 
connectie met Brandevoort én haar aan-
grenzende wijken.”

Plots overstappen naar online onderwijs
Het onderwijs op deze school liep als 
een geoliede machine, totdat het kabi-
net op 15 maart besloot dat de scholen 
dicht moesten. “We moesten ineens gaan 
uitdenken hoe we de leerlingen toch van 
onderwijs konden voorzien. We wilden 
natuurlijk niet dat er een achterstand zou 
ontstaan. We zijn ons gaan focussen op 
wat nog wel mogelijk was en hebben een 
online leerprogramma opgesteld. Eerst 
met losse vakken en thuisopdrachten, 
later hebben we het complete lesroos-
ter online kunnen oppakken. Daarnaast 
moesten alle gesprekken online gaan 
plaatsvinden: vergaderingen van docen-
ten, ouderavonden, gesprekken tussen 
leerling en mentor, alles ging via Teams. 
Dat vergde een enorm aanpassingsver-
mogen, van zowel de medewerkers van 
onze school als van de leerlingen. Een 
complete ommezwaai in een zeer korte 

tijd. Het ging met vallen en opstaan, maar 
ik denk dat we er goed in geslaagd zijn”, 
aldus Ruud.

Geen Centraal Eindexamen, wel diploma
“De veranderde koers betekende he-
laas ook heel veel schrappen in de plan-
ning. Geen buitenlandse reizen, geen 
schoolfeestjes. En zelfs geen Centraal 
Eindexamen. Gelukkig hebben onze 
eindexamenleerlingen wel hun diploma 
kunnen halen, in dit rare jaar telden de 
schoolonderzoeken voor het eindcijfer. 
De diploma-uitreiking was ook anders 
dan normaal; een grote bijeenkomst met 
een gezamenlijke uitreiking was niet mo-
gelijk. Daar hebben we iets op verzonnen: 
een diploma-drive-thru. We hadden het 
schoolplein feestelijk aangekleed, inclu-
sief alcoholvrije cocktailbar en fotoshoot. 
De leerlingen konden zo, chique gekleed 
en met een luxe auto, toch hun diploma 
komen halen. Gelukkig hebben we veel 
positieve reacties gekregen op dit alterna-
tief. Het was weliswaar anders, maar niet 
minder leuk.”

Terug naar fysiek onderwijs 
voor zover mogelijk
In de loop van de zomer mochten de 
scholen beetje bij beetje open en werd 
in beginsel lesgegeven aan kleine groep-
jes. Bij de start van het nieuwe schooljaar 
mocht de school inmiddels weer ‘hele-
maal’ open zijn. “Daar waren wij erg blij 
om. Online lesgeven kan dan wel een 
goede tweede optie zijn, voor de ont-
wikkeling van de leerlingen is het echter 
zeer belangrijk om zoveel mogelijk les-
sen fysiek op school te kunnen volgen. 
School vormt een beduidend onderdeel 
van de sociale ontwikkeling. Juist in de 
puberleeftijd is het cruciaal dat je elkaar 
regelmatig ziet. En dan niet thuis op een 
beeldscherm. Je wil je leeftijdsgenoten 
om je heen hebben, de school vormt een 
heel andere wereld dan thuis.”

Toch is het, ondanks dat de school open 
is, nog steeds aanpassen geblazen. “We 
doen natuurlijk ons best om het virus bui-
ten de deur te houden. Omdat tijdens de 
lessen het simpelweg onmogelijk is om 

tussen alle leerlingen 1,5 meter afstand te 
houden, moeten we extra ons best doen. 
We zorgen voor extra hygiënemaatrege-
len, zoals extra schoonmaakbeurten van 
toiletten, trapleuningen en van lokalen na 
elke lesdag. De lokalen blijven open en 
leerlingen worden verzocht bij het betre-
den van een lokaal hun handen te ont-
smetten. Er worden mondkapjes gedra-
gen en als iemand klachten heeft, blijft 
hij of zij thuis. De betreffende leerling kan 
dan online bij de les aanhaken. We spre-
ken elkaar erop aan als iemand zich niet 
aan de regels houdt en zo houden we 
samen de besmettingen op onze school 
(gelukkig) relatief laag.” Buiten de hygië-
nemaatregelen, is ook de manier van les-
geven noodgedwongen veranderd. “Voor 
de zomervakantie hebben we ervaring 
opgedaan in het online lesgeven. 

Nu is dat online gebeuren geïntegreerd in 
de fysieke lessen. De nadruk ligt natuur-
lijk op de groep die de lessen op school 
volgt, maar we willen wel dat leerlingen 
die thuis zitten maar niet echt ziek zijn, 
toch de leerstof gepresenteerd krijgen. 
Vandaar de combinatie. We hebben als 
school veel geleerd van de afgelopen pe-
riode. Dat is een positieve bijkomstigheid 
van de coronacrisis. We zorgen er samen 
voor dat alles zo goed als het kan en op 
een prettige manier door kan blijven gaan. 
Iedereen doet zijn best. Ik ben erg trots op 
ons team én op onze leerlingen.”

Ruud van de Westerlo  |  F Wendy Lodewijk

 ‘Ik ben erg trots 
op ons team én op 

onze leerlingen’
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Somerenseweg 116, Heeze
040 303 23 00
www.schoorsveld.nl

EEN BOOM DIE HIER DOORLEEFT EN OPGROEIT
“Ik hoop dat hier over 30 jaar een grote, mooie boom staat. De 
gedachte dat er nog iets van Floor in de natuur doorleeft vind ik heel 
prettig.” De gedenkboom heeft Bram van Opstal geplant bij het plek-
je van zijn dochter, op natuurbegraafplaats Schoorsveld. Mistig weer 
in de winter, een laagje ijs op de vennen en de warme kleuren die 
zich in de herfst laten zien maken alle seizoenen voor Bram bijzonder. 
“Het leeft hier door.” Ook de boom van Floor mag hier doorleven, 
opgroeien. Bij ieder bezoek fotografeert hij de ontwikkeling, de groei. 
“Het voelt goed om het vast te leggen. Op haar verjaardag hebben we 
bij haar plekje gepicknickt met wat vrienden, dat voelt net even wat 
anders in de open natuur.”

HERINNEREN
“Het is per moment verschillend. Er zijn dagen dat ik hier kom en dan 
ben ik binnen 5 minuten weer weg. Dat mág ook van mezelf. Maar er 
zijn ook bezoekjes die langer duren. Soms maak ik eerst een wandeling 

of ik ga zitten op een bankje in de zon. De picknick met vrienden was 
fijn om te doen, maar het is ook fijn om hier alleen te komen of met mijn 
gezin. Soms plukken de kinderen wat bloemetjes, meestal doet Tim dat 
en legt ze bij haar neer.”

BIJ ELKAAR TOT IN DE EEUWIGHEID
Floor haar plekje is vooraan, aan een open veld tegenover de vennen. 
“Niet te ver weg, dat vonden we niet passen. Ze was nog maar zo’n 
klein mensje, we wilden haar dichtbij houden.” De grootouders en an-
dere familieleden hebben ook een plekje gereserveerd. “Hopelijk duurt 
het nog heel lang, maar ooit hebben we een plek met in het midden de 
boom van Floor en daaromheen allemaal familie. Zelfs dan is er nog een 
plek waar we bij elkaar blijven tot in de eeuwigheid.”

EEN BOOM DIE HIER DOORLEEFT EN OPGROEIT of ik ga zitten op een bankje in de zon. De picknick met vrienden was 

Herinner mij

Bekijk de video voor het volledige verhaal op onze website www.schoorsveld.nl

Deze maand ging het bloemetje naar OPJEPLAETS. 
Eric en Angélique de drijvende kracht achter OPJE-
PLAETS, “Een ontmoetingsplek in Brandevoort voor 
verschillende generaties. Toegankelijk voor iedereen. 
Mensen met een verstandelijke beperking ontmoe-
ten de wijkbewoner”, aldus Angélique in een eerder 
interview met het Ons Brandevoort Magazine.

In deze tijd gooit het coronavirus roet in het eten 
voor veel plannen die de stichting had. Een bloeme-
tje van Bloemboetiek Nicole is hier wel op zijn plaats.

Ken jij iemand die een bloemetje verdient? Een 
moeder, vader, opa, oma, buurvrouw, kennis of ie-
mand anders die wel even in het zonnetje gezet mag 
worden? In samenwerking met Bloemboetiek Nicole 
geeft het Ons Brandevoort Magazine elke editie een 
mooi bloemetje weg. Mail je motivatie naar redac-
tie@onsbrandevoort.com en vertel ons waarom 
jij vindt dat diegene dit verdient. Deze actie wordt 
mede mogelijk gemaakt door Bloemboetiek Nicole.

Bijzonder 
bloemetje

Bloemboetiek

Nicole

F | Mandy Meeuwsen
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Fedde 
Westra (11) 
voetbalt bij

Tekst Floortje Jansen

Net als veel andere kinderen, had Fed-
de Westra een droom. En net zoals veel 
andere kinderen van zijn leeftijd, heeft 
die droom te maken met topsport. 
Maar anders dan de meeste kinderen 
van zijn leeftijd, is Fedde nu al bezig 
met het verwezenlijken van zijn droom. 
Fedde voetbalt sinds een paar jaar bij 
profvoetbalclub PSV, bij de O12.

Sportief gezin
Samen met zijn broers voetbalde Fed-
de al vanaf jonge leeftijd. “Vanaf het 
moment dat hij kon lopen, had hij 
een bal aan zijn voet,” vertelt zijn va-
der. Toen hij vijf jaar was, mocht Fed-
de beginnen bij een voetbalclub, SV 
Brandevoort, net als zijn oudere broers. 
Na een tijdje kreeg zijn vader een tele-
foontje dat de jonge voetballer gescout 
was door PSV. Of het hem leuk leek om 
“stage te komen lopen” bij PSV, proef 
trainen. Nu, een paar jaar later, traint hij 
vier keer per week in Eindhoven. 

Fedde komt uit een sportief gezin met 
ouders die hockeyden en voetballende 
broers. Ze hadden gehoopt dat een van 
de kinderen zou gaan hockeyen, maar 
zijn broers voetbalden natuurlijk ook 
al. “Fedde bleek al snel erg goed erin 
te zijn”, zegt Fedde’s moeder. “Ik denk 
dat het onvermijdelijk was.” Bij PSV 

voetballen lukt natuurlijk niet zomaar. 
Voordat hij geselecteerd werd voor 

de O10, heeft hij samen met een 
grote selectie leeftijdsgenoot-
jes uit de regio een langlo-
pend traject gevolgd. Tijdens 
deze “stage” voetbalde Fed-
de nog steeds bij zijn thuis-

basis in Brandevoort. Uiteindelijk werd 
hij geselecteerd voor drie jaar.

Toernooien, trainingen en school?
Wat doe je als jonge speler bij PSV? 
“We trainen vier keer in de week en 
spelen veel wedstrijden en toernooien,” 
vertelt Fedde. Daarvoor reist hij, samen 
met zijn teamgenoten, soms ook af 
naar het buitenland. Het leukste dat 
Fedde heeft meegemaakt? Niet een 
dagje Efteling of op de foto met een 
bekende televisiester, nee, een voet-
baltoernooi in Denemarken. En dan 
niet op de tribune. “We speelden een 
toernooi tegen Deense voetbalteams, 

maar ook andere clubs zoals Manches-
ter City en Liverpool,” zegt hij. Dat was 
Fedde’s eerste internationale toernooi, 
op negenjarige leeftijd. “Hij ziet nogal 
wat van de wereld,” zegt zijn vader la-
chend. “Zo is het een combinatie van 
school en PSV. Soms moet er voor een 
toernooi speciaal vrij worden gevraagd. 
Om dat te krijgen, moet hij zowel bij 
PSV als op school goed presteren. Ge-
lukkig lukt het Fedde goed om school, 
huiswerk, afspreken met vriendjes en 
zijn sport te combineren.”

“Profvoetballen is wel het doel” 
Hoewel het allemaal hard werken is, 
weet Fedde het toch echt zeker. “Prof-
voetballer worden is wel het doel.” Zijn 
ouders zien ook wat het allemaal vraagt. 
Zijn vader: “Zolang hij er plezier in heeft, 
vinden wij het geen probleem om er 
aan bij te dragen.” “Er zijn maar weinig 
kinderen die deze kans krijgen en als je 
die dan krijgt, zullen wij de laatste zijn 
die zullen zeggen; ‘Doe nou maar niet’, 
voegt Fedde’s moeder er aan toe.

Door corona geen toernooien
Nu, door de coronacrisis, zijn er geen 
internationale toernooien. “Dat is wel 
jammer,” vindt de jonge voetballer.
“Alles aan voetbal is leuk, maar op reis 
gaan met het team is wel het aller-
leukste.” Op maandag na het weekend 
kunnen vertellen aan je voetbalvriend-
jes op school dat je in het buitenland 
was voor een toernooi is ontzettend 
gaaf. En jaloerse blikken krijgt Fedde 
daar niet. Een van zijn klasgenootjes zit 
zelfs bij hem in het team. “Mijn klasge-
noten vinden het leuk om te horen dat 
ik dat doe. Ze gunnen me de kans.”

De toekomst
Fedde en zijn ouders zijn nuchter rich-
ting de toekomst. “Het is wel een harde 
wereld, je moet kunnen omgaan met 
teleurstellingen,” zegt de moeder van 
Fedde. “Maar dat leer je ook, het zelf-
standig worden. Daarin wordt hij goed 
begeleid en hij leert er heel veel van.” Na 
dit jaar zal Fedde horen of hij toegelaten 
wordt tot de jeugdopleiding van PSV. 

“Als het lukt is dat geweldig. En zo niet, 
dan heeft hij een hele mooie ervaring 
gehad.” En voor nu? Voor nu blijft Fed-
de nog veel trainen en hopelijk komt er 
nog een toernooi dit jaar.
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met zijn teamgenoten, soms ook af 
naar het buitenland. Het leukste dat 
Fedde heeft meegemaakt? Niet een 
dagje Efteling of op de foto met een 
bekende televisiester, nee, een voet-
baltoernooi in Denemarken. En dan 
niet op de tribune. “We speelden een 
toernooi tegen Deense voetbalteams, 

Fedde Westra in actie | F K. Schakenraad
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Just Healthy biedt een uniek afslankconcept voor 

mannen en vrouwen aan. Speciaal voor mensen 

die op zoek zijn naar een gezonde en evenwichtige 

lifestyle op effectieve wijze. Nieuwsgierig geworden?

VERANTWOORD 
AFVALLEN, 
GRATIS
AFVALLEN, 
GRATIS
AFVALLEN, 

COACHING!

www.justhealthyinc.nl | Brand 16, Helmond

06-46821292 | info@justhealthyinc.nl

VERANTWOORD 
AFVALLEN, 

COACHING!
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

Koolen: (Gemeente)raad mist…
Politieke column

Op het moment dat ik dit 
schrijf gaat sinterklaas over 
de daken in de wijk Brande-
voort, tenminste ik hoop dat 
hij dat veilig doet met al die 
tuitjes. De bewoners hebben 
te horen gekregen zelf voor 
de kosten op te draaien. Er is 
volgens de wethouder geen 
constructiefout.. Gelukkig wil 
de aannemer helpen. Helder 
Helmond blijft de situatie kri-
tisch volgen.

Dan hebben we nog de treur-
wilg achter het gemeentehuis. 
Een monumentale boom die 
nu kort gewiekt is met het idee 
‘’De boom is ziek, we kunnen 
deze niet verplaatsen’’. Kun-
nen of willen? En je hebt pas 
(kerst)ballen als je er omheen 
had gebouwd zoals dat in den 
lande al is gebeurd. Was een 
mooie binnentuin geworden 
zou ik gedacht hebben. Dan 
hebben we het over de idee-

en die er zijn om voor de ou-
deren en iedere gebruiker van 
het zwembad, de whirlpool en 
sauna/stoombad te plaatsen 
in het nieuwe zwembad. Ik 
hoop dat er wel warm water 
in komt voor de deelnemers 
die daar nu ook gebruik van 
maken. De wethouder zei dat 
dat structureel 6.000euro 
gaat kosten per jaar, maar we 
hebben wel miljoenen over 
uit de reservepot de komen-
de 40 jaar. Je hebt (kerst)
ballen als je dit als gemeen-
teraad en als wethouder wel 
kan toezeggen/rechtzetten. Ik 
kan de Helmondse bevolking 
niet uitleggen waarom ze naar 
de voedselbank moeten en 
geen goede zorg aan huis of 
hulpmiddelen op maat krijgen 
zonder daarvoor te moeten 
vechten. Dan hoop ik dat we 

een rustig oud en nieuw gaan 
krijgen. De laatste dagen is het 
weer wat rustiger in de stad 
door de harde aanpak van de 
burgemeester waar nodig. Al-
leen jammer dat de gemeen-
teraad niet de (kerst)ballen 
heeft om te stemmen met het 
juiste signaal naar de stad.

Dan wil ik jullie hele fijne 
feestdagen wensen en een 
gezond 2021 

Alexandra Koolen 
Gemeenteraadslid 
Helder Helmond

Als ik s’avonds de wijk Brandevoort binnen kom rijden dan zijn 
vele mooie gevels verlicht, dat geeft een warm welkom. We zijn 
deze maand begonnen met een beslissing in de gemeenteraad 
die voor altijd de boeken in zal gaan als een mooi en duur plan. 
Bijna de gehele raad ging mee met de nieuwe plannen van de 
MFSA waarin Helmond Sport het goed heeft gedaan voor zich-
zelf. Er is binnen onze gemeenteraad geworsteld met een dui-
vels dilemma, maar als je ergens voor staat zoals de financiën 
en het kasboekje van de stad, dan blijf je bij je standpunt en heb 
je (kerst)ballen om het juiste geluid naar de stad af te geven. 

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Jur Dijstelbloem, Eric Hendrickx, Lex van Gennip, Mark Mansveld en Henk Noort onder de Markthal  |  F Wijkraad Brandevoort

Nieuws vanuit de wijkraad

Tekst Wijkraad Brandevoort

Tuitjes
Zoals u wellicht niet ontgaan is, is er op 
dit moment veel reuring over de tuitjes 
in Brandevoort. Al vanaf het begin dat de 
brief verstuurd werd door de gemeente, 
heeft de wijkraad actie ondernomen. Het 
onderwerp achten wij als zeer belangrijk 
en wij doen er achter de schermen dan ook 
alles aan wat binnen onze mogelijkheden 
valt. Hierbij valt te denken aan contacten 
met diverse bewoners en betrokken pro-
fessionals binnen de gemeente.

Bouwloods wijkraad
De wijkraad heeft een eigen loods in 
beheer, hier maakt op dit moment de 
Goudblinkers (carnavalsvereniging welke 
een carnavalswagen bouwen) en de Bra-
verun gebruik van. De loods moet in 2021 
gesloopt worden vanwege het asbestdak 
en tevens ruimte maken voor de ontwik-
kelingen van BSD. De wijkraad is op dit 
moment in gesprek met de gemeente om 
te bekijken of er een nieuwe loods ontwik-
keld kan worden.

Jeugdhangplekken
Al zeer geruime tijd is de wijkraad bezig 
het realiseren van hangplekken voor de 
jongeren van Brandevoort. Het aantal 

jeugdigen in de wijk is groot, daarnaast 
heeft Brandevoort een grote aantrek-
kingskracht voor jeugd van buiten Bran-
devoort. Helaas ontstaan er voor vele 
bewoners dan ook overlast gevende si-
tuaties, iets wat natuurlijk niet wenselijk 
is. Samen met de gemeente heeft de 
wijkraad een budget gereserveerd om 
deze plekken in januari te realiseren. Dit 
betreft een samenwerking tussen de 
politie, gemeente, jongerenwerk en de 
wijkraad. De te realiseren plekken zullen 
mobiel zijn en dus verplaatsbaar wanneer 
een locatie niet geschikt blijkt te zijn op 
een bepaalde locatie.

Vergroening de Plaetse
Al zeer geruime tijd (lees jaren) is de 
wijkraad samen met de winkeliers, wijk-
winkelmanagement, de gemeente en 
enkele bewoners in gesprek met de ge-
meente over de vergroening van de Plae-
tse. Het oorspronkelijke doel was dan ook 
om het winkelcentrum aantrekkelijker te 
maken voor toekomstige winkeliers, win-
kelend publiek en de huidige winkeliers. 
Op het moment dat dit artikel te lezen is, 
is de gemeente druk doende met de rea-
lisatie hiervan. Wij zijn als werkgroep zeer 
trots dat wij met een 50/50 financiering 
met de gemeente een dergelijk plan heb-
ben gerealiseerd.

Waardering vrijwilligers ’t BrandPunt
Als wijkraad waarderen wij natuurlijk elke 
vrijwilliger in onze wijk, hoe groot of klein 
eenieders bijdrage dan ook mag zijn. Van-
wege de sluiting van de horeca, het be-
perkt verenigingsleven en andere reden 
heeft wijkhuis ’t BrandPunt te kampen 
met een stevig financieel te kort. 

Desondanks vonden wij het belangrijk dat 
deze vrijwilligers toch hun jaarlijkse waar-
dering kregen. De wijkraad stelt dit jaar 
dan ook een cadeaubon beschikbaar voor 
alle vrijwilligers welke te besteden is aan 
de winkeliers in Brandevoort.

Kerstboodschap
Dit jaar was voor eenieder een bewogen 
jaar, een jaar waarin ons sociaal leven 
en het leven van bepaalde ondernemers 
sterk op de proef is gesteld. Wij leven met 
eenieder mee en hopen dat er dan ook 
écht snel positieve veranderingen zullen 
komen zodat het oude normaal maar snel 
mag terugkomen. 

Wij hopen dat u dit jaar toch zo prettig 
mogelijk kan afsluiten binnen de huidige 
richtlijnen. Stay strong, wij kijken uit naar 
het jaar 2021! Een jaar wat moet staan voor 
nieuwe positieve ontwikkelingen en kan-
sen, maar vooral een jaar vol gezondheid.
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Julio Saltos,
keukenvernieuwer
bij u in de buurt.

Keukenrenovatie: uw ‘oude’ 
vertrouwde keuken weer als nieuw!

Als u iets aan uw keuken wilt veranderen denk 
dan eerst eens aan keukenrenovatie. Ik vervang 
keukendeurtjes, werkbladen, kranen, laden en 

scharnieren, inbouwapparaten en afvalsystemen. 
Vraag vrijblijvend advies.....

T 06 - 30 28 17 22
juliosaltos@dekeukenvernieuwers.nl

www.dekeukenvernieuwers.nl

All i want for 
Christmas is…

Lingerie

Zjana Bodyfashion 
Lingerie & Badmode cup A–K | Kadobonnen vanaf €10

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

Rosme
Lauma
Valeria
Wadima
Cheryomushki
Self
Infi nity
Tribuna
Fiora
Charmante
Sensera
Palada
Innamore
Minimi

BH prijsmax.€29,95

Hoofdstraat 126 Helmond (Mierlo-Hout ) | Shop 24/7: zjana.nl

Zjana Bodyfashion Lingerie 
Speciaalzaak Helmond al 10 jaar
Zjana Bodyfashion Lingerie 
Speciaalzaak Helmond al 10 jaar

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

Grote winkelketens maken lingerie in 
naaiateliers in landen zoals Polen en Oek-
raïne met lagere loonkosten dan hier. Dat 
ziet u niet terug in de prijs. “U betaalt hier 
meestal voor de merknaam, de reclame-
campagnes en de A-locaties waar deze 
winkelketens zich veelal bevinden”, zegt 
de winkeleigenaresse met 20 jaar ervaring 
in het verkopen van dames lingerie. “Bijna 
elke dag hoor ik: “Ik kocht dezelfde pasge-
leden een zelfde bh voor 100 euro! En hier 
kan ik er drie kopen met dezelfde gewel-
dige pasvorm en perfecte ondersteuning! 
Waarom ben ik niet eerder hier binnenge-
lopen?” De winkel heeft meerdere wereld-
bekende merken van de hoogste kwaliteit 
en een uitstekende pasvorm. Ook onge-

bruikelijke maten zoals 65J of 100A. zijn 
verkrijgbaar in de winkel, evenals onder-
goed in de maten 36 tot 56.

Kerstkopen zonder wachtrij
De winkelcentra in de steden zijn tijdens 
deze feestdagen extra druk. Vermijd de 
drukte en kom rustig winkelen in onze 
ruime speciaalzaak met twee paskamers.
 
Voor de komende feestdagen kunt u 
bij ons altijd terecht voor:
• Mooie lingeriesets
• Warme kwaliteit pyjama’s voor 
 de koude dagen
• Kousen en jarretels
• en natuurlijk een mooie cadeaubon
 
En mocht u liever niet op pad gaan, dan 
kunt u ook altijd 24/7 online bestellen via 
www.zjana.nl. 
 
Tot ziens bij Zjana bodyfashion 
te Helmond/Mierlo-Hout.

Grote BH 
maten 
hoeven 
niet duur 
te zijn!
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OBS Brandevoort wenst 

iedereen een jaar vol mooie 

herinneringen. Voor de kinderen extra 

veel leuke, leerzame, maar vooral ook gelukkige 

momenten. Momenten op school, maar zeer 

zeker ook met familie en vrienden. Wij hopen 

helemaal open te blijven en in 2021 weer 

makkelijker en fijner met alle papa’s en

 mama’s in contact te kunnen komen. 

Geniet van wat wél kan en van elkaar!

Team OBS Brandevoort

19

Alle leden van ons 

Popkoor wensen u een 

gezond en muzikaal 2021 !

Graag tot ziens bij onze 

woensdagavond repetitie in 

’t Brandpunt als dat weer

mogelijk is.

Popkoor 

Brand New Voices

Het bestuur van 
Seniorenvereniging KBO-St. Lucia 

wenst alle leden en overige  

50 plussers en ouder in Mierlo-Hout, 

Brandevoort en Helmond-West  heel 

fijne Kerstdagen en een gelukkig 

en gezond 2021 toe. KBO-St. Lucia

Bestuur en leden 

SV Brandevoort wensen u 

allen prettige feestdagen en 

een gezond en sportief 2021! 

SV Brandevoort

Namens onze 

Hoogheden Prinses Jacqueline 1

 en haar adjudante Patty, het bestuur 

van C.S. de Brandeliers en al haar

 leden, wensen wij iedereen een

 gezond  en voorspoedig 2021!

C.S. de Brandeliers

Het team van Jibb+ wenst iedereen hele fijne en bijzondere feestdagen. En voor iedereen een fantastisch, gelukkig, actief én 
gezond 2021!

Jibb+

2020 is geen makkelijk jaar geweest, ook niet voor wijkhuis 
’t BrandPunt. We hebben echter 

goede hoop voor 2021, en hopen u dan 
allemaal weer te kunnen verwelkomen. 

We wensen alle Brandevoorters fantastische feestdagen, en hopelijk tot snel! 
Wijkhuis ‘t BrandPunt

KBO
ST. LUCIA
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H O U T S N I P P E R S  P R E S E N T E E R T :

KERST LOTEN ZIJN VANAF 1 DECEMBER VERKRIJGBAAR VOOR UW HOUTSNIPPERS PUNTEN BIJ:

• ELECTROWORLD WOUT VAN VLERKEN
• WIM MULKENS RADIO/TV
• JAN LINDERS SUPERMARKT

WWW.HOUTSNIPPERSNU.NL

H O U T S N I P P E R S  P R E S E N T E E R TH O U T S N I P P E R S  P R E S E N T E E R T

KerstKerstKerstKerstKerstKerstKerst
Loterij

HOUTSNIPPERS SPAARSYSTEEM STOPT PER 31-12-2020. 
WAARDEBONNEN GELDIG TOT 31-12-2021. RUIL UW SPAARPUNTEN 
OP UW PAS, SNEL OM VOOR KERST-LOTEN en/of WAARDEBONNEN!

Kerst
KERST LOTEN ZIJN VANAF 1 DECEMBER VERKRIJGBAAR VOOR UW HOUTSNIPPERS PUNTEN BIJ:KERST LOTEN ZIJN VANAF 1 DECEMBER VERKRIJGBAAR VOOR UW HOUTSNIPPERS PUNTEN BIJ:

In 2005 werd het loyaliteits systeem 
Houtsnippers Spaarsysteem opgericht, 
de ondernemers in Mierlo-Hout wilden 
zo, door spaarpunten op een spaarpas 
weg te geven bij elke aankoop, hun klan-
ten belonen. En het winkelen op ’t Hout 
stimuleren. De eerste jaren liep dit voor-
treffelijk en werd er volop gebruik van 
gemaakt.

Maar tijden veranderen, internet rukt op 
en andere inzichten doen hun intrede. 
Helaas, heeft de stichting moeten beslui-
ten om te stoppen per 31-12-2020. Vanaf 
die tijd worden er geen punten meer op 
de spaarpas bijgeschreven. Tot 31-12-2021 
kan men de gespaarde punten inleveren 
voor bijv. de aanstaande Kerstloterij met 
mooie prijzen en/of waardebonnen (gel-
dig tot 31-12-2021), die te besteden zijn bij 
de aangesloten ondernemingen.

Kerstloten kan men kopen bij Wim Mul-
kens Past. Elsenstraat, Supermarkt Jan 
Linders en Electroworld Wout van Vlerken 

Koop Kerstloten en/of waardebonnen voor uw punten

Houtsnippers Spaar-
systeem gaat stoppen

Kerst
Loterij

houtsnippers
2020 • ElectroWorld Wout van Vlerken 

• Tuincentrum Peter van Gennip 

• Jan Linders Mierlo-Hout

• Beautyfarm LaSarel 

• Bloemsierkunst Rens van Dijk 

• Eetcafe De Barrier 

• Wim Mulkens radio/tv 

• Van Rijsingen Diepvries 

• Slijterij ‘t Pijpke 

• Wijkhuis de Geseldonk

Deelnemende 
ondernemersKerst

LoterijKerst
LoterijKerst

houtsnippers
2020 • ElectroWorld Wout van Vlerken 

• Tuincentrum Peter van Gennip 

• Jan Linders Mierlo-Hout

• Beautyfarm LaSarel 

• Bloemsierkunst Rens van Dijk 

• Eetcafe De Barrier 

• Wim Mulkens radio/tv 

• Van Rijsingen Diepvries 

Deelnemende 
ondernemers

n
r:

Fantastische prijzen!

WWW.HOUTSNIPPERSNU.NL

(UITSLAG ZIE WEEKKRANT DE LOOP HELMOND)

Kerst
Loterij

Kerst
Loterij

houtsnippers
2020

N
aa
m
:

Te
l.:

TREKKINGSDATUM 4 JANUARI 2021
VERKOOPADRESSEN:
ELECTROWORLD WOUT VAN VLERKEN
WIM MULKENS RADIO/TV
JAN LINDERS SUPERMARKT
KOSTEN: 500 HOUTSNIPPERSPUNTEN PER LOT 

HOUTSNIPPERS SPAARSYSTEEM STOPT PER 31-12-2020.WAARDEBONNEN GELDIG TOT 31-12-2021.RUIL UW SPAARPUNTEN OP UW PAS, SNEL OM VOOR KERST-LOTEN en/of WAARDEBONNEN!

n
r:

op de Hoofdstraat. Waardebonnen voor 
gespaarde punten op de spaarpas kan 
men bij Wim Mulkens Witgoed verkrijgen.
Stichting Houtsnippers wil iedereen be-
danken voor het mee sparen en onder-
steunen van het systeem. De onderne-
mers blijven natuurlijk hun klanten met 
plezier bedienen en graag tot ziens in hun 
zaken. Is iets toch onduidelijk of hebt u 
vragen? Mail dan naar info@houtsnip-
persnu.nl | www.houtsnippersnu.nl
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BRAND
NEWOMAN 
VERWENDAG

In het voorjaar kon de Brandnewoman Verwendag vanwege de lock-
down niet doorgaan, maar nu kon het gelukkig weer wel. De organi-
satie keek er zelf ook erg naar uit om deze Verwendag weer te mogen 
organiseren. En alles uiteraard coronaproof. 

Het was Joke van Eemeren die haar vriendin Monique Henkelman uit 
Mierlo-Hout had voorgedragen. Elk huisje heeft z’n kruisje, zo ook dat 
van Monique, maar naast haar eigen besognes is niets Monique te 
veel om ook anderen te helpen. Joke nam de man van Monique en 
haar vader in vertrouwen om de agenda op de verwendag schoon te 
houden. Monique zelf wist van niets tot vrijdagochtend half 9.  Eerst 
een kopje thee en uitleg waarvoor en waarom ze bij Boutique4more 
is beland. Verbouwereerd kijkt ze haar vriendin aan:  “Ik? Nee, maar 
dat kan toch niet? Dit alles voor mij? Er was iets met de gemeente en 
hekjes. Ik dacht vrijdag nog: niks in de agenda, dan gaan we eindelijk is 
wat leuks doen. Ik vond het wel raar dat de wekker zo vroeg stond op 
een vrije dag, maar mijn man zei me dat ik vast vergeten was om de 
wekker uit te zetten.” Er is geen tijd om lang na te denken. Even later 
wordt ze opgehaald door Jolanda van Pedicure Jolanda die Monique’s 
voeten zal verzorgen en verwennen.

Hierna door naar Praktijk KI-MA waar Hella haar een ontspannings-
massage gaf. Tijdens de behandeling ging de bel. Oeps, dacht Hella, 
dat is niet fijn voor Monique, maar ze had niets in de gaten. Ze was 
een beetje weggedommeld, zo relaxed en ontspannen was ze. De 
lunch bij Villa Vesper kon vanwege Covid-19 daar niet plaatsvinden. 
Maar, dachten Nicolette en Nathalie, dan brengen we de lunch naar 
een andere plek, waar het wel kan. Zo kon ze toch nog van een lekkere 
lunch genieten. De planning is strak en als volgende verwenmoment 
staat Monique Fieten van Schoonheidssalon Helion op het program-
ma. Monique Fieten reinigt en verzorgt de huid, masseert en tot slot 
krijgt ze een mooie make-up. Omdat Monique normaliter geen ma-
ke-up gebruikt, heeft Monique Fieten het mooi natuurlijk gehouden. 
Volgende adres is Kapsalon De Veste van Petra Adelaars. Wassen, een 
kleurtje en de haren mooi opgestoken. Vakwerk!

Dan komt ze binnen bij Boutique4more. Jet van Boutique4more 
heeft 3 sets voorbereid waarvan ze denkt dat Monique daar blij mee 
zal zijn. Dit was goed ingeschat, het leek wel turbo shoppen. Daar-
na gaat Monique naar buiten met Sonja van Asdonk. Zij maakt foto’s 
van Monique die je ook op deze pagina ziet. Terug binnen wachten er 
nog verrassingen: een cadeaubon van Studio Marychi voor een yoga 
of meditatie bijeenkomst, een prachtig boeket bloemen van Inge van 
Seringe, een flesje wijn plus cadeaubon van Hanneke van Slagerij Vo-
gels, een cadeaubon voor een schoonheidsbehandeling bij Meggy van 

Inessensa. Omdat er wegens Covid-19 niet gegeten kan worden bij 
Cafetaria Brandevoort, ook een cadeaubon van deze zaak. 

De dag daarna de volgt de nazorg. Hoe heeft Monique de 
verwendag ervaren? “Het was geweldig, een droom. Even 

weg uit de hectiek. Wat heb ik het fijn gehad. Ik ben 
iedereen dankbaar dat ze dat voor mij hebben ge-

daan. Ik heb weer meer energie, ik raak er niet over 
uitverteld!” De organisatie dankt alle onderne-

mers die hierboven zijn genoemd en die 
belangeloos deel hebben genomen aan 

deze Verwendag. De volgende Brand-
newoman Verwendag vindt plaats in 

mei 2021.

Tekst Jet Uijen | F Sonja van Asdonk
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Kanzz fi nanciële planning

Herselsestraat 16

Brandevoort, Helmond

06-50524702

hans@kanzz.nl

www.kanzz.nl

Ik heb gezien dat veel ondernemers maar ook werknemers 
te maken hebben gehad met  financiële zorgen. Volkomen 
onvoorzien kunnen je inkomsten wegvallen. Fijn als je 
een verzekering of buffer achter de hand hebt. Hoe groot 
moeten de financiële reserve dan zijn? De vuistregel voor 
consumenten en zzp-ers is een buffer van tenminste 3 
maanden. Dit betekent dat wanneer het inkomen helemaal 
wegvalt de vaste lasten zoals hypotheek of huur, maar ook 
de kosten van levensonderhoud betaald kunnen blijven.  

Hoe bouw je reserves op?   
Ondanks de lage rente zal voor de één een spaarrekening 
een goede oplossing zijn. Voor andere kan een vorm van 
beleggen een beter alternatief zijn. Op de langere termijn 
levert beleggen namelijk een hoger rendement op dan 
sparen. Maandelijks een vast bedrag storten, levert op de 
langere termijn altijd een goed rendement op.  

Hoe ziet je toekomst eruit?  
Denk tijdens je dagelijkse wandeling wel eens 
na over je toekomst of bespreek je dit met 
je partner. Wat zijn je dromen? Als finan-
cieel planner denk ik graag met je mee 
hoe je dat kan bereiken. Ik kijk verder dan 
eenmalig voordeel, wijs je op alter-
natieven en neem ook de langere 
termijn mee in het plaatje. Zo krijg 
jij inzicht en overzicht, zodat je 
beslissingen kunt nemen die het 
beste bij je passen. 

Financiële zekerheid

Prinses zijn in een jubileumjaar en dan ook nog een verlenging. 
Wie had dat kunnen bedenken tijdens het prins uitroepen in 
2019? De pandemie heeft onze levens veranderd en de ander-
halve meter samenleving is intussen een begrip. Dat heeft voor 
menig carnavalsvereniging betekend dat zij op zoek zijn gegaan 
naar een alternatief programma: online activiteiten, een chal-
lenge en recent een oproep om Helmond op 11 november samen 
te kleuren met het uithangen van een vlag.

De Brandeliers hebben gebroed op een aantal ideeën voor Bran-
devoort waarmee wij Corona-waardig kleur geven aan het carna-
val seizoen met aandacht voor elkaars gezondheid. We denken 
niet alleen aan onszelf, maar willen graag een bijdrage leveren aan 
de sfeer in de wijk en daarbij onze maatschappelijke betrokken-
heid laten zien. Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de bijdrage 
van onze sponsors waarvoor wij hen willen bedanken in dit voor 
hen moeilijke ondernemers jaar. Bij inwoners op bezoek gaan is 
nu niet haalbaar. Dat doen we liever niet om ieder risico op ge-
zondheidsproblemen te voorkomen. Dat wil niet zeggen dat we 
hier geen aandacht aan kunnen besteden. Met veel enthousiasme 
zijn er kaarten gemaakt met een mooie boodschap voor mensen 
die we in deze tijd extra aandacht willen geven. Met de feestda-
gen in het vooruitzicht krijgen deze een mooie bestemming.

Op 16 november zijn we van start gegaan met online activiteiten 
die wekelijks, tot aan carnaval, op onze socials te bekijken zijn. 
Met passie, gevoel voor detail en humor zijn filmpjes tot stand 
gekomen waarmee we laten zien wat er dit jaar met carnaval al-
lemaal anders is. Samen vinden we carnaval opnieuw uit. Houd 
onze social media in de gaten voor meer ‘corona-proof’ carnava-
leske activiteiten (actiepagina #netffanders www.brandeliers.nl). 
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 zorg-
medewerkers. Ons motto blijft ‘Daor brandt nog licht’ want waar 
licht is, is leven. Licht helpt te verbinden, geeft warmte en gezel-
ligheid. Komende week is het alweer Kerstmis, een tijd die je liefst 
met familie en vrienden doorbrengt. Namens onze Hoogheden 
Prinses Jacqueline 1 en haar adjudante Patty, het bestuur van C.S. 
de Brandeliers en al haar leden, wensen wij iedereen alvast een 
gezond en voorspoedig 2021!

Daor brandt 
nog licht 2.0!

F C.S. De Brandeliers
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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

Wijkraad Brandevoort
Biezenlaan 29, 5708 ZD Helmond
www.wijkraad.brandevoort.org

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

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 25 januari 2021.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie november 2020: Lotte Bos
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HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

Vraagprijs € 699.000,- k.k.

Stepekolk-Oost 9 

Hardenbeemden 5 Brandevoort 11

TE KOOP

Vraagprijs € 799.000,- k.k.

Tierelayshoeve 8

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Lisvoort 11

Vraagprijs € 539.000,- k.k.

Brandevoort 37

KAVEL CA. 2.400 m2 

VERKOCHT

Vraagprijs € 485.000,- k.k.

Kaldersedijk

TE KOOP

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Oud Brandevoort 

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Schutsboom

Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8

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*

HELMOND

EINDHOVEN

TE KOOP

TE KOOP

KAVEL CA. 5000 m2 

TE KOOP VERKOCHT

TE KOOP

KAVEL 684 m2 

TE KOOP

Het hele team van 

wenst u een 
fantastisch en 

gezond 2021 
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KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 
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HELMOND

EINDHOVEN

TE KOOP
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KAVEL CA. 5000 m2 
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TE KOOP

Het hele team van 

wenst u een 
fantastisch en 

gezond 2021 
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Het hele team van 

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

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL
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Vraagprijs € 699.000,- k.k.

Stepekolk-Oost 9 

Hardenbeemden 5 Brandevoort 11

TE KOOP

Vraagprijs € 799.000,- k.k.

Tierelayshoeve 8

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Lisvoort 11

Vraagprijs € 539.000,- k.k.

Brandevoort 37

KAVEL CA. 2.400 m2 

VERKOCHT

Vraagprijs € 485.000,- k.k.
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Oud Brandevoort 

Vraagprijs € 425.000,- k.k.
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 WÉRKT VOOR U

Hardenbeemden 5

Vraagprijs € 485.000,- k.k.

Kaldersedijk

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Oud Brandevoort 

*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

TE KOOP

TE KOOP

KAVEL CA. 5000 m2 KAVEL CA. 5000 KAVEL CA. 5000 KAVEL CA. 5000 KAVEL CA. 5000 KAVEL CA. 5000 2

TE KOOP VERKOCHT

TE KOOP

KAVEL 684 m2 KAVEL 684 22

TE KOOP

 WÉRKT VOOR U WÉRKT VOOR U

*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 
HELMONDONDER DE AANDACHT 

Het hele team van 

wenst u een 
fantastisch en 

gezond 2021 


