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Voor u ligt het zesde en ook alweer het laatste
nummer vóór de zomervakantie van het
Ons Brandevoort Magazine van 2021. Op de
voorpagina ziet u een foto van het bosje, dat
populair is onder de basisschoolkinderen om
in te spelen. Zij noemen het gekscherend
‘het takkebosje’. De foto is genomen langs
de beweegroute, waar u eerder al over heeft
kunnen lezen.
Natuurlijk vindt u in deze nieuwe editie weer
volop nieuws uit en over Brandevoort. Tevens
willen wij u een fantastische zomer toewensen.
U ziet de zevende editie van Ons Brandevoort
Magazine weer verschijnen in september.
In deze editie
Floortje is in gesprek gegaan met Bastiaan
Weijnen. Deze Brandevoortse jongen beschikt
over een bijzonder muzikaal (DJ-)talent. We
heten Theo en Helen van Houts welkom in
Brandevoort en Nico praat met Peter van
Gennip over zijn passie en zijn pensioen.
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 en alvast een
heerlijke vakantie toe!

inhoud
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Verbinding met Lost Connection
Bastiaan Weijnen lijkt een gewone student
Media- en Evenementenmanagement aan het
Sint Lucas in Eindhoven. Maar de 19-jarige Brandevoorter is flink aan het bouwen aan de weg
richting de muziekindustrie als DJ Vin Rouge.
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Welkom in Brandevoort
Voor deze editie gingen we langs bij Theo en
Helen van Houts. Zij wonen nu zo’n 20 jaar in
Helmond, maar pas sinds mei 2021 in Brandevoort, aan de Laan door de Veste.
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Elektrische bakfiets in Brandevoort
Omdat de nodige bewegwijzering nog ontbreekt
moeten ze even hun ogen de kost geven, maar
inwoners van Brandevoort kunnen voor hun
boodschappen duurzame deelvoertuigen huren.
Twee elektrische bakfietsen en een elektrische
auto staan voor ze klaar.
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VOORPAGINA FOTO
Wendy Lodewijk
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen Adcommunicatie

Peter van Gennip gaat met pensioen

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

Als u dit artikel leest, heeft Tuincentrum Peter
van Gennip haar poorten al enige weken geleden
gesloten. Na bijna vijftig jaar heeft het gezin Van
Gennip besloten om er een punt achter te zetten.

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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Omdat iedereen anders is...
VOOR AL
UW BRILLEN,
CONTACTLENZEN
EN ZONNEBRILLEN

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

Week 32/33/34 gesloten i.v.m. zomervakantie
Hoofdstraat 99, 5706 AK Helmond (Mierlo-Hout)
info@vanberlooptiek.nl
0492-549541

Henry Manders
Bestrating
06 - 20 40 44 33
www.mandersbestrating.nl
Helmond (Stiphout)
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BOUTIQUE4MORE
wenst iedereen een mooie zomervakantie
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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.
Hans Maasakkers, FFP
06 - 50 52 47 02
hans@kanzz.nl
Herselsestraat 16
5708 XK Helmond
www.kanzz.nl

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

wonen | hypotheken

echtscheidingen

Bastiaan Weijnen in actie bij Kunstbende | F Bastiaan Weijnen

Verbinding met
Lost Connection
Bastiaan Weijnen lijkt een gewone student Media- en
Evenementenmanagement aan het Sint Lucas in Eindhoven.
Maar de 19-jarige Brandevoorter is flink aan het bouwen aan
de weg richting de muziekindustrie als DJ Vin Rouge.
Hij deed hiervoor drie keer mee aan de wedstrijd Kunstbende en
vertegenwoordigt dit jaar Noord-Brabant in de landelijke finale.
Onlangs bracht hij zijn eerste EP uit: Lost Connection.
Door Floortje Jansen

Vier maal is scheepsrecht
Voordat hij zich aanmeldde voor Kunstbende, volgde Bastiaan
DJ-lessen. Hij bleek talent te hebben, waarop zijn docente hem
doorverwees naar de wedstrijd. Bastiaans talent ontging ook de
jury niet: in de eerste Brabantse voorronde werd hij unaniem tot
winnaar benoemd. “Kunstbende voelde meteen als een fijn platform waar ik mij kon laten zien”, vertelt Bastiaan.
Toen hij de tweede voorronde niet doorkwam, liet hij het er dan
ook niet bij zitten: het jaar daarop, in 2019, meldde hij zich opnieuw aan. “Bij mijn tweede jaar vloog ik er meteen uit, maar
vorig jaar stond ik in de Nederlandse finale. Dit jaar is de laatste
keer dat ik meedoe, want volgend jaar ben ik te oud.” En deze
vier-maal-is-scheepsrecht-reeks is hij niet van plan af te sluiten
met een troostprijs. “De laatste keer de finale winnen zou wel
heel vet zijn.”

mijn nummers diegene verder hebben geholpen, met wat voor
betekenissen bij de muziek dan ook, zou dat het mooiste compliment ooit zijn.” Zijn opleiding heeft niet direct van doen met
de muziekindustrie, maar toch ziet hij dankzij zijn studie wegen
om zich neer te kunnen zetten in de branche.
“Ik heb bijvoorbeeld een keer een gastles gehad van iemand die
tourmanager van een DJ is. Dat soort dingen vind ik ook interessant.” Zolang hij maar bezig kan zijn met muziek, want daarmee
voelt hij zich verbonden. Hij is bezig met nieuwe projecten en in
de toekomst zullen we zeker nog meer van hem horen.
Knoop dat in je oren!

Lost Connection
Bastiaans nummers gaan vaak over dingen die hij meemaakt en
hoe hij zich daarbij voelt. “Voor mij werkt mijn gevoel eruit gooien het beste als ik muziek maak. Als ik dat doe, kan ik in twee
tot drie uur een track hebben gemaakt.” ‘Lost Connection’ is dan
ook een EP vol gevoel, zonder een enkel gesproken woord. Deze
gevoelens zijn autobiografisch, want de EP is verbonden met de
relatie van Bastiaan die een paar jaar geleden op een nare manier uitging. “De eerste track, Lost Connection, gaat over hoe het
voelde toen er niks meer was. Ik miste haar, terwijl ik wist dat het
beter was dat we geen contact hadden. Maar ik heb me toch een
tijd best alleen gevoeld.” Dat werden de thema’s voor de volgende nummers, met ‘The Last Time’ als persoonlijke afsluiting.
Hiermee kon hij de periode definitief achter zich laten.
Zolang het maar muziek is
“Ik maak muziek op de manier die bij mij past”, vertelt Bastiaan.
“Maar als iemand naar me toe zou komen om te vertellen dat

De EP Lost Connection | F Bastiaan Weijnen
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Welkom in
Brandevoort

Theo en Helen van Houts bij hun nieuwe woning aan de Laan door de Veste | F Wendy Lodewijk
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Voor deze editie gingen we langs bij Theo en Helen
van Houts. Zij wonen nu zo’n 20 jaar in Helmond,
maar pas sinds mei 2021 in Brandevoort, aan de Laan
door de Veste. Ze voelen zich er al thuis. “Thuis is
waar de mensen zijn”, aldus Theo.
Door: Wendy Lodewijk
Oorspronkelijk komt Helen uit de regio
van Amsterdam en Theo uit Eindhoven.
Allebei zijn ze dol op onze stad. Theo: “In
Helmond gaat alles gemoedelijk. Gemoedelijker dan in Eindhoven. Ik zeg altijd: iedereen kan hier met elkaar door 1 deur. En
dat vind ik mooi.” Vóór deze laatste verhuizing hebben Theo en Helen op twee
plaatsen in Stiphout vertoefd. “Daar hebben we met heel veel plezier gewoond”,
zeggen ze beiden.
“Toch hebben we besloten te verhuizen.
Ten eerste zijn we niet de types om de
rest van ons leven op dezelfde plaats te
blijven wonen. Anderzijds werd onze vorige woning te groot. Onze dochter gaat
op zichzelf wonen, dus vonden wij het
wel tijd om kleiner te gaan wonen. Daarbij
hadden we een grote tuin, die vanzelfsprekend ook veel onderhoud vergde.
Daar hebben we eigenlijk de tijd helemaal
niet voor. Vandaar dat de keuze viel op
deze woning. Hier hebben we een kleinere
tuin en dat is prima.”
Omdat Theo en Helen nog maar 2 maanden in Brandevoort wonen, moeten ze
nog wel wat acclimatiseren. “Het voelt
voor ons net of we op vakantie zijn”, lacht

Helen. Theo beaamt dat: “En dat is alleen
maar een heel fijn gevoel! Hopelijk blijft
dat nog even.” Ze vinden het er goed toeven. “We zijn natuurlijk heel blij met onze
woning. Het is verrassend ruim, maar ook
knus. Het is daarnaast echt een leuke, jonge wijk. De wijk wordt ook steeds levendiger en heeft een heel gemêleerde groep
bewoners. Het is een rustige wijk, maar
anderzijds heb je alles op een steenworp
afstand. Dichtbij de winkels, dichtbij het
station. Je kunt overal te voet naartoe.
En als je buiten een rondje loopt, spreken
mensen je aan om echt even te praten.
Het is niet een goeiendag en weer door,
nee mensen staan even stil om een paar
woordjes te wisselen. Ook mensen die we
helemaal niet kennen. Dat is echt een dag
en nacht verschil van wat wij gewend zijn.
De mensen zijn hier veel buiten, er is veel
bedrijvigheid. We vinden het er fijn wonen,
we hebben nog geen seconde spijt gehad
van deze stap. Gelukkig zijn onze twee
kinderen, een dochter en een zoon, het
met ons eens. Onze dochter gaat wel op
zichzelf wonen, maar heeft toch ook een
eigen kamer hier bij ons. En onze lieve kat
heeft ook al een eigen draai gevonden.”
Een ander bijkomend voordeel is dat
Theo en Helen snel op hun werk zijn; ze

runnen samen de Adventure Store in
Mierlo-Hout. Dat doen ze al vanaf 1997. In
1993 leerden ze elkaar kennen en in 1994
zijn ze getrouwd. Toen was Theo accountmanager van een kampeergroothandel en
Helen inkoopassistente bij een kledingconcern. De Adventure Store was als het
ware een klant van Theo en zo leerde hij
de winkel kennen. Op een gegeven moment werd hem gevraagd of hij de winkel
over wilde nemen. “Die ambitie koesterde
ik al langer, dus ik ging ervoor”, legt Theo
uit. Inmiddels werkt Helen ook fulltime in
de zaak voor de verkoop en de administratie. “Het is een arbeidsintensieve winkel, om het zo maar te benoemen, het is
hard werken. Maar het is onze passie en
we halen er veel voldoening uit.” In hun
vrije tijd zijn Theo en Helen gek op reizen,
wandelen en fietsen. Wat dat betreft past
de Adventure Store natuurlijk als gegoten
bij hen.
Wij van Ons Brandevoort Magazine wensen Theo en Helen heel veel woonplezier
en -genot toe in hun nieuwe woning!

Ben jij ook net in Brandevoort komen wonen en vind je het leuk om
te vertellen over wat Brandevoort
zo leuk maakt en/of hoe je hier
terecht bent gekomen?
Stuur dan een mail naar redactie@
onsbrandevoort.com en vertel ons
jouw verhaal!

Brandevoortse Dreef
afgesloten tot eind juli
Vanwege asfaltonderhoud is de komende weken, tot eind juli, de Brandevoortse Dreef afgesloten. De weg gaat in twee fases dicht.
De eerste fase (12 juli tot en met 21 juli) bevat de spoortunnel inclusief de rotonde Stepekolk-Oost, de tweede fase (22 juli tot en met
30 juli) bevat het gedeelte tussen de rotondes
Brand en Geldropseweg. In fase 1 wordt verkeer omgeleid via De Voort, Neervoortse Dreef
en N270, in fase 2 wordt verkeer omgeleid via
de Hoofdstraat, Mierloseweg in N270. Kijk voor
meer informatie op live.andes.nl/helmond
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De beste service.
De ruimste keuze.
Veel op voorraad.

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.

88x132 Adv Monuta Magis.indd 1

Magis

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
OF F IC IË L E

D E AL E R

VA N

18-12-17 14:28

MAAK DEZE ZOMER VAN
UW HUIS EEN THUIS!

Diverse raamdecoratiesystemen!
Voor elk budget een uitgebreide keuze!

Van Kerkoerle
voor huis, tuin & interieur
65+ KLUSSER/
STYLIST
Bza voor timmerwerk,
schilderen en behangen.
Van RESTYLEN tot STYLING.
In woon en bedrijfsruimte,
modern of landelijk.
Tevens tegelwerk en straatwerk.
Ruim 40 jaar ervaring
Info: 06-11441257
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GORDIJNSTOFFEN
v.a. €5,- p.m.

VLOERBEDEKKING
v.a. €22,50 p.m2

PVC
v.a. €23,95 p.m2

VINYL
v.a. €13,75 p.m.

Wij zijn de gehele zomer normaal geopend!
ONGEKENDE SERVICE, SNELLE LEVERTIJD EN DIT TEGEN SCHERPE PRIJZEN

Advies op maat

Meet service

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

Monteer service

Deelen Stoffen en Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD - Helmond
Tel. 0492-547023

Showroom

Het Goedkope Huis
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495-533552

KLAASEN | VANDEURSEN.COM DLB FEB 2021

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

Lezen is leuk!
Nou en of. En om dat leesplezier te vergroten, bieden wij op
OBS Brandevoort graag divers en afwisselend leesonderwijs aan,
kinderen laten ervaren dat lezen meer is dan alleen het lezen van een boek. Zo werken we,
naast reguliere methodes, met leescircuits in de klas en integreren we leesonderwijs al steeds
vaker in het techlab. En zo gaan leesonderwijs en cultuuronderwijs ook heel goed samen. Want
wat dacht je van het zelf maken van een prentenboek? De groepen 4 deden het, en hoe!
Als Brainport-school werken wij graag met
onze omgeving samen. In samenwerking
met de bibliotheek Helmond heeft iedere
bouw aan het rode-draad project gewerkt.
Bij deze projecten is de leesmotivatie van
kinderen vergroten of behouden het centrale thema. Daarnaast werkt iedere groep
aan leerdoelen passend bij het leerjaar.
Door het schrijven van een prentenboek,
leerden de kinderen van groep 4 de relatie
leggen tussen tekst en beeld, zoals via een
storyboard. Door het maken van dit storyboard maakten zij kennis met literaire
begrippen. Het vrolijke draakje Dries begeleidde de kinderen door dit proces heen.

0492 - 667857

Eigentijds onderwijs dat
kinderen voorbereidt
op hun toekomst in de
Aan verbeeldingskracht geen gebrek! in de kast staan. De kinderen presenteerIdeeën voor verhalen schudden
ze zo uit den hun gemaakte prentenboeken in de
Brainportregio
hun mouw. Echter van al die ideeën een kleutergroepen en bij broertjes en zusjes
lopend verhaal maken, dat vroeg best bij kinderopvang Spring. Vooraf best wat
www.obsbrandevoort.nl
wat zweetdruppels. En dan nog hun ver- gespannen gezichtjes. Nadien… snoeten
Detrots!
Plaetse 150
beelding op papier krijgen. Gelukkig hielp vol
5708
ZJ Helmond
Dries op tijd met handige tips.
Dit project bracht op een speelse manier Zo zie je maar, leesonderwijs kan op heel
Hulshoeve
leesonderwijs samen met creativiteit. Een veel
manieren.4,Op al die verschillende
mooie manier om de beide hersenhelften manieren
zijn met lezen en taal,
5708 SLbezig
Helmond
te laten samenwerken.
maakt lezen leuk. Iets waar we altijd graag
aandacht aan besteden. Envolg
nogonseen
op: béNa fases van ontwerpen, schetsen en tje extra net voor de zomervakantie. Want
creëren, was het tijd om te presenteren! lekker bezig blijven met lezen is fijn. En
Want mooie prentenboeken laat je niet vooral leuk!

administratiebrandevoort@obsh.nl

Een bladzijde uit een prentenboek, gemaakt door groep 4 | F OBS Brandevoort
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Binnenkort een feestje?

Welkom bij de
modezaken en kappers!

P

GRATIS
Juliette’s
Coiffure

Kapsalon Henry

Kapsalon
BILO
pedicure dorothé

www.mierlo-centrum.nl
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Elektrische
bakﬁets moet
in Brandevoort
tweede auto
in de garage
houden

Antoinette Maas op een
elektrische bakfiets | F Harry Weerts

Omdat de nodige bewegwijzering nog ontbreekt moeten ze even hun ogen de kost geven,
maar inwoners van Brandevoort kunnen voor hun boodschappen duurzame deelvoertuigen
huren. Twee elektrische bakﬁetsen en een elektrische auto staan voor ze klaar. Daarvoor zijn
tot eind dit jaar parkeerplekken bij station Brandevoort ingericht.
Door: Harry Weerts
Voor Brandevoorters is het dankzij deze
proef dus een stuk eenvoudiger om van
vervoer te wisselen. En dat is hoe inmiddels voormalig verkeerswethouder Antoinette Maas (deze week gestopt) het
Helmondse transport in de toekomst
graag ziet. “We proberen mensen minder
gebruik te laten maken van de auto. Deelvervoer zoals hier, past prima in het stratje van een betere leefbaarheid en meer
duurzame vormen van vervoer”, zo lichtte ze tijdens de opening van de deelplek
de plannen toe. Maas hoopt dat de proef
aanslaat en dat de komende maanden al
heel wat Brandevoorters hun tweede auto
thuis laten staan en in plaats daarvan met
een deelbakfiets hun boodschappen gaan
doen.Uitbreidingswijk Brandevoort is volgens wijkraad-bestuurslid Eric Hendrickx

een voor de hand liggende plek voor een
eerste Helmondse deelvoertuigenhub.
“Vlakbij is natuurlijk de slimme wijk in
aanbouw. Daar staat duurzaam vervoer
hoog in het vaandel. Dit soort experimenten sluiten daar prima op aan.”
Is de Brandevoortse proef een succes,
dan blijft de hub staan en worden straks
ook op andere plekken in Helmond kleine
knooppunten voor gedeelde elektrische
fietsen, auto’s en bakfietsen opgetuigd.
De leverancier van de bakfietsen en auto
is Hely, dat door heel Nederland een slordige veertig stations voor deelmobiliteit
heeft opgezet. “We werken met vaste
plekken, waar je de voertuigen vindt en
ze na je ritje ook weer terugbrengt”, legt
commercieel hoofd Matthijs Boon uit.
“Wanneer iemand een bakfiets of elektrische auto boekt, kan hij er ook op reke-

nen dat-ie voor hem klaarstaat.” De elektrische bakfiets is vanaf 3 euro per uur te
huur. Het uurtarief van de auto bedraagt
5,50 euro. Op dit moment zijn er twee
bakfietsen en één elektrische auto van
Hely te reserveren. Boon: “Als blijkt dat er
behoefte is aan meer, dan schalen we op
en breiden we het wagenpark uit.” Verder
zijn op het station ook elektrische fietsen
van Go About te huur.
De eerdergenoemde bakfietsen en auto zijn
te reserveren in een app van Hely, dat mede
is opgericht door de NS. Boon: “Van het ene
naar het andere vervoer schakelen moet zo
naadloos mogelijk verlopen. Je hebt met
een paar simpele stappen op je telefoon je
treinreis en het ritje met de elektrische fiets
snel geregeld. Je stapt uit de trein en vindt
in een handomdraai de tweewieler, waarmee je onbezorgd naar de bieb rijdt.”
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Bijzonder
bloemetje

Elise overhangt het bloemetje aan haar ouders Els en Cees | F Wendy Lodewijk

Dit keer is het bijzonder bloemetje uitgereikt aan Cees en Els van Leest.
Deze gastvrije, lieve mensen hebben de afgelopen tijd (meer dan 25 jaar) in
België gewoond en zijn vorig jaar naar Brandevoort verhuisd.
Dit was niet zomaar een verhuis; een paar
dagen voor de officiële verhuizing, gingen
de grenzen dicht vanwege corona (maart
2020). Dat betekende last minute een
hoop geregel en met spoed alles naar
Nederland brengen. Ook daarna ging het
regelwerk niet van een leien dakje: gedoe
met inschrijven en de auto invoeren, allemaal omdat zij de grens niet meer over
mochten. Het is uiteindelijk goed gekomen, maar het heeft wat zweetdruppels
gekost. De reden waarom Cees en Els

naar Brandevoort zijn gekomen, is om
kinderen en kleinkinderen wat vaker te
kunnen zien. Het genoegen komt van
beide kanten. Tijdens een wandeling liepen ze eens langs de Peggenhoeve, waar
ze nu wonen, en dachten bij zichzelf dat
dit wel een heel mooie plek is om te wonen. Toen er een woning te koop kwam,
hoefden ze daarom geen twee keer na te
denken. Dochter Elise is blij dat ze haar
ouders nu zo makkelijk op kan zoeken en
reikte het bloemetje uit.

Wij wensen Cees en Els heel veel woongenot toe in mooi Brandevoort en uiteraard veel fijne momentjes met kinderen
en kleinkinderen. Het bloemetje is ter
beschikking gesteld door Bloemboetiek
Nicole.

Bloemboetiek

Nicole
hartstichting.nl
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Activiteiten
KBO-St. Lucia
Namens het bestuur van seniorenvereniging KBO-St. Lucia: Door
de versoepelingen van de coronamaatregelen kan onze seniorenvereniging haar activiteiten weer oppakken. Hieronder treft u een
overzicht aan van de activiteiten die weer opgestart zijn/worden.
Daarnaast zijn we bezig met de voorbereiding van een aantal bijeenkomsten voor na de zomervakantie. Hopelijk zien we elkaar weer
spoedig op één van onze clubs of op een (of alle) bijeenkomst(en).

PopKoor Brandevoort repeteert
weer live maar heeft niet stilgezeten!

Mis je het zingen
in een koor?
Sluit je dan aan
bij ons!

Computerinloop
In verband met de vakantie is de computerinloop vanaf 14 juli en de
hele maand augustus alleen een telefonisch. Coördinator computerclub: Herman Nieweg, telefoon: 06 38 31 97 93 of email:
kbo.hjnieweg@upcmail.nl
Fietsclub
Er zijn 3 fietsgroepen:
Groep 1: Is gestart op woensdag 30 juni met een middagtocht van
circa 30 km, vertrek 13.30 uur. Coördinator: Martien Verstijnen: telefoon 06 57 77 27 15, email
mverstijnen@hotmail.com
Groep 2: Is gestart op woensdag 16 juni met een middagtocht van
circa 35 – 45 km. Coördinator Albert Coppens, telefoon: 06 20 85
67 33, email: albertco@live.nl
Groep 3: Deze groep fietst met trapondersteuning en is gestart op
donderdag 1 juli met een middagtocht van circa 40 km, vertrek:
13.00 uur. Coördinator: Jan van Ginkel, telefoon 06 21 17 68 84,
email vginkelj@gmail.com
Schilderclub
Woensdag van 13.30-16.30 uur, locatie wijkhuis De Geseldonk (de
achterkamer). Coördinator: Mieke Wildenberg, telefoon: 06 48 35
37 64, email: info@webtweets.nl
Gymclub
Iedere vrijdag van 9.15–10.00 uur in wijkhuis De Geseldonk.
Coördinator: Rita van der Velden, telefoon 06 18 88 67 51 email:
ritavandervelden@live.nl
Sjoelclub
Groep 1: Elke maandag van 14.00-16.00 uur in wijkhuis
De Geseldonk.
Groep 2: Elke dinsdag van 14.15-16.30 uur in wijkhuis
De Geseldonk. Coördinator: Diny Jeuken telefoon:
0492 – 522 726, email:
e.jeukenvandekerkhof@chello.nl
Bovenstaand overzicht wordt regelmatig
bijgewerkt. Kijk voor een actueel overzicht op
onze website www.kbo-helmondstlucia.nl/
vaste-activiteiten

F | Popkoor KoBra

Popkoor KoBra heeft in coronatijd via Zoom gerepeteerd.
Bij een Zoom-repetitie zingt iedereen thuis achter zijn eigen scherm, met en onder begeleiding van de dirigente. De
verschillende stemmen zijn op band opgenomen, zodat
iedereen thuis kan oefenen en we tijdens de repetitie niet
alleen de eigen melodie horen, maar ook de samenzang.
Dit heeft ervoor gezorgd dat we een prachtig nieuw repertoire hebben opgebouwd en dat we nu klaar zijn om de live
repetities op te pakken. 3 live repetities hebben we achter
de rug en wat is het heerlijk om weer samen te zingen! Na
de zomervakantie gaan we hier zeker mee door.
Nieuwe leden welkom!
Is jouw koor gestopt vanwege corona of vind je zingen gewoon erg leuk? Kom dan eens een kijkje nemen bij KoBra.
We hebben een leuk nieuw repertoire en zoeken zowel
mannen als vrouwen om ons koor te komen versterken.
Doordat alle nieuwe liedjes op band ingezongen zijn, kun je
als nieuw lid op eenvoudige wijze de nummers instuderen.
Dus… mis je het zingen en wil je je bij ons aansluiten? Stuur
dan een mailtje naar info@koorbrandevoort.nl of kom een
keertje luisteren bij onze repetitie op donderdagavond van
20:00 uur tot 21:30 uur in ’t Brandpunt. Meld je wel van
tevoren even aan, dan weten we dat je komt!

KBO
ST. LUCIA
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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

binnenkort:
podium
zo 25 jul 16:00 u

puur de nijs

DE MUZIEK VAN ROB DE NIJS
zo 22 aug 16:00 u

nol havens
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DOE MIJ MAAR ALLES
za 28 aug 21:00 u

jump!

Expo

mr punch

Het is alweer de derde lichting Jump! talenten en we
zijn blij dat deze 12 kunstenaars van de toekomst
naar De Cacaofabriek Expo
komen met hun werk. Professionals uit het vakgebied
zijn gevraagd om ieder één
talent voor te dragen: Galerie
Nasty Alice, Luycks Gallery,
Make Eindhoven, Mieke van
Schaijk, Museum Jan Cunen
en Pennings Foundation. De
Jump! Expo loopt van 1 t/m
29 augustus.

Misdaaddrama met o.a. Jodie Foster

THE MUSIC OF MARILLION
vr 03 sep 20:45 u

poor man richie

YOUR MIND IS LIKE MINE TOUR 2021
za 11 sep 20:30 u

reggae night

CAMEL'S DROP EN HEIGHTS MEDITATION
vr 17 sep 21:00 u

jozef van wissem
EX MORTIS TOUR 2021
za 18 SEP 20:30 u

clan of xymox
TOUR 2021

film

THE MAURITANIAN
IN THE HEIGHTS

Naar van de gelijknamige Broadwaymusical

CROODS 2

Nieuwe avonturen van de Croods!

AZNAVOUR, LE REGARD DE CHARLES
Het Aznavour dagboek in film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

Brandevoort op
nieuwste postzegels
Niets zo Nederlands als het rijtjeshuis. Geen land ter wereld
heeft zoveel rijtjeshuizen als ons land. Driekwart ervan dateert
van na 1945. Met het postzegelvel Typisch Nederlands – rijtjeshuizen
brengt PostNL een ode aan het woningtype waar 60 procent
van de Nederlanders zich thuis voelt.
ligt in de identieke woningen in de hofjes,
waarvan we de eerste aan het eind van
de 15e eeuw zien verschijnen. De meeste
rijtjeshuizen zijn na de Tweede Wereldoorlog gebouwd, de nieuwste in de vinexwijken sinds 1995.

De serie Typisch Nederlands besteedt in
2021 aandacht aan woningtypen en gevels die kenmerkend voor ons land zijn.
Eerder verschenen al postzegels over
stolpboerderijen, houten huizen, grachtenpanden en woonboten. De nieuwste
postzegels over rijtjeshuizen zijn de laatste uit de serie van dit jaar.  
Identieke woningen
Van de 7 miljoen woningen in ons land
staan er 4 miljoen in een rijtje. De oorsprong van dit huizentype in Nederland

Brandevoort
Op de postzegels Typisch Nederlands –
rijtjeshuizen staat een kleurrijke illustratie
van moderne rijtjeshuizen in een verder
lege straat. De jonge bomen voor de huizen zijn volop in blad en de lucht heeft
een zomerse kleur blauw. De rijtjeshuizen
op de postzegels staan in werkelijkheid
midden in ons mooie Brandevoort.
Steeds net anders
De ontwerper van de postzegels is Edwin
van Praet, van Total Design in Amsterdam. In zijn zoektocht naar rijtjeshuizen stuitte hij bij toeval op de foto van
de huizen in het centrum van Brande-

Heb je ons iets
te vertellen?
Heb je interessant nieuws over of uit
Brandevoort? Heb je iets leuks te vertellen of
een prachtige foto gemaakt? Een leuk weetje,
of een goede tip? Ken je iemand die echt een
bloemetje verdient?
Of juist iemand die eens in de spotlights gezet
moet worden? Schroom niet en neem contact
op met de redactie van Ons Brandevoort
Magazine: redactie@onsbrandevoort.com. Wij
zijn altijd op zoek naar Brandevoorts nieuws!

voort. “Het is een kleurrijk beeld, onder
meer dankzij de zonneschermen”, aldus
Van Praet. “Achter de gevels lijken de huizen ongetwijfeld sterk op elkaar, maar de
buitenkant is steeds net anders: de hoogte, het ritme van de ramen, het type deuren, de kleur van de bakstenen.”
Historiserende architectuur
De typische stemming die Van Praet in
zijn illustratie oproept, komt onder meer
doordat hij nauwelijks van kleurverloop of
schaduwwerking gebruikmaakt.
De diepte zit juist wel in het landschap
en de lucht. Van Praet: “Wat sfeer betreft
past deze uitgifte mooi in de serie. De andere woningtypen uit de serie zijn ouder,
maar door de historiserende architectuur
van de rijtjeshuizen in Brandevoort passen ze er toch goed bij.”
Verkrijgbaarheid
Het postzegelvel Typisch Nederlands –
rijtjeshuizen telt 6 gelijke postzegels met
de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor post tot en met 20 gram met
een bestemming binnen Nederland. De
postzegels zijn verkrijgbaar bij de Bruna-winkels en via www.postnl.nl/bijzondere-postzegels.
De postzegels zijn ook telefonisch te bestellen bij de klantenservice van de Collect
Club op telefoonnummer 088 - 868 99
00. De geldigheidstermijn is onbepaald.

BUSINESS

OWNER

Lenie Klaasen | 06-52716622
Wilt u kennis maken met de producten
van Forever, bel dan vrijblijvend voor
een afspraak. Geen party of
andere verplichtingen. De producten zijn uit voorraad leverbaar en te
bestellen. (Forever Business Owner).
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Peter van Gennip
gaat met pensioen
Als u dit artikel leest, heeft Tuincentrum Peter van Gennip
haar poorten al enige weken geleden gesloten. Na bijna
vijftig jaar heeft het gezin Van Gennip besloten om er een
punt achter te zetten.
Door: Nico Berkhout
Peter is als jong ‘menneke’ van amper
15 á 16 jaar oud gestart met een boomkwekerij. Na enkele jaren begonnen zijn
klanten echter ook naar andere bloemen
en planten te vragen en zo is de zaak tot
het huidige tuincentrum uitgegroeid. De
passie voor bloemen en planten is gekomen vanuit zijn ouders en speciaal door
zijn moeder, die jarenlang ook steeds is
komen meehelpen om één en ander op
poten te zetten. Om zijn moeder te eren,
stopt Peter dan ook op de verjaardag van
zijn moeder, namelijk 26 juni.
De beslissing om te stoppen is niet gemakkelijk geweest. Jarenlang hebben
zij hieraan getwijfeld, want de beide zonen, Lex en Bart, hadden de zaak graag
voortgezet. Maar om het bedrijf gezond te
houden, was er absoluut de noodzaak om
uit te breiden. Helaas: de gemeente heeft
andere plannen. Dit gedeelte van Brandevoort moet een ‘smart district’ worden:
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een slimme wijk. Zodoende hebben Peter
en zijn gezin besloten om op het hoogtepunt te stoppen; toch met een beetje pijn
in het hart. Dit laatste letterlijk en figuurlijk, want Peter heeft een tijdje terug ook
een openhartoperatie ondergaan.
En zo gaat er dus een heleboel know how
verloren, want iedereen kon bij hem terecht met vragen over planten, bomen
en bloemen. Bij het zien van een meegebracht ‘ziek’ blaadje, wist Peter al snel de
diagnose te stellen en te adviseren hoe
het probleem te tackelen.
In juni hebben ze een uitverkoop gehad
en werd de voorraad aangeboden met
fikse kortingen. Tot de dag van de sluiting
hebben zij hun assortiment nog aangevuld om toch elke klant te kunnen voorzien van de mooiste planten. Peter heeft
ontzettend veel moeite gehad met het
aanschouwen van de lege vakken, die niet
meer zo uitgebreid werden aangevuld zoals zij dat voorheen deden.

De zonen hebben inmiddels ook al gekozen voor een totaal andere richting; Bart
studeert aardrijkskunde en ziet zijn toekomst in het onderwijs. Lex zoekt het in
de integrale veiligheidskunde en is tevens
voorzitter van de wijkraad Brandevoort.
Peters’ vrouw Anja zegt: “Het is goed zo,
echter zullen we het klantcontact missen.
Bij sommige klanten is dit contact door
de jaren heen dan ook zeer sterk geworden. De gehele periode was er een van
keihard werken: geen 9 tot 5 werktijd. Was
buiten alles klaar, dan wachtte nog de administratie.”
Nu is het tijd voor het tweede leven: samen lekker fietsen en bezig zijn met de
honden en de andere dieren. En ook tijd
voor de hobby’s van Peter, hij houdt van

oude spullen (en daar bedoelt hij absoluut niet zijn lieve vrouw Anja mee); zijn
oude auto, zijn jukebox en andere oudheden fascineren hem tot op de dag van
vandaag. Maar vooral ook vakantievieren
in Egypte in hun stad El Gouna, waar ze
inmiddels kind aan huis zijn, staat op het
lijstje.
Echter, voordat ze toe zijn aan al die andere leuke dingen, zijn er nog heel veel
werkzaamheden te vervullen die voortvloeien uit het beëindigen van het tuincentrum, zoals opruimen, verkopen van
materialen, afbreken van het complex en
alles wat daar bij komt kijken. Ook houden zij nog een flink perceel tuin over bij
hun eigen woning en hier kan Peter wederom zijn vergaarde kennis in de praktijk
brengen.
Wat Peter vooral streelt, zijn de blijken van
waardering die hij ontvangt van trouwe
klanten en dit in de vorm van loftuitingen,
cadeautjes en kaarten. Het mooiste is
dat een kleinkind een bedankkaart kwam
brengen namens zijn opa, want die kon
niet meer lopen. Maar nu is het over en

uit met het tuincentrum, wat niet alleen
in Brandevoort, maar in de gehele wijde
omgeving bekend stond als het tuincentrum met een enorme kennis en waar je
steeds een luisterend oor vond. Peter,
Anja, Lex en Bart willen van de gelegen-

heid gebruikmaken om eenieder hartelijk
te danken voor het vertrouwen in hen en
hun medewerkers de afgelopen jaren. Wij
als redactie van Ons Brandevoort Magazine wensen Peter en Anja een fijne en
gezonde nieuwe periode toe!

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

0492 - 667857

administratiebrandevoort@obsh.nl

17

Old Stars SV Brandevoort
Bewegen, gezelligheid en sociaal contact
Wij zouden willen starten in september
2021, mits er voldoende animo is om
deel te nemen. Deze variant is geschikt
voor 55-plussers, zowel mannen als
vrouwen. Het is zeker niet van belang of
je een voetbalverleden hebt. De insteek
is dat iedereen mee moet kunnen doen.
Bij Old Stars walking football ligt de nadruk op bewegen, gezelligheid en sociaal
contact. Wij zullen dan ook een gezelligheidsteam zijn, waarbij actief bezig zijn
en plezier maken het belangrijkste is.
De Old Stars-commissie
De Old Stars-commissie zal ervoor zorgen dat de sfeer en gezelligheid en gemoedelijkheid blijft. Zij zal de activiteiten
(zoals een barbecue, eventueel een uitje,
een kaartmiddag) blijven ondersteunen.
Ook het contact met SV Brandevoort zal
door de commissie worden behartigd via
een commissielid.
Trainen
We trainen/spelen elke woensdag van
10.30 uur tot 12.00 uur op sportpark
Brandevoort. Deze trainingen staan onder leiding van een trainer/begeleider. Na
afloop drinken we gezellig een kop koffie.
Toernooien en oefenwedstrijden
We zullen geregeld deelnemen aan toernooien of we spelen oefenwedstrijden.

Brasemlaan 28 | 5706 BK Helmond
06-40875366
moniquemeulendijks19@gmail.com
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Hier maken we geen onderscheid in sterke of zwakke teams. Wij vertegenwoordigen hierbij SV Brandevoort, voor voetbalkleding zal worden gezorgd.
Spelregels
We spelen walking football volgens de regels en richtlijnen van de KNVB. De voornaamste zijn:
• Rennen is zowel zonder als met bal
niet toegestaan;
• Een intrap en indribbel is de manier
om het spel te hervatten;
• Buitenspel is niet van toepassing
op Old Stars walking football;
• De bal mag niet boven
heuphoogte worden gespeeld;
• Old Stars walking football wordt
gespeeld zonder keeper;
• Lichamelijk contact is niet toegestaan.
Veilige beweegomgeving
We vinden het belangrijk dat iedereen
veilig kan bewegen op het sportpark. Dat
houdt in dat we iedereen respecteren en
in zijn/haar waarde laten. We verwachten
dan ook van onze deelnemers dat we op
een respectvolle manier met elkaar omgaan.

krijgen. Elke dinsdagavond en donderdagavond van 19.00 uur tot 20.15 uur is er
een fysiotherapeut aanwezig om naar een
blessure te kijken als dat nodig is. Op het
sportpark is een verbandtrommel aanwezig met de noodzakelijke materialen voor
een klein letsel. Ook zijn er koelelementen
en beschikken we over een AED-apparaat.

De aangepaste spelregels van het walking football zorgen ervoor dat de kans
op blessures minimaal is, maar dat wil
niet zeggen dat je nooit een blessure kan

Meer informatie?
Wil jij ook een Old Star worden of wil je
meer informatie, neem dan contact op met
Hans Stienen: j.stienen5@kpnmail.nl.

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 8 september 2021.
De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie juni 2021: Mayke van Deursen

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

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: Mierloseweg 244 | 5707 AV 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: 088 876 5151
Elkerliek Ziekenhuis, dagelijks 17:00-08:00, weekend/feestdagen.
Pastoor:
Spreekuur pastoor op dinsdag van 09.30-10.00
uur komt te vervallen. Er is alleen een (telefonisch)
spreekuur op donderdag van 18.00-18.30 uur. Voor
alle algemene vragen/informatie verwijzen wij naar
het parochiecentrum, Dorpsstraat 34 Helmond. 0492523147 van maandag t/m donderdag tussen 10-12 uur.
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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Vraagprijs € 495.000,- k.k.
Vraagprijs
€ 495.000,k.k.
Vraagprijs
€ 495.000,k.k.

Vraagprijs € 425.000,- k.k.
Vraagprijs
€ 425.000,k.k.
Vraagprijs
€ 425.000,k.k.
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