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Ceulen Klinieken in Helmond: Expertise centrum voor huidkanker
vorm van huidkanker relatief snel uitzaaiingen
kunnen ontstaan. En dan is het goed om te weten dat we bij Ceulen Klinieken speciale handmicroscopen hebben waarmee we de aard van
de ernst van een huidafwijking kunnen bestuderen.” In het geval dat de dermatoloog denkt
aan een melanoom, kan hij met de handmicroscoop de diagnose snel vaststellen zodat er
snel tot behandelen kan worden overgegaan.

Helmond
Ceulen Klinieken is een zelfstandige
polikliniek voor huidziekten en spataderen met sinds 2014 een vestiging
in Helmond. De inwoners van Helmond
en omstreken zijn erg tevreden over
Ceulen Klinieken. Dat blijkt uit zeer
hoge patiënttevredenheidsscores die
Ceulen Klinieken krijgt. Ceulen Klinieken is op haar beurt weer erg verguld
met het vertrouwen van patiënten en
huisartsen. Dr. Ceulen, dermatoloog
en medisch directeur zegt: “Sinds de
oprichting van Ceulen Klinieken doen
wij iedere dag weer opnieuw ons uiterste best om kennis en kunde op het
hoogste niveau te houden terwijl we
geen concessies doen aan de laagdrempelige toegankelijkheid en de patiëntvriendelijkheid. Ook niet in deze
vreemde Corona-tijd. Ceulen Klinieken is dagelijks geopend om patiënten
met huidaandoeningen te behandelen.
Zeker ook in het geval dat er sprake is
van huidkanker. Dan is het erg belangrijk om snel en adequaat te handelen
én te behandelen, zodat gezondheidsschade zo veel mogelijk voorkomen kan
worden. Ondertussen houden we nog
steeds oog voor de patiënt als mens.
In deze tijd is dat helaas niet vanzelfsprekend. En de mensen waarderen
dat, dat is waar wij het voor doen!”

Het One-stop-visit principe

Wij behandelen huidkanker snel en
efficient!
Één van de meest voorkomende ziektebeelden die in onze kliniek behandeld worden is
huidkanker. In Europa hoort Nederland bij de
landen met het hoogste percentage aan melanoompatiënten. De sterfte aan melanoom
is volgens het CBS sinds 2000 met liefst 38%
toegenomen. “Wij zijn meer geïnteresseerd in
de afname,” aldus Dr. Ceulen. “Door het vroegtijdig herkennen van huidkanker is er beslist
winst te behalen. Huidkanker is vaak het gevolg van te veel blootstelling aan UV-straling.
Bescherming tegen overmatige blootstelling aan de zon is daarom van groot belang.
Grofweg wordt huidkanker onderverdeeld
in moedervlekhuidkanker, de zogenaamde
melanomen, en niet-melanoom huidkanker.
Niet-melanoom-huidkanker kunnen mensen
over het algemeen zelf eenvoudig herkennen:

er is bijvoorbeeld sprake van een ruw plekje dat komt en gaat, vaak op armen, oren,
neus en het eens behaarde hoofd, dan wel
een wondje dat maar niet wil genezen. Herkent u één van deze symptomen, dan kunt u
maar beter op uw hoede zijn, en een bezoek
aan uw huisarts brengen,” aldus Dr. Ceulen.
“Gelukkig is niet-melanoom huidkanker zelden levensbedreigend van aard. Maar zonder
behandeling kunt u er wel veel hinder van
ondervinden. Behandeling is vaak eenvoudig, bijvoorbeeld met een kleine operatie,
laserbehandeling of speciale chemotherapiezalf die na een uitgebreide instructie
op het huidkankerplekje wordt gesmeerd.
Een ander verhaal zijn de melanomen, een
vorm van huidkanker die zich uit als een
kwaadaardige tumor, een meestal donker
gekleurde moedervlek. Melanomen kunnen
wel levensbedreigend zijn, omdat bij deze

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 zowel de onderzoeken als het maken van
een behandelplan. Alle beschikbare behandelmethodes -en ruimtes zijn onder één dak
aanwezig. Als Ceulen Klinieken doen we hier
nog een schep bóvenop; Onze patiënten krijgen hoogwaardige dermatologische zorg, wij
hebben minimale wachttijden een persoonlijke ontvangst, moderne uitgeruste spreek- en
operatiekamers, een luisterend oor van iedere
professional die bij ons werkt en flexibiliteit in
de agenda. Daarbij worden behandelingen met
medische indicatie 100% vergoed door alle
zorgverzekeraars. Wel zo patiëntvriendelijk!”

Stationsstraat 1, Helmond
085 - 043 24 54
www.ceulenklinieken.nl

Beste lezer,
Voor u ligt de vierde editie van het Ons Brandevoort Magazine van 2021. Op de voorpagina ziet u het voor Brandevoort kenmerkende
kunstwerk ‘de Fierljepper’, vergezeld van een
mooi veldje gele narcissen. Typisch voor de
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In deze editie
Wendy is gaan praten met Marlou van de
Wiel-Habraken over haar bijzondere prestatie:
ze heeft 10 kilometer gelopen op krukken! Haar
verhaal maakt het nog veel bijzonderder dan het
al is. Ad is langsgegaan bij Paul van Breugel, een
inwoner van oud Brandevoort en een bekend gezicht in de wijk. Daarnaast heeft Harry weer het
nodige nieuws over de zogeheten tuitjes, die de
gemoederen al zo lang bezig hebben gehouden.
Er lijkt (eindelijk) een einde te komen aan alle gedoe. Dit en nog veel meer leest u in deze nieuwe
editie van ons magazine.
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 waardecheque winnen van cafetaria
Brandevoort ter waarde van 20 euro!
U kunt ook elke maand iemand opgeven voor
een bloemetje. Kent u iemand die dit verdient?
Mail naar redactie@onsbrandevoort.com en
vertel ons waarom diegene in het zonnetje gezet
zou moeten worden.

Wij wensen u
veel leesplezier!

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
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10 kilometer lopen op
krukken voor het goede doel:
Marlou heeft het geflikt!
Het is soms bizar wat een mens voor zijn kiezen
krijgt in het leven. Maar het is aan die persoon
hoe hij daar mee omgaat: de één gaat bij de
pakken neerzitten en laat het verdriet de overhand nemen, de ander probeert het verdriet een
plekje te geven en het om te buigen naar weer
een positieve kijk op de wereld om ons heen.
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Paul van Breugel
Geboren en getogen Brandevoorter
Als je vroeger vanuit Mierlo-Hout van de Slegersstraat de Stepekolk opdraaide zat je meteen in
de gemeente Mierlo. Maar de bewoners voelden
zich geen Mierlonaren, maar Mierlo-Houtenaren,
ze waren mede door de parochie georienteerd
op het aangrenzende dorp.
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Stalen pijp en pin moeten tuitjes
steviger vastzetten
Het was de voorbije weken weer een vertrouwd
beeld in Schutsboom, een hoogwerker die langs
de daken ging. Meestal om te controleren of de
inmiddels veelbesproken ‘tuitjes’ (sierschoorstenen) om dreigen te vallen, maar óók om een
mogelijke oplossing voor het probleem te testen.

VOORPAGINA FOTO
Wendy Lodewijk
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen Adcommunicatie
BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

14

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.
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Het bijzonder bloemetje, aangeboden door
Bloemboetiek Nicole, werd deze keer uitgereikt
aan Anne-Marie Volleberg.
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Een eerbetoon aan haar broer

10 kilometer lopen op
krukken voor het goede doel:
Marlou heeft het geflikt!
Het is soms bizar wat een mens voor zijn kiezen
krijgt in het leven. Maar het is aan die persoon hoe
hij daar mee omgaat: de één gaat bij de pakken
neerzitten en laat het verdriet de overhand nemen,
de ander probeert het verdriet een plekje te geven
en het om te buigen naar weer een positieve kijk
op de wereld om ons heen.
Door: Wendy Lodewijk
Marlou van de Wiel-Habraken hoort zeker
bij die laatste categorie. Ondanks dat zijzelf qua gezondheid wat uitdagingen op
haar bordje heeft liggen, spoorde ze zichzelf aan om 10 kilometer te lopen voor de
Hartstichting. En met succes! Een mooie
aanleiding om eens met deze bijzondere
vrouw te gaan praten.
Marlou groeide op in een hecht gezin met
twee kinderen, haar broer Marcel en zijzelf.
Marcel was een speciale jongen; de bevalling verliep helaas niet geheel vlekkeloos
waardoor een licht zuurstoftekort op trad.
Dat had natuurlijk gevolgen, maar toch
kon Marcel een mooi, stabiel leven opbouwen. Hij woonde in een appartementencomplex waar hij zijn eigen huisje had
en waar hij, indien nodig, 24 uur per dag
zorg kon vragen. Samen met zijn vriendin
Maartje en de kat Tijgertje vormden zij een
hecht gezinnetje. In 2020 kwam de eerste
klap: Maartje bleek kanker te hebben en
overleed hier begin december 2020 aan.

Tijgertje bleef alleen over. Er werd naarstig
gezocht naar een gouden mandje. Deze
werd gevonden, maar ondanks alle goede
zorgen van het nieuwe vrouwtje blies ook
Tijgertje zijn laatste adem uit.

Ongeveer 6 weken later sloeg het noodlot
nogmaals toe: Marcel reageerde niet op
een afgesproken telefoontje en toen ze
bij hem binnen kwamen zag het er niet
goed uit. Reanimatie volgde, maar helaas
hebben ze hem, ondanks pogingen van
begeleiding en hulpdiensten, niet kunnen
redden. Na onderzoek werd vastgesteld
dat hij overleden was aan een hartstilstand. Hij was nog maar 48 jaar. De kat

Zo’n samenvattende alinea komt over als
een script voor een heftige dramafilm.
Voor Marlou en haar familie is het de keiharde realiteit. Ze is op korte termijn een
volledig gezin uit haar familie kwijtgeraakt.
Maar Marlou zou Marlou niet zijn als zij
naast het ongelooflijke gemis, er niet alles aan zou doen om kracht te putten uit
deze heftige gebeurtenissen. Ze vertelt:
“De band tussen Marcel en mij was enorm
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hecht. Toen hij overleed, kwam dat als
een enorme klap, vol ongeloof, de grond
zakt onder je voeten weg. Op zijn leeftijd
verwacht je dit niet en al helemaal niet zo
kort na het verlies van zijn vriendin, zonder enig voorteken. In het begin stoeide ik
dan ook met allerlei vragen. Wat nou als ik
dit, wat nou als ik dat had gedaan? Had ik
het kunnen voorkomen? Maar ja, dat zijn
nutteloze gedachten, daar schiet je niks
mee op en je krijgt Marcel er niet mee terug. Het voelt gewoon zo onrechtvaardig.
Bij toeval hoorde ik van een vriendin over
de Hartstocht die zij ging lopen. Ik hoefde
niet lang na te denken, dat wilde ik ook
gaan doen!”

De Hartstocht werd op 10 april georganiseerd door de Hartstichting om geld op
te halen voor onderzoek naar hartziekten.
Elke deelnemer mocht een eigen route lopen (dus niet met zijn allen samen, maar
ieder voor zich, geheel coronaproof). Marlou heeft zelf hartproblemen en het feit
dat haar broer aan een hartstilstand overleden is, was voor haar dé drijfveer om de
tocht te gaan lopen. Tien kilometer lopen
zonder gevoel in je onderbenen, daarmee
is balans dan een hele uitdaging. Vandaar
dat ze met krukken loopt. Voor de wandeling koos ze voor een lengte van 10 kilometer en het is geen hogere wiskunde om
te begrijpen dat hiervoor een grote dosis
doorzettingsvermogen nodig was. Maar
ze heeft het gehaald!
“Ik hou van uitdagingen en voor Marcel
wilde ik tot het uiterste gaan”, legt Marlou
uit. Ik heb de tocht samen met onze oudste zoon Stan gelopen. Het was een natte tocht, maar het was eigenlijk best fijn
weer om te lopen. We zijn trots dat we het
gehaald hebben.” En trots mogen ze zeker
zijn. Er is met deze actie wel 2.860 euro
opgehaald! Wat een opbrengst! “Een opbrengst die te danken is aan de vele lieve
mensen die ons hebben willen sponsoren en de enorme hoeveelheid superlieve
reacties die voor ons echt als een warme
deken voelden. Dank je wel aan iedereen
daarvoor…”
Marlou is een echte doorzetter. “Tegen mij
zeggen dat iets niet kan, is voor mij een uitnodiging om juist het tegendeel te bewijzen. Zelfs tien kilometer lopen! Dat is dan
ook wel een flinke aanslag op mijn lichaam”,
licht ze toe. “Ik heb uiteindelijk wellicht
maanden nodig om hiervan te herstellen.
Maar hee, moet je kijken wat ik ermee bereikt heb! Dat geeft me zoveel kracht en
energie om mijn leven weer op te pakken.
Samen met mijn lieve man, drie kinderen
en Tommie, onze labradoodle-pup. En na-
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tuurlijk ons mam en pap, die het heftige
verlies van hun kind op hun bordje kregen.”
Het voelt voor Marlou ook alsof sommige
dingen zo moeten zijn. “Vlak voor we de
Hartstocht gingen lopen, ben ik samen met
mam de as van Marcel gaan halen bij de
uitvaartondernemer. Zo konden we Marcel
weer thuis brengen bij mama en papa; wat
een speciaal moment. Dat ze uitgerekend
met die datum kwamen… Volgens mij is
het ‘meant to be’. Met de hoge opbrengst
voor de Hartstichting ben ik echt ontzettend blij. Je hart is immers de motor van je
lichaam en onderzoek naar hart- en vaatziekten is dan ook ongelooflijk hard nodig.
Daarbij ben ik ook iemand die haar gevoel

volgt. Wat op mijn pad komt, komt op mijn
pad. Ik ga niets uit de weg en pak alle uitdagingen aan. Eigenlijk geldt dat ook voor dit
gesprek”, lacht ze voorzichtig. “Ik hoef niet
zo nodig in de schijnwerpers te staan. Maar
ook hierbij voelde ik: het heeft zo moeten
zijn. Het is ter nagedachtenis aan Marcel,
Maartje en Tijgertje. En die instelling om
niets uit de weg te gaan, draagt nu positief bij aan het dragen van het grote verlies.
En dat doet me goed. Ik kan weer op volle
kracht vooruit. En als ik een keer een minder
moment heb, waar ik liever niemand mee
‘lastig val’, is er altijd labradoodle Tommie.
Hij voelt het feilloos aan wanneer ik een
knuffel kan gebruiken.”

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:
Reclame campagnes • Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)
Internet Marketing • Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor
info@adcommunicatie.nl | www.adcommunicatie.nl | 0492-845350
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Eerste woningen in slimste wijk in Helmond: om te testen en van te leren

Innovatieve, duurzame én
betaalbare woningen bereiken
hoogste punt
Goed nieuws: het hoogste punt van de CASA-woningen is al bereikt.
De bouw gaat razendsnel en de contouren van de woningen zijn zichtbaar.
Alle innovatieve installaties die in de kern van de woningen verwerkt zijn,
kun je nu zien. Ze zijn nog net niet weggewerkt achter wanden.
Over enkele dagen ziet het er weer anders uit als de gevels zijn geplaatst.
In december 2020 zijn Team CASA, woningcorporatie Woonbedrijf en het Eindhovens bouwbedrijf Hurks gestart met
de bouw van CASA 1.0. Deze innovatieve,
duurzame en betaalbare huurwoningen
zijn de eerste in Brainport Smart District (BSD) in Helmond, de slimste wijk
ter wereld. CASA 1.0 bestaat uit in totaal
3 betaalbare sociale huurwoningen: een
appartement met 1 slaapkamer en 2 stu-
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dio’s. De woningen zijn zeer duurzaam,
hiervoor worden nieuwe innovaties en
technologieën gebruikt die bedacht zijn
door de TU/e studenten van Team CASA.
In juni 2021 zullen de woningen klaar zijn.
CASA staat voor Comfortable, Affordable,
Sustainable, Alternative. Het doel is om
een comfortabel, betaalbaar en duurzaam
alternatief voor sociale huurwoningen te
bouwen. Dit idee kwam van Antoine Post,

student Natuurkunde aan de TU/e en
manager van Team CASA. Hij hoorde veel
over duurzame ontwikkelingen, maar zag
dat niet terug in doorsnee woningen. Hij
had ideeën over het ontwerpen van een
duurzame woning en vond andere studenten die graag aansloten. Zo hebben
ze CASA 1.0 vormgegeven en brachten
de plannen samen met Hurks tot een uitvoeringsgereed ontwerp.

Beter dan een nul-op-de-meter huis
De studenten ontwierpen niet alleen een
nul-op-de-meter huis, maar gaan een stap
verder. Nulwoningen zorgen namelijk voor
een piekbelasting op het net, met veel overtollige energie in de zomer en een tekort in
de winter. Daarom komt er een grote watertank, die het teveel aan energie in de zomer
opslaat voor gebruik in de winter. De energie
voor de woning komt uit een energiedak,
die een zonnepaneel en zonneboiler combineert en daardoor zowel elektriciteit als
warmte genereert.
Het elektrisch netwerk in de woning bestaat
uit een combinatie van gelijkstroom (DC)
en wisselstroom (AC) en voorkomt daarmee verspilling bij de omzetting. Ook de
waterhuishouding is bijzonder: hemelwater
wordt opgevangen om het toilet door te
spoelen. In de keuze voor bouwmaterialen
en het bouwproces zelf streeft Team CASA
ook naar duurzame oplossingen. Zo bestaat
de woning uit modulaire eenheden, die bij
montage geen lijm vereisen. Dit garandeert
duurzame sloop met hergebruik van materialen én maakt verbouwingen makkelijker
en goedkoper. Verder gebruiken de studenten bewust geen beton, vanwege de negatieve impact van dit materiaal op het milieu.
De bouwtechniek ‘Slimbouwen’ moet het
materiaalverbruik en afval verminderen, het
reduceert bouwfouten en zorgt voor lagere
CO2-uitstoot. Dat gebeurt door de verschillende disciplines, zoals bouwkundig en installatietechniek, op te knippen. In CASA 1.0
zijn bijvoorbeeld alle installaties in de kern
van de woning geplaatst: makkelijker om te
installeren én te onderhouden.
Sociale huurwoning van de toekomst?
Natuurlijk is er veel aandacht voor de techniek, maar ook aan de betaalbaarheid is gewerkt. De huurprijs voor het appartement is
circa € 620,00 en voor de studio’s ongeveer
€ 430,00 (prijzen zijn exclusief servicekosten). Huurtoeslag aanvragen is mogelijk.

bezichtigingen. Daar kunnen de sponsors
die Team CASA met producten hebben ondersteund, kijken hoe het werkt en tonen
aan hun klanten. Deze woning wordt in 2022
verhuurd. “Ook mensen met een kleine portemonnee moeten in een duurzame woning
kunnen wonen. Daarom hebben we veel interesse in deze vernieuwende technieken en
toepassingen, vooral de nieuwe manier van
verwarmen en warmteopslag. We gaan ook
aan de bewoners vragen hoe zij het ervaren.
Als het goed werkt, gaan we onderzoeken of
we dat binnen de sociale huursector breder
kunnen toepassen”, vertelt Ingrid de Boer,
algemeen directeur/bestuurder van Woonbedrijf. “En we volgen de doorontwikkeling
van CASA met veel interesse.”
Slimme wijk
CASA 1.0 zijn de eerste woningen in Brainport Smart District. In deze slimme wijk
worden de nieuwste inzichten en technieken op het gebied van participatie, gezondheid, data, mobiliteit, energie en circulariteit
ingezet om een duurzame en mooie woonomgeving te creëren. De ontwikkeling van
BSD is een co-creatieproces tussen onder
andere bewoners, professionals en andere
stakeholders. “We hebben het hoogste punt
van de eerste woningen in onze slimme wijk
Brainport Smart District bereikt. Dat is een
mooie mijlpaal. De komende jaren zullen
nog vele woningen volgen. Met de realisatie
de CASA-woning komen een aantal ambities van BSD samen. Overheid, onderwijs,
bedrijfsleven en bewoners hebben deze innovatieve woning samen ontwikkeld. Deze
woning laat zien dat BSD een wijk wordt
voor iedereen”, aldus projectwethouder Cathalijne Dortmans, die tevens als voorzitter
van de stichting BSD betrokken is bij de
ontwikkeling van de wijk.

Hurks: founding partner en verbinder
Als founding partner heeft Hurks vanaf
de start van CASA 1.0 in dit project geïnvesteerd. Door intensief met het studententeam samen te werken, specialistische
bouwkennis en -ervaring uit te wisselen en
het sponsoren van materialen en uren, helpt
Hurks de ambities van Team CASA waar te
maken en tot een haalbaar en maakbaar
concept te komen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de technische omschrijving; een
vertaling van de CASA-ambities naar de dagelijkse bouwpraktijk.
Ook verzorgt Hurks de technische engineering vanaf de bouwaanvraagstukken. Als
hoofdaannemer van het project CASA 1.0,
treedt Hurks op als verbinder van andere
bouwpartners en leveranciers. Inge Schipper, directeur voorbereiding Hurks: “Onze
drijfveer: door te investeren in jonge mensen en innovatie onderstrepen wij ons vertrouwen in een duurzame toekomst.”

Meer informatie over CASA 1.0
vindt u op teamcasa.nl, onder
andere over de gebruikte
technieken en toepassingen.

In het appartement gaat de teammanager
van Team CASA wonen, omdat hij het graag
wil uittesten en tegelijkertijd kan zorgen
voor het goed inregelen van de technische
installaties. Voor de 2 studio’s zoeken we
bewoners die hier maximaal 2 jaar willen
wonen en ervaring willen opdoen met een
innovatieve woning. En die ervaring met ons
willen delen zodat we er van leren.
Woonbedrijf gaat medio juli 2021 1 studio
verhuren. De andere blijft beschikbaar voor
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Diverse smaken

Roomijs

1 liter - Luigi Italiaans Roomijs
Normaal p/st 3,99
3 stuks
voor

10,
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Geef je dromen
een Kanzz
Financiële planning levert
je meer op dan het kost!
Ben je onzeker over je
ﬁnanciële toekomst?
Start met een ﬁnancieel plan.
Je bespaart geld en kunt de
juiste ﬁnanciële beslissingen
nemen. Bel voor een
vrijblijvende afspraak of
kijk op kanzz.nl.

RUIM
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SMAKEN

www.diepvriesspecialist.nl
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Deze aanbieding is geldig van 6 mei t/m 22 mei 2021

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

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

wonen | hypotheken

echtscheidingen

De beste service.
De ruimste keuze.
Veel op voorraad.
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Paul van Breugel

Geboren en getogen Brandevoorter
Door: Ad Klaasen

Als je vroeger vanuit Mierlo-Hout van de
Slegersstraat de Stepekolk opdraaide zat
je meteen in de gemeente Mierlo. Maar
de bewoners voelden zich geen Mierlonaren, maar Mierlo-Houtenaren, ze waren mede door de parochie georienteerd
op het aangrenzende dorp. Winkelden
daar, gingen naar de dokter en de kerk en
sloten zich aan bij de KPJ, NCB en KVO
en Sportclub Duvel en Geweld, die nog
steeds bestaat. Enkele grote families waren: Swinkels, Roefs, Van Breugel, Van de
Heuvel, Van de Vorst en Van Vlerken.
We gaan op bezoek bij Paul van Breugel
geboren en getogen Brandevoorter in zijn
ouderlijke boerderij aan (Oud) Brandevoort. Paul: ‘Ja om die straatnaam te behouden ben ik nog ooit met mijn vrachtwagen naar het gemeentehuis gereden,
ze wilden het ‘Schoorsbeemden’ noemen
dat kon toch niet? Gelukkig kwamen
ze op tijd bij zinnen en zodoende werd
onze straat Oud Brandevoort genoemd.’
Vroeger hadden zijn vader Toon en moeder Tina een gemengd boerenbedrijf met
varkens, kippen etc. Samen met zijn zussen en broers is hij hier opgegroeid, een
geweldige tijd. Brandevoort was vroeger
“Er gebeurde wel eens iets
wat niet door de b(r)eugel kon,
maar de rijen werden gesloten en
soms werd er een lekker ‘eigen’
jenevertje op gedronken.”

‘achteraf’, een soort ‘vrijplaats’, er gebeurde wel eens iets wat niet door de b(r)eugel kon, maar de rijen werden gesloten en
soms werd er een lekker ‘eigen’ jenevertje
op gedronken.
‘Met al mijn nieuwe buren kunnen we het

uitstekend vinden, samen met mijn kinderen (2 dochters en een zoon) wonen
we hier tevreden, ook mijn vriendin Dorien sluit hier graag aan.’ Hij noemt o.a.
buurman Krijn de Ruijter van Arom, waar
zijn dochter werkt, als goede buur. ‘Ik doe
naast mijn werk als chauffeur bij Janssen,
ook graag klussen, bomen rooien, bestratingen/tuinen aanleggen etc. Ik heb daar
ook machines voor. Paul zit ook in ’t hout
voor de houtkachel en is op zaterdag wel
eens hout aan het klieven, maar als de
buurt er last van heeft dan nodig ik ze
graag uit voor een praatje, kan allemaal.
Gewoon achterom komen.’
“De mensen die grond
verkochten voor de realisatie van
Brandevoort, mopperden toen,
maar zouden niet graag zien dat
’t teruggedraaid zou worden.”

‘Tja de omgeving is drastisch veranderd,
in 1992 werden de plannen gesmeed en
nu 29 jaar later staat er een compleet
nieuwe wijk, de vooruitgang hou je niet
tegen, moet je ook niet willen en ach we
zijn er niet slechter van geworden. De
mensen die grond verkochten voor de
realisatie van Brandevoort, mopperden
toen, maar zouden niet graag zien dat ’t
teruggedraaid zou worden.
Samen met zijn maat Hans van Berlo
ook een getogen Brandevoorter, wel een
grensgeval, rijd hij vaak optochten met
de jeugd e.d.

Paul wie moeten we volgende keer interviewen?’ Hans van Berlo’, dus Hans,
we komen er aan…
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Stalen pijp en
pin moeten tuitjes
steviger vastzetten
Het was de voorbije weken weer een vertrouwd
beeld in Schutsboom, een hoogwerker die langs
de daken ging. Meestal om te controleren of de
inmiddels veelbesproken ‘tuitjes’ (sierschoorstenen)
om dreigen te vallen, maar óók om een mogelijke
oplossing voor het probleem te testen.
Door: Harry Weerts
Het huis van Henny Martens is een van
de proeflocaties voor de ingreep uit de
koker van bouwbedrijf Stam + De Koning.
Je hoeft Martens inmiddels niet meer
te overtuigen van de voordelen. “Sterker
nog, je bent wel gek wanneer je níét voor
deze oplossing kiest.”
Die laat zich door directeur Arno van Tilburg van Stam + De Koning als volgt omschrijven: “We halen twee stenen uit de
schoorsteen en slaan een pin dwars door
de schouw heen in het binnenblad. Een
lange stalen staaf haken we vervolgens
om de pin heen en met een revet erbij
staat de schoorsteen onder spanning.
Hij valt dan niet om.” “Een door experts
zorgvuldig berekende ingreep”, voegt Van
Tilburg aan zijn uitleg toe.
Bij Martens en zijn buurman werden deze
verstevigingen geplaatst. “Nu weten we
dat ze blijven zitten en ook hoe lang het
duurt om deze ingreep te doen. Dat bepaalt natuurlijk mede de prijs. De ervaring
leert dat dit anderhalf uur duurt. Het zal
daardoor niet heel veel kosten.”
Huiseigenaren die met Stam + De Koning
in bespreking zijn (bewoners van zestig van
in totaal 235 woningen die door de Eindhovense firma gebouwd zijn, vroegen om een
inspectie) kunnen binnenkort een offerte
op hun deurmat verwachten. De precieze prijs kan Van Tilburg nog niet noemen.
“Maar het wordt zeker onder de 500 euro”,
kan de directeur alvast verklappen.
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“Ga op dit aanbod in”, zo luidt het dringende advies van Henny Martens. “Dit is
een acceptabele prijs. Laat je de schoorsteen afbreken, dan ben je tweeduizend
euro lichter.” Wat de inwoner van Brandevoort betreft, hadden veel van zijn wijkbewoners zich de kosten van de inspectie kunnen besparen. “Ze hadden net zo
goed meteen die verstevigingen kunnen laten zetten.” Hoe dan ook, Martens
slaapt tegenwoordig weer rustig, zonder
angst dat de sierschoorsteen van zijn huis
op iemands hoofd valt.
Kortom, tevredenheid dus bij de man die
nog niet zo lang geleden de stem was van
bezorgde bewoners van Schutsboom,
aan de rand van Brandevoort. Zo’n 250
van hen ontvingen in oktober een waarschuwingsbrief van de gemeente. Ze werden aangemoedigd om hun sierschoorstenen te laten controleren of waar nodig
te repareren.
Bouwfirma’s Bouwfonds Property Development (BPD) en Stam + De Koning
wezen direct aansprakelijkheid van de
hand. Ook nu nog voelt Van Tilburg zich
niet verantwoordelijk. “Maar we helpen
wel graag mee om de pijn te verzachten.” Ook met het plaatsen van extra
verstevigingen door Stam + De Koning is
het boek tuitjes in Schutsboom nog niet
dicht. Ingenieursbureau TechnoConsult
uit Heeswijk-Dinther voert inspecties van
sierschoorstenen uit op adressen van bewoners met een rechtsbijstandsverzekering. De uitkomsten van die onderzoeken
laten nog op zich wachten.

F | Henny Martens

“Een slager die zijn eigen vlees keurt. Dat
is hoe sommige bewoners het laten uitvoeren van een schouw door de firma
achter de bouw van hun huis omschreven”, volgens Paul Leuverink. Hij is een
van de verontruste bewoners van Schutsboom en bundelt - in de jacht op genoeg-

doening - krachten van gelijkgestemden
in WhatsApp-groepen. Nog altijd is
compensatie een woord dat rondzingt in
Schutsboom, net als rechtszaak. “Of er
een juridische procedure komt, hangt af
van de bevindingen van TechnoConsult.”
Is er volgens tekening gebouwd? Dat is

de kardinale vraag waar voor gedupeerden binnenkort een antwoord op moet
komen. Hoe dan ook is Leuverink blij dat
er wat beweging komt. “Zowel voor bewoners met rechtsbijstandsverzekering
als mensen zonder zijn er trajecten in
gang gezet.”

F | Ray Nicholson

Patrick van Hout
verlengt contract
bij SV Brandevoort
Was Patrick van Hout toen hij in 2015 aan deze
klus begon de jongste hoofdtrainer in de regio,
nu is hij de langstzittende trainer in de regio.
SV Brandevoort en Patrick van Hout hebben
de samenwerking met een jaar verlengd, zodat
Patrick aan zijn 7e seizoen begint. Zowel Patrick
als de club kijken uit naar een mooi, hopelijk
coronavrij seizoen 2021-2022.
F | S.V. Brandevoort
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NIEUWE
COLLECTIE

Henry Manders
Bestrating
06 - 20 40 44 33
www.mandersbestrating.nl
Helmond (Stiphout)

Hoofdstraat 42, Best | 0499-329997 | Mierloseweg 329, Helmond | 0492-536450
Korte Kerkstraat 38, Geldrop | 040-2985253

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

Voor een uitvaart
die bij uw
dierbare past.

Juliette 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)
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88x132 Adv Monuta Magis.indd 1

Magis
18-12-17 14:28

Uit de lockdown door sneltesten
Hoewel de corona-zelftesten in de supermarkt liggen, is het vooral ﬁjn om te
weten waar je veilig en snel kunt testen. Sinds vorige maand kunt u om de hoek
in Stiphout elke dag, met of zonder afspraak, veilig terecht voor een betrouwbare
sneltest aan de Hortsedijk 106B.
Scherpste tarief in Zuid-Nederland
MaxProMed hanteert baanbrekende prijzen; voor € 45,- kunt u al een antigeensneltest laten uitvoeren waarbij de uitslag binnen 10 á 15 minuten bekend is. Wilt u daar
graag een testcertificaat bij, dan betaalt u
slechts € 10,- extra. Ook het tarief voor
een PCR-test is met € 99,- extreem scherp
te noemen. Dit tarief is uiteraard inclusief
testcertificaat. Voor een PCR-speekseltest
(zonder swab in uw neus of keel) betaalt
u slechts € 10,- extra. Voor 12.00 uur een
PCR-test afnemen, betekent dezelfde dag
uw uitslag. MaxProMed voldoet aan de
richtlijnen van zowel het RIVM als de GGD.
U kunt zonder afspraak langskomen in de
teststraat, tenzij u graag een certificaat of
reisverklaring ontvangt. Daarvoor uw afspraak plannen gaat eenvoudig en snel via
de website. De tests bereiken een betrouwbaarheid van 98,7%, hetgeen uitzonderlijk
nauwkeurig te noemen is.

F | MaxProMed

Testen op eigen locatie
Tijdens een vermeende besmetting kan
MaxProMed ook direct komen testen op
uw locatie. Deze service wordt geboden
aan zowel bedrijven als particulieren. Binnen 4 uur na het eerste contact staan de
BIG-geregistreerde zorgprofessionals bij u
voor de deur; dit kan al vanaf één persoon.
Wist u dat…
Ook al bent u gevaccineerd, dit betekent
niet automatisch dat u het virus niet meer
heeft of kan overdragen! Uw vaccinatie
heeft ook geen invloed op de testuitslag.

F | MaxProMed

Voor meer informatie surf naar www.maxpromed.com/nl/corona-teststraat
of bel gerust; 06 – 46 62 66 13 . Stay safe, stay negative

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:
Reclame campagnes • Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)
Internet Marketing • Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor
info@adcommunicatie.nl | www.adcommunicatie.nl | 0492-845350
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Politieke column

De visie van
50PLUS Helmond
Wat is er gebeurd? Al jaren op een rij wordt er gesproken over een
nieuw zwembad. De belangrijkste reden om een nieuw zwembad
te bouwen, is wel het feit dat de Wissen zwaar verouderd is; de installaties zijn aan het eind van hun levensduur en met veel kunst
en vliegwerk wordt deze voorziening overeind gehouden.
Bouwen op De Braak is een logische keuze als De Braak verandert
in Sport- en Beleef Campus. Vanuit verschillende geledingen is vorig jaar juni in de discussie over de locatie van het nieuwe zwembad
aangedrongen op het opnemen van enkele extra faciliteiten (sauna
en verwarmd bubbelbad) in de bouwopdracht. Voor ons, maar ook
voor andere partijen was het (onverwacht) verhoogde bouwbudget met ongeveer € 200.000,- vanzelfsprekend aanleiding om te
pleiten voor deze faciliteiten. Immers, het inbouwen van de sauna
en bubbelbad levert een extra kostenpost van ongeveer € 75.000,en een vermoedelijke exploitatielast van maar € 6000,- per jaar
(dat is ZES cent per Helmonder!!) In raadsvergadering sneuvelde
een amendement om het financiële voordeel te gebruiken voor die
faciliteiten. Een daarmee viel het politieke doek voor een, in onze
ogen, volwaardig zwembad voor een stad van bijna 100.000 inwoners, waarvan ruim de helft 50-plusser is.
Hoe staan we er voor?
Helmond gaat een zwembad bouwen dat in onze opinie niet die
waarde heeft en gaat krijgen die bij deze stad past. Het stug vasthouden aan kaders, die enkele jaren geleden zijn vastgesteld, blijven onverkort gehandhaafd. Van voortschrijdend inzicht is geen
enkele sprake en spreken met de gebruikers moet nog gaan beginnen. Nu wordt de stad uitgenodigd om mee te praten over hoe het
allemaal zo is gekomen: de beschikbare Powerpoint is vol van het
gelopen proces en van alles wat te maken heeft met de bouw (buitenkant) van het zwembad, maar met geen woord over de voorzieningen. Ja, het bestemmingsplan moet worden aangepast, het bestek moet worden gemaakt, de exploitatie moet worden geregeld.
Maar in dit informatiecircus wordt gemakshalve maar vergeten dat
we nu een gebouw, een voorziening, neer gaan zetten voor de komende 40/50 jaar, waarin een behoorlijk deel van de gebruikers,
namelijk de ouderen, niet dat plezier zullen hebben in vergelijking
met de Wissen. En dat kan toch niet de bedoeling zijn!! Politiek
gesproken is het klaar; met grote meerderheid heeft de raad zijn
zegen gegeven aan de bouw van dit zwembad, twee wedstrijdbaden en een peuterbad.

Bijzonder
Bloemetje
Het bijzonder bloemetje, aangeboden door Bloemboetiek
Nicole, werd deze keer uitgereikt aan Anne-Marie Volleberg.
Anne-Marie werkt op de ic en heeft in deze coronatijd een
zware taak. Eerder heeft ze de overstap gemaakt van de ic
naar de OK, maar nu er vele extra handen nodig zijn op de
ic, is ze daar weer terug aan het werk.
De zorg heeft het ontzettend zwaar en op mensen zoals Anne-Marie mogen we dan ook ontzettend trots zijn. De betekenis van haar werk en dat van haar collega’s is van onschatbare waarde. Het bloemetje is uitgereikt aan Anne-Marie,
maar staat symbool voor iedereen die in de zorg werkt, voor
iedereen die zich een slag in de rondte werkt om deze crisis
tot een goed einde te brengen, voor zover dit binnen hun
macht ligt. Ze zegt zelf: “Er zijn nog zoveel andere zorgtoppers, waaronder collega’s van onze ic. Ik kom iedere keer bij
een golf helpen, maar zij doen dit al ruim een jaar continu.”
Het spandoek aan de gevel van Carmo Electronics verwoordt
het dan ook perfect: Zorgpersoneel… helden!
Ken jij ook iemand die een bijzonder bloemetje verdient?
Mail naar redactie@onsbrandevoort.com en vertel ons wie
dat bloemetje verdient en waarom!

Bloemboetiek

Nicole

Voor een stad van 100.000 inwoners?
Wij verwachten dat na enkele jaren de wijsheid toch nog zal doorbreken en dat er dan alsnog de faciliteiten gaan komen. En dat
gaat geld kosten, veel geld. Nu is er nog een kans om met een bedrag van € 75.000,- en een geringe exploitatielast een volwaardig
zwembad voor de stad te realiseren. Het woord is
nu aan de stad, aan de inwoners en aan de gebruikers van het zwembad.
F | Wendy Lodewijk

Fractie 50PLUS Helmond
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Lintjesregen
Cor van Rijsingen (63)

Jan Dijstelbloem (79)

Joop van Stiphout (66)

Brandevoorter/Houtenaar Cor van
Rijsingen is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. Hij spant
zich al ruim 25 jaar lang in voor ‘zijn’
wijk Mierlo-Hout. Van Rijsingen is al
meer dan 18 jaar bestuurslid van de
plaatselijke ondernemersvereniging
en al 14 jaar voorzitter. Daarnaast is
hij actief voor de Werkgroep Mierloseweg, carnavalsvereniging De
Houtse Kluppels, de wijkraad en de
klankbordgroep van Kansrijk Mierlo-Hout. Verder organiseert Van Rijsingen show- en zwetsavonden, ouderenmiddagen en is hij betrokken
bij de wekelijkse papierinzameling.

Op tal van plekken is Jan Dijstelbloem een graag geziene gast. Bij
muziekvereniging Unitas is hij al
sinds 1992 penningmeester, hij was
actief bij de ondernemersvereniging
in Mierlo-Hout en daarnaast is hij vrijwilliger in Brandevoort. Dijstelbloem,
als Lid toegetreden tot de Orde van
Oranje-Nassau, is verder bekend als
fotograaf. Hij maakt onder meer platen voor weekkrant De Loop, mannenkoor Lambardi, KBO Bernadette
Helmond, Stichting Monumenten
Mierlo-Hout en de Stichting Fokpaardendag Lierop. Ook is hij sinds 2011
actief bij Sinterklaasstad Helmond.

Nog zo’n bestuurder in hart en nieren. Joop van Stiphout mag zich
voortaan Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau noemen. Hij was
voorzitter van popkoor Kolok, Lopersgroep Mierlo, Harmonie Sint
Lucia uit Mierlo en voetbalclub Mifano en secretaris van Saldo Plus.
Bij Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) is hij betrokken geweest
bij de opzet van sociaal restaurant
Ratatouille. Verder is Van Stiphout
actief voor zorgtuinderij De Bundertjes, de supermarkt voor minima Super Sociaal, Stichting Beter Lezen en
Schrijven en het Armoedeplatform.

Mario Coolen (62)

Michael Munnich (61)

Mario Coolen, bij zo’n beetje iedereen in de regio wel bekend, is
Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. ‘Alom gerespecteerd en een niet weg te denken
vrijwilliger’, schrijft de gemeente
Helmond over de zestiger. Coolen
stond onder meer aan de wieg van
de oprichting van Weekkrant De
Loop Helmond, daarnaast is hij
sinds midden jaren negentig actief
voor de wijkraad in Mierlo-Hout.
Mede dankzij Coolen werd er een
oorlogsmonument in die wijk gerealiseerd; met graagte onderwijst
hij ook de jeugd over de bezetting
in Nederland. Coolen is bovendien
een enthousiast fotograaf.

Michael Munnich is een bestuurder pur sang en daarom is hij benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Munnich heeft
zijn sporen vooral verdiend in het
onderwijs, bij vanaf 1986 achtereenvolgens Stichting Katholiek
Onderwijs Rijpelberg, Stichting
Openbaar Onderwijs Jan van Brabant, het Jan van Brabantcollege
en PlatOO. In 2015 trad hij toe tot
het bestuur van werkgeversorganisatie VNO/NCW Helmond-De
Peel, met als portefeuille Onderwijs en Arbeidsmarkt. Sinds 2016
is Munnich ook bestuurlijk actief
voor Golfclub De Gulbergen in
Mierlo.

F | Gemeente Helmond
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Qrabbl talentlessen
op OBS Brandevoort
Het lerarentekort is al jaren een groeiend probleem. Bij ziekte of verlof van
een leerkracht, is het steeds moeilijker om een invaller voor de groep te vinden.
Qrabbl biedt scholen hiervoor een oplossing, in de vorm van workshops,
gegeven door diverse professionals. Maar Qrabbl biedt meer dan vervangers.
De workshops vormen een creatieve aanvulling op het lesprogramma.
OBS Brandevoort werkt sinds dit schooljaar nauw samen met Qrabbl. Hoewel de
school dankzij de vervangerspoule en de
flexibiliteit van de eigen leerkrachten de
groepsbezetting vrijwel altijd rond krijgt, is
de druk van het lerarentekort goed voelbaar. De extra mogelijkheden die Qrabbl
biedt, door de inzet van hun creatieve
professionals, biedt een welkome aanvulling. Als vervanging van een leerkracht,
maar ook als aanvulling, om het onderwijs nog aantrekkelijker te maken. OBS
Brandevoort is als Brainportschool niet
alleen gericht op onderwijs in rekenen,

taal en spelling, maar ook op het ontdekken van eigen talenten en het ontwikkelen
van een breed scala aan vaardigheden. En
ook daar sluiten de workshops van Qrabbl
goed bij aan.
Qrabbl talentles
Hoe ziet zo’n Qrabbl workshop er uit? Het
aanbod is heel divers. Vanuit hun eigen
beroep of talent, bieden de professionals
van Qrabbl verschillende lesprogramma’s
aan, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap en techniek, programmeren,
tekenen, muziek, theater, dans, sport of

persoonlijke ontwikkeling. De kinderen
ontdekken in de workshops nieuwe talenten, maar werken ook aan sociale, communicatieve en creatieve vaardigheden.
Qrabbelaar Bram is zelf sportdocent en
wil vooral kinderen stimuleren om meer
te bewegen. Zijn workshop longboarden
is meer dan alleen lekker buiten spelen.
De kinderen ontwikkelen hun motorische
vaardigheden en leren balans houden.
Maar omdat zij elkaars hulp nodig hebben
op de longboard, worden ook hun sociale
vaardigheden aangesproken.

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

0492 - 667857
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administratiebrandevoort@obsh.nl

De groepen 8 van OBS Brandevoort zijn
onlangs begonnen met de voorbereidingen van de eindmusical. Zij worden daarbij ondersteund door Anne van Qrabbl.
Anne is een creatieve en expressieve actrice die haar passie graag wil overbrengen
op kinderen. In haar workshop gaan de
kinderen zelf acteren, zingen en dansen.
Met haar enthousiasme weet ze iedereen
te stimuleren om actief mee te doen. En
met haar ervaring als regisseur geeft ze de
klas gerichte ondersteuning in de voorbereiding van hun eigen eindmusical.
Marjo werkte, voordat ze voor Qrabbl aan
de slag ging, als docent aardrijkskunde. In
haar workshop voor de onderbouw, gaat
ze kijken naar de natuur om hen heen.
Hoe ziet het landschap er hier uit en is
dat anders rond de evenaar? Waar komen
die verschillen door? Vanuit nieuwsgierigheid laat ze kinderen nadenken over
de verschillende landschappen waaruit
de wereld is opgebouwd. Als Marjo een
workshop in de bovenbouw geeft, leert
ze de kinderen programmeren vanuit de
programmeertaal Scratch. Of zij koppelt
een rekenles over vormen aan een programmeeractiviteit met Minecraft.

F| OBS Brandevoort

OBS Brandevoort kijkt in overleg met
Qrabbl welke workshops het beste aansluiten bij de behoeften van de groepen.
Onlangs werden de Tech Labs van OBS
Brandevoort aangevuld met de greenscreenboxen: kleine groene schermen
waarmee kinderen zelf een filmpje maken
met behulp van de green screen technologie. Ria van Qrabbl ging aan de slag
om een lesprogramma op maat samen
te stellen, gebruikmakend van de greenscreenboxen van de school. In juni komt
zij in diverse middenbouwgroepen een
workshop geven met de green screens.
OBS Brandevoort is blij met de samenwerking. “Op deze manier hebben wij extra mogelijkheden voor ziektevervanging,”
aldus directeur Joris Dekker. “En de workshops vormen een passende aanvulling
op ons Brainport onderwijs.”

F| OBS Brandevoort

www.onsbrandevoort.com
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1 april...
geen tijd voor leuke
grapjes, even serieus
aan de bak
De inschrijfmodus voor de Kindervakantieweek Brandevoort is namelijk vanaf 1 april open. Voor het eerst zullen de inschrijvingen van
de kinderen en de jeugdvrijwilligers volledig digitaal gaan. We hebben er speciaal een nieuw inschrijfprogramma voor laten ontwerpen.
Dit was een lang gekoesterde wens van de comMissie inschrijvingen.
Geen losse blaadjes meer, geen ouders die moeten haasten om tussen de bedrijven door hun kinderen in te schrijven in ‘t Brandpunt
en de mogelijkheid om direct online te betalen. Voor mij als groepshoofd communicatie (Susanne Derks, red.) dus een dag om beschikbaar te zijn, lijntjes te leggen en vooral zo snel mogelijk te reageren
op de binnen te komen e-mail. Gelukkig wisten veel ouders hun kind
moeiteloos in te schrijven, maar toch kwamen er ook weer vragen
binnen die we op voorhand niet hadden verwacht.
Inmiddels zijn we een paar weken verder en is de teller van het aantal
ingeschreven kinderen de 700 al gepasseerd! Voor ons het teken dat
jullie er, net als wij, weer super veel zin in hebben! Verder zijn we ook
dit jaar weer hard op zoek naar sponsoren om deze week ook financieel voor iedereen toegankelijk te houden. Heb je de mogelijkheid om
ons hierin te helpen, en wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail
naar sponsoring@kvwbrandevoort.nl.

UW COMMUNICATIE
PARTNER VOOR:
Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/
opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting
(probleemloze verhuizing)
Internet Marketing
Verspreiding van
uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor
info@adcommunicatie.nl
www.adcommunicatie.nl | 0492-845350
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GEZOCHT
Gezocht:
Marktspullen, antiek,
klokken, schilderijen,
beelden etc. Tel.:
06-13208306

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

TE KOOP

A

B

C

Weet jij welke van deze drie stukjes in de puzzel past?
Raad het juiste antwoord en win een waardebon
t.w.v. € 20,- te besteden bij Cafetaria Brandevoort!
Mail het juiste antwoord naar redactie@onsbrandevoort.com o.v.v.
fotopuzzel + maandnummer. Voeg in de mail uw naam, adresgegevens en
telefoonnummer toe en wie weet bent u deze maand de winnaar!
Insturen van de juiste oplossing kan tot en met 24 mei 2021.
De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie april 2021: Irna van der Bolt

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

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.
■ te koop
■ te huur
■ personeel
■ woningruil

■ cursussen
■ vakantie
■ evenementen
■ radio en tv

■ kennismaking
■ diversen
■ auto’s en motoren

■ te koop gevraagd
■ huisdieren
■ onroerend goed

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

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

Bereikbaarheid
diensten
Welzijn Brandevoort
Gezondheidscentrum
Brandevoort,
De Plaetse 98
5708 ZJ Helmond
Website: www.sgcb.nl
E-mail info@sgcb.nl
Huisarts
Spoedlijn huisartsen: 0492 – 50 47 04
Spoed avond / weekend: 088-8765151
Afspraak maken: 0492-504705
Medicatie herhalen: 0492-504706
Intercollegiaal overleg: 0492-504707
Openingstijden: maandag tot
en met vrijdag 8.00 - 17.00 uur
Apotheek Brandevoort
0492 – 37 00 47
De Plaetse 86, 5708 ZJ Helmond
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
8.00 - 17.30 uur
Dokter
(alleen spoedgevallen)
Centr. Huisartsenpost
Telefoonnummer: 0900-8861
Elkerliek Ziekenhuis, dagelijks 17:00-08:00, weekend/feestdagen.
Pastoor:
Spreekuur: dinsdag van 09:30-10:00 uur, donderdag
van 18:00-18:30 uur. Pastorietijden: Dinsdag t/m
donderdag van 09:30-13:30 uur. Zowel persoonlijk
als telefonisch, tel. 0492-522930 (ook aanmelden
dopen, trouwen en ziekenbezoek). In dringende
gevallen kunt u altijd 0492-522930 bellen.
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
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DIRECT
VERKOCHT
DIRECTVERKOCHT
VERKOCHT
DIRECT

NIEUW
NIEUW
NIEUW

VERKO

Vraagprijs € 485.000,- k.k.
Vraagprijs
€ 485.000,k.k.
Vraagprijs
€ 485.000,k.k.
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