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Beste lezer,
Voor u ligt het zevende nummer van het 
Ons Brandevoort Magazine van 2021. Op de 
voorpagina ziet u een stukje natuur aan de 
Medevoort. Aan de linkerkant is nog net een 
stukje te zien van een maïsveld, dat klaar is 
om geoogst te worden. 

Natuurlijk vindt u in deze nieuwe editie weer 
volop nieuws uit en over Brandevoort. We zijn 
terug van een heerlijke vakantie en maken ons 
klaar voor de herfst, die inmiddels begonnen is. 
U ziet de achtste editie van Ons Brandevoort 
Magazine weer verschijnen in oktober.

In deze editie
Wendy is in gesprek gegaan met 3 actrices 
van Waskracht. Zij vertellen vol enthousiasme 
over dit mooie project. Daarnaast is Wendy 
langsgegaan bij Priscilla van den Berk, die 
zichzelf uit een diep dal heeft getrokken en nu 
graag anderen wil inspireren om positief in het 
leven te staan. Tevens heten we Nick en Laura 
welkom in Brandevoort. 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!
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Wat? Wat is Waskracht? Hoogstwaarschijnlijk 
heb je al wel eens gehoord van Waskracht en 
misschien zelfs al een voorstelling bijgewoond, 
maar voor degenen die nog niet bekend zijn met 
dit unieke fenomeen, staat op de website van 
Waskracht een duidelijke omschrijving

In 1896 werd, onder aanvoering van pater 
Gerlacus van den Elsen, in Brabant de N.C.B. 
opgericht. De Noord-Brabantse Christelijke 
Boerenbond. Doel was om door krachtenbunde-
ling en samenwerking de positie van de boeren 
en tuinders te verbeteren, zowel op financieel als 
maatschappelijk gebied. 

In deze editie stellen Nick en Laura zich graag 
aan u voor. Zij zijn onlangs in Brandevoort 
komen wonen 
en vertellen:

Voor de komst van de ‘Wijk van de Toekomst’ 
in Brainport Smart District wordt een woning 
gesloopt. Deze woning heeft een prachtige, grote 
tuin. 
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Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

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

binnenkort:

za 02 okt 20.30 u  
admiral freebee    
ADMIRAL FREEBEE IS BACK 
zo 10 okt 16.00 u  

bertolf    
HAPPY IN HINDSIGHT TOUR
do 14 okt 21.00 u  

jett rebel 
TRY-OUT THEATERTOUR
vr 15 okt 21.00 u  

focus
50TH ANNIVERSARY TOUR
za 23 okt 21.00 u  

sear bliss  
25TH ANNIVERSARY OF PHANTOMS
za 30 okt 21.00 u  

lazuli     
THE FANTASTIC TOUR
vr 12 nov 21:00 u  

toontje lager
EROP OF ERONDER TOUR
vr 19 nov 20.30 u  

FM
EXCLUSIEVE NL SHOW

podium

NO TIME TO DIE
Daniel Craig schittert in de 25e James Bond-film

MIJN VADER IS EEN VLIEGTUIG  
Verfilming van de gelijknamige roman 

HERE WE ARE  
Tragikomedie over vader-zoon relatie

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

brasserie

MAAK JE BEZOEK 
AAN DE CACAOFABRIEK 
NOG LEUKER!

Combineer je film- en concert 
bezoek met een drankje of 
lekker borrelhapje op ons 
gezellige terras in de zon of 
binnen in de sfeervolle bras-
serie. Kijk op onze website 
voor de actuele openings-
tijden en het menu! We zien 
je graag!
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Door: Wendy Lodewijk

Wat? Wat is Waskracht? Hoogstwaarschijnlijk 
heb je al wel eens gehoord van Waskracht en 
misschien zelfs al een voorstelling bijgewoond, 
maar voor degenen die nog niet bekend zijn 
met dit unieke fenomeen, staat op de website 
van Waskracht een duidelijke omschrijving: 
‘Waskracht is een reizende theatervoorstelling 
die met een karavaan en platte kar als podium 
door de Helmondse wijken trekt. De voorstelling 
geeft een kijkje achter de schermen bij een cir-
cus, waar de personages, nog zonder schminck 
en kostuum, gewoon zichzelf zijn. Herkenbaar 
als Helmondse types die botsen en liefhebben 
en er samen het beste van proberen te maken. 
De Waskracht-karavaan verbindt alle wijken 
van Helmond aan en met elkaar door een web 
van verhalen te weven. Verhalen uit het leven 
gegrepen, herkenbaar voor iedereen, met de 
was als verbindende factor.’

Zoiets bijzonders hebben we nog nooit eerder 
gezien in Helmond, denk ik zo. Tijd om in ge-
sprek te gaan met een drietal deelnemende 
actrices, woonachtig in Brandevoort, over dit 
spektakel. We spreken af bij het Carolus Borro-
meus College, waar die avond ook de generale 
repetitie plaatsvindt. Ik tref drie vrolijke dames: 
Charlie Rijvers en Nicole Davits die samen de 
rol van Stephania op zich nemen en Linda van 

Gelder die de rol van Eva vertolkt. Linda deelt 
haar rol ook met iemand (Marisca Sinkiewucz), 
maar diegene is niet aanwezig bij ons gesprek. 
Binnen Waskracht heeft elke rol twee vertol-
kers, zodat men elkaar kan aanvullen en op-
vangen en het aantal te spelen voorstellingen 
ook niet te groot wordt.

De dames zijn unaniem in het enthousiasme 
voor Waskracht. “Het is zo’n leuke club men-
sen! Er heerst een groot saamhorigheidsgevoel 
en we voelden ons snel thuis. Het is echt genie-
ten. En weet je wat het extra leuk maakt? Er zijn 
mensen met veel én met weinig acteererva-
ring. We hebben ontzettend veel mensen leren 
kennen, met dezelfde passie. Het spelplezier 
straalt eraf bij iedereen. Je kunt hier jezelf zijn 
en met gekke acties wordt je hier niet voor raar 
of maf versleten. We zijn in wezen allemaal ge-
lijk en niemand is hier een vreemde eend in de 
bijt. Dat zorgt ervoor dat acteren bij Waskracht 
een fijne uitlaadklep is en een ontsnapping aan 
de dagelijkse beslommeringen. We zijn blij dat 
we zijn aangesloten bij dit mooie gezelschap.”

Charlie legt uit dat acteren haar allergrootste 
passie is. “Het liefste ga ik ook mijn brood ver-
dienen als actrice. Het is wat ik het liefste doe. 
Ik neem dan ook zoveel mogelijk klussen aan. 
Niet alleen om te kunnen groeien in mijn vaar-
digheden, ook omdat ik er geen genoeg van 

kan krijgen. Buiten het acteren studeert Charlie 
aan de Techische Universiteit van Eindhoven. 
Daar studeert ze psychologie en technologie 
en ze zit in het laatste jaar van haar bachelor. 

Nicole heeft al de nodige kilometers afgelegd 
in het acteerwereldje. Zo heeft ze met thea-
tersportvereniging Dikke Duim diverse wed-
strijden gespeeld. Waskracht past haar als de 
perfecte jas. In het dagelijks leven is zij activi-
teitenbegeleidster bij Kempenhaeghe in Hee-
ze. Ze doet dit werk met veel passie en liefde. 
Ook op haar werk komt haar ervaring met to-
neel en improviseren soms goed van pas.

Linda heeft ook al de nodige speelervaring in 
theater en toneel, al is ze ook weer geen door-
gewinterde actrice. Ze vindt het heerlijk om he-
lemaal op te gaan in een rol en niet raar aange-
keken te worden als ze helemaal uit haar plaat 
gaat. Bang voor het podium is ze niet. “Ik heb 
echt de instelling van ‘ik ga gewoon genieten 
en ik zie wel wat er gebeurt’. Ik vind dit project 
wel spannend, maar bovenal heel erg leuk.” 
Linda heeft een achtergrond in het onderwijs, 
ze heeft al voor diverse klassen gestaan; van 
docent tot remedial teacher en interne bege-
leider. Ze werkt voornamelijk voor een det-
acheringsbureau. Toen haar project voor de 
zomervakantie weer was afgelopen, heeft ze 
even niets nieuws aangenomen vanwege een 
opeenstapeling van gebeurtenissen (onder 
andere het overlijden van haar vader en haar 
dochter die in haar eindexamen zat). Nu is ze 
weer op zoek naar een leuke, uitdagende baan.

Waskracht is uniek in zijn concept, maar ook in 
het feit dat geen enkele voorstelling hetzelfde 
is. Leon van der Zanden speelt het Geweten 
en kan middenin de voorstelling iedereen een 
halt toeroepen. Daarnaast bestaat de voorstel-
ling voor een deel uit improvisatie, waarbij de 
acteurs op elkaar reageren en op het publiek. 
“Daardoor is het ook nooit erg om een foutje 
te maken. Dat lossen we met zijn allen wel op. 
Dat is juist makkelijk omdat alleen de grote lij-
nen van het stuk vastliggen.”

De dames hebben er overduidelijk veel zin in. 
Na het drukken van dit magazine zijn er al wat 
voorstellingen geweest, maar het is nog niet te 
laat! Zo staat Brandevoort nog op de planning 
voor 26 september. Kijk voor meer informatie 
en alle speeldata en -locaties op www.was-
krachthelmond.nl. De voorstellingen zijn gratis 
te bezoeken. Komt dat zien, komt dat zien!

Enthousiasme is troef bij spelers Waskracht

Van links naar rechts: Charlie Rijvers, Nicole Davits en Linda van Gelder F Wendy Lodewijk



6

Een afscheid persoonlijk
invullen, het kan!
Veel meer mogelijkheden dan de geijkte opties

Het is niet het leukste onderwerp om over na te denken, maar wel heel belangrijk voor 
de nabestaanden: je uitvaart. Veel mensen hebben geen idee van alle mogelijkheden die 
er zijn en houden vast aan de (beperkte) keuzes die een uitvaartbegeleider voorschotelt 
wanneer het moment zich aandient dat er afscheid genomen moet worden. 

Door: Wendy Lodewijk

Ook is het bij nog maar weinigen bekend 
dat je vrij bent in de keuze voor een uit-
vaartbegeleider, ongeacht je verzekering. 
Marieke van Ooyen van Bewuster Af-
scheid wil heel graag verandering brengen 
in deze gang van zaken en daarnaast het 
onderwerp, waarop toch nog wel een ta-
boe ligt, toegankelijker maken.

Het is niet het leukste onderwerp om over 
na te denken, maar wel heel belangrijk 
voor de nabestaanden: je uitvaart. Veel 
mensen hebben geen idee van alle moge-
lijkheden die er zijn en houden vast aan de 
(beperkte) keuzes die een uitvaartbegelei-
der voorschotelt wanneer het moment 
zich aandient dat er afscheid genomen 
moet worden. Ook is het bij nog maar wei-
nigen bekend dat je vrij bent in de keuze 
voor een uitvaartbegeleider, ongeacht je 
verzekering. Marieke van Ooyen van Be-
wuster Afscheid wil heel graag verandering 
brengen in deze gang van zaken en daar-
naast het onderwerp, waarop toch nog wel 
een taboe ligt, toegankelijker maken.

Eén kans
“Grote gebeurtenissen zoals een bruiloft 
of bijzondere leeftijd plannen we graag 
mijlenver vooruit. Het is logisch dat bij 
een uitvaart dat niet direct gebeurt, maar 
eigenlijk is het net zo belangrijk. Zeker 
voor degenen die achterblijven”, vertelt 
Marieke. “En nog belangrijker is dat je zelf, 
maar vooral degenen die jouw uitvaart 
straks gaan regelen, weten welke moge-
lijkheden er zijn. De informatievoorzie-
ning is hierin nog niet bepaald compleet. 
Wist je bijvoorbeeld dat je niet per se voor 
een rouwauto hoeft te kiezen? Je mag de 

overledene ook zelf vervoeren of in een 
koets, op de fiets… net wat het beste bij 
diegene past.” Marieke wil vooral dat de 
keuzes bewust gemaakt worden. “Er zijn 
mogelijkheden te over, voor elk aspect van 
de uitvaart. En kom je dan weloverwogen 
alsnog bijvoorbeeld bij die rouwauto uit, 
dan is dat prima. Als je de keuze maar be-
wust gemaakt hebt. Zo hoef je niet per se 
een bloemstuk bij een bloemist te kopen: 
je kunt ook zelf bloemen plukken. Het 
mooie daaraan is dat je tijdens het kie-
zen en plukken van de bloemen al in ge-
dachten bezig bent de overledene te eren. 
Dat is toch mooi? Zolang jij maar afscheid 
kunt nemen op een manier zoals jij dat 
het liefste doet. Besef je wel dat je maar 
1 kans krijgt. Een bruiloft kun je voor de 
grap later nog eens overdoen, bij een uit-
vaart heb je die mogelijkheid niet. Dat is 
goed om in het achterhoofd te houden.” 

Een persoonlijker en liefdevoller afscheid
Het is onmogelijk om alle keuzes die er bij 
een uitvaart te maken zijn, in dit artikel uit 
te lichten. Het stukje bewustwording, dat 
is waar het voor Marieke om draait. “Een 
afscheid is niet alleen verdrietig of akelig, 
je maakt er ook iets moois van door het 
leven van de overledene te vieren. Daar-
om is het mijn missie om voor iedereen 
een afscheid persoonlijker, liefdevoller en 
mooier te laten zijn, door bewustwording 
te creëren over wat er mogelijk is.”

Ook milieuvriendelijkere opties
Bij dat stukje bewustwording en infor-
meren horen ook de milieuvriendelijkere 
opties die er zijn zoals het begraven op 
een natuurbegraafplaats. Ook daarover 
heerst veel onwetendheid. “Je krijgt daar 
bijvoorbeeld eeuwige grafrust, dus geen 

herhaaldelijke rekeningen of verzoeken tot 
ruiming van het graf. Er wordt ook reke-
ning gehouden met de materialen. Deze 
worden allemaal terug opgenomen in de 
natuur, de gedenkplaat wordt bijvoor-
beeld gemaakt van hout. En je kan ook 
kiezen voor een mooi zelfgemaakt rouw-
kleed (wade) in plaats van een kist. Maar 
ook hier geldt: als je de bewuste keuze 
hebt gemaakt dat dit het beste bij het be-
treffende afscheid past, dan is het goed.”

Marieke zit nog vol plannen en ideeën hoe 
ze mensen kan informeren en begeleiden 
en volgt daarbij alle nieuwe ontwikkelin-
gen op de voet. Eén van haar grote voor-
beelden en iemand waar ze mee gaat sa-
menwerken is Franca van de Kerkhof van 
Coda uitvaarten. “De menselijkheid en 
de liefdevolle manier zoals zij uitvaarten 
regelt, vind ik echt bewonderenswaardig. 
Wij delen de passie om mensen, het liefst 
vooraf, bewuste keuzes te laten maken.” 

www.bewusterafscheid.nl
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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

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

Brasemlaan 28 | 5706 BK Helmond
06-40875366

moniquemeulendijks19@gmail.com

Henry Manders 
Bestrating

06 - 20 40 44 33
www.mandersbestrating.nl

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

Helmond (Stiphout)

Net als andere grote 
levensgebeurtenissen, 

verdient ook ons 
afscheid bewuste 

aandacht. Voor jezelf 
en voor de mensen 
die achterblijven.

 
Graag kijk ik met 

jou of jullie mee hoe 
dit moment een 

weerspiegeling kan 
worden van wie jij 
bent of wie je was.

Ook als je al ergens verzekerd bent, kun je bij mij terecht

Marieke van Ooyen
M: 06 53582516

www.bewusterafscheid.nl
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Op eigen kracht opgestaan
Ze vertelt: “Spiritualiteit heeft natuurlijk 
altijd al in me gezeten, maar het ont-
dekken daarvan is door eerdergenoemde 
gebeurtenissen in een stroomversnelling 
gekomen. Ik ben me elke dag gaan afvra-
gen waar ik dankbaar voor ben; voor een 
nieuwe dag, voor de mooie natuur, voor 
een goede gezondheid, enzovoorts. Ik 
merkte dat ik me daarmee al snel beter 
begon te voelen. Ik ging letten op mijn 
voeding, ging veel wandelen in de natuur 
en zocht de positiviteit op, in het leven 
draait het om de kleine dingen en niet om 
(grote) materiële zaken. In die tijd ben ik 
ook een kinderyoga-opleiding gaan doen. 
Soms kostte het me moeite om uit bed te 
komen en me daarvoor in te gaan zetten, 
maar ik moest van mezelf. En achteraf 
was ik dan weer blij dat ik mezelf daar-
toe gezet had. De positieve vicieuze cir-
kel heeft me er bovenop gebracht. Ik ben 
best trots dat ik kan zeggen dat ik op ei-
gen kracht weer terug opgekrabbeld ben.”

Geluksmomentje voor anderen
Nu Priscilla weer goed in haar vel zit, doet 
ze hard haar best om anderen te helpen. 
“Ik zoek de verbinding op met mensen en 
bekijk wat ik voor ze kan betekenen. Eén 
van de beste lessen die ik geleerd heb, is 
om te vertrouwen op het universum. Alles 
komt goed. Dat wat jij nodig hebt, komt 
op je pad. Je vraagt het aan het universum 
en laat het weer los. Vaak komt het dan 
op momenten dat je het niet verwacht. 
Daarnaast voel ik bij mensen (en dieren) 
aan of we dezelfde energie hebben. Vaak 
is het dan al voldoende om gewoon sa-
men te zijn, dan hoef ik verder weinig te 
zeggen om de ander beter te laten voelen. 

En als ik een ander een geluksmomentje 
kan bezorgen, al is het nog zo klein, dan 
is mijn dag alweer geslaagd. Daar word ik 
echt heel blij van.”

Iedereen heeft een bepaalde mate van 
spiritualiteit in zich. De één zal daar wat 
meer mee doen dan de ander. “Iemand 
anders een geluksmomentje bezorgen 
kan iedereen. Ga langs bij iemand die 
eenzaam is, stuur een kaartje naar fami-
lie, bak een appeltaart voor een vriendin… 
Een klein gebaar voor een groot geluk. En 
je krijgt er zo ontzettend veel oprechte 
dankbaarheid voor terug!”

Toeval bestaat niet
Je merkt aan alles bij Priscilla dat ze ge-
lukkig is. “Ik leef in overvloed”, zegt ze dan 
ook. “Elke dag zie ik iets moois om van 
te genieten. Of dat nou een regenboog 

is, een verstopte hartjesvorm of een witte 
veer, het zijn dingen die mijn leven verrij-
ken. Misschien dat ik die dingen als hoog-
gevoelig persoon sneller opmerk, maar ze 
zijn er niet voor niets. Volgens mij bestaat 
er dan ook geen toeval.”
Dat laatste kreeg ‘toevallig’ extra kracht 
toen ik, de schrijfster van dit artikel, een 
inspiratiekaart mocht trekken. Eerder in 
ons gesprek vertelde Priscilla dat het ge-
tal 11 veel voor haar betekent. Kort gezegd 
geeft het getal haar bevestiging of stuurt 
het haar de goede richting op. Priscilla 
waaierde de kaarten uit (uiteraard met de 
rug naar boven) en ik mocht er eentje kie-
zen. Ik ben rechtshandig en wilde dan ook 
met rechts pakken. “Je moet eigenlijk met 
links pakken”, zegt Priscilla. “Rechts staat 
voor de ratio, links voor het gevoel.” Met 
mijn linkerhand koos ik een kaart, haast 
verstopt onder de andere. Je voelt al aan 
welke kaart het was: nummer 11.

De genezende werking van positiviteit
Priscilla van den Berk trok zichzelf uit diep dal: een inspiratie voor velen

Een aantal jaar geleden ging het leven niet bepaald van een leien dakje voor Priscilla van 
den Berk uit Brandevoort: ze is gescheiden, verloor haar baan en een goede vriend pleegde 

zelfmoord. Dat was een erg moeilijke periode voor haar. Het is dan ook niet zo gek dat ze in een 
burn-out terecht kwam. Ze bezocht een psycholoog, maar kwam erachter dat dat niet de oplossing 

was. Ze vond verlichting bij zichzelf, door te kijken naar alle goede dingen om haar heen.

Priscilla heeft samen met haar 
partner Koen de droom om eens 
een healingcentrum te starten. 
“Dat komt wel goed, ik vertrouw 
erop dat dat nog wel op mijn pad 
komt, als het moment daar is. 

Dan wil ik heel graag mijn 
positieve energie en kennis 
delen met iedereen die daar 
behoefte aan heeft. Het centrum 
kan dan ruimte bieden voor 
healingsessies, yogalessen, 
readings enzovoorts. Ik wil zoveel 
mogelijk mensen helpen (terug) in 
hun eigen kracht te komen.”

www.onsbrandevoort.com
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Voor de beste spataderbehandeling: Ceulen Klinieken in Helmond

Ceulen Klinieken is een zelfstan-
dige polikliniek voor huidziekten 
en spataderen met sinds 2014 een 
vestiging in Helmond. Ceulen Klinieken is 
dagelijks geopend om patiënten met 
huidaandoeningen te behandelen. De 
inwoners van Helmond en omstreken 
zijn erg tevreden over Ceulen Klinie-
ken. Dat blijkt uit zeer hoge patiëntte-
vredenheidsscores die Ceulen Klinie-
ken krijgt. Ceulen Klinieken is op haar 
beurt weer erg verguld met het ver-
trouwen 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 toegan-
kelijkheid en de patiëntvriendelijkheid. 
Ondertussen houden we nog steeds 
oog voor de patiënt als mens. In deze 
Corona-tijd is dat helaas niet vanzelf-
sprekend. En de mensen waarderen 
dat, dat is waar wij het voor doen!”

zichtbaar zijn, dit is niet het geval. We on-
derscheiden 2 adersystemen in het been: 
het diepe -en het oppervlakkige adersys-
teem. Een trombose treedt altijd op in het 
diepe adersysteem. Spataderen daarente-
gen komen vooral voor in het oppervlak-
kige systeem. Wat bij veel mensen, maar 
ook bij veel huisartsen minder bekend is, 
is dat de meeste spataderen in het verbor-
gen gedeelte van het oppervlakkige sys-
teem liggen. Hierdoor zijn spataderen aan 
de buitenkant meestal dus niet zichtbaar!

Stationsstraat 1, Helmond
085 - 043 24 54 

www.ceulenklinieken.nl

Wat gebeurt er tijdens het spat-
aderconsult bij Ceulen Klinieken?  De 
medisch specialist zal beginnen met 
het afnemen van een anamnese en het 
uitvoeren van een lichamelijk onderzoek 
van uw benen. Hierna wordt er een vaat-
onderzoek met een echo uitgevoerd om zo 
het zichtbare en verborgen adersysteem 
te controleren op de aanwezigheid van 
spataderen. Na het echo-onderzoek wordt 
er, zo nodig, een behandelplan opgesteld.

Helmond

Veilig en effectief spataderen 
behandelen
Dr. Ceulen: “Iedereen heeft wel eens 
gehoord van spataderen, maar er is ook 
nog veel over spataderen niet bekend. Eén 
van de misverstand is dat spataderen altijd 

Welke klachten kunnen wijzen op 
spataderen? Een zwaar of vermoeid ge-
voel in de benen, onrustige benen, krampen 
en pijn zijn symptomen die kunnen wijzen 
op spataderen. Ook zichtbare huidafwij-
kingen zoals eczeem, verkleuringen rond 
de enkels en vocht in de benen kunnen 
veroorzaakt worden door spataderen. 
Heeft u één of meerdere van deze symp-
tomen dan is dat een goede reden om 

naar uw huisarts te gaan om te bespreken 
of een spataderconsult aangewezen is. 

Hoe worden spataderen behandeld? 
Er bestaan verschillende methodes om 
spataderen te behandelen. Bijzonder is 
te noemen dat Ceulen Klinieken gespe-
cialiseerd is in alle soorten spataderbe-
handelingen, en dat deze behandelingen 
altijd poliklinisch en onder plaatselijke 
verdoving worden uitgevoerd. U kunt na de 
behandeling altijd meteen weer naar huis. 

Verborgen spataderen worden over het alge-
meen met inwendige lasertherapie behan-
deld. Bij deze techniek wordt via een enkele 
insteekopening een laserfiber in de te be-
handelen spatader gebracht. Door de afgifte 
van laserlicht wordt de ader verhit, waar-
door de wand samentrekt en volledig sluit. 

Middelgrote spataderen die over de zijkant 
van het bovenbeen lopen, en spataderen 
rond de knie en op de voet kunnen worden 
verwijderd met de Mullertechniek. Bij deze 
techniek worden onder lokale verdoving op 
verschillende plekken kleine gaatjes in de 
huid gemaakt. Via deze gaatjes wordt met 
haakjes de spatader in gedeelten verwijderd. 

Het wegspuiten van spataderen, ook wel 
sclerotherapie genoemd, is een uitsteken-
de manier om de kleinste spatadertjes te 
behandelen. Bij deze techniek wordt een 
vloeistof in de spatader gespoten die tot 
doel heeft deze spatader te “verschrompe-
len”. Hierdoor zullen klachten verminderen 
of zal de lelijke spatader minder opval-
lend worden of zelfs geheel verdwijnen.

Tot slot: ”Onze patiënten krijgen hoogwaardige 
dermatologische zorg, wij hebben minimale 
wachttijden, behandelingen met medische 
indicatie worden 100% vergoed door alle 
zorgverzekeraars. Wel zo patiëntvriendelijk!”

Kom af van cellilute, 
oud vet, verklevingen, 
afvalstoffen, toxinen, ziektes, ongemakken 
en trauma's. Makkelijk en snel!

Geen één techniek werkt op zoveel 
lagen als Transformational cupping.

Wil je eindelijk verlost zijn van:
• nek-, schouders-, en rugklachten;
• hoofdpijn en migraine;
• stress en stressgerelateerde klachten;
• hormonale disbalansen?

Wil je heel graag:
• Letterlijk en figuurlijk anders en beter in je vel komen?
• Meer rust in je hoofd, balans en energie? 

Verbeter je gezondheid en vitaliteit van binnenuit en 
ervaar wat deze unieke en effectieve behandeling voor 
jou kan doen.

Wie weet tot binnenkort bij mij in de praktijk.

Een behandeling boeken, of meer informatie?
Meta Bloks | 06 22 710 740 | info@metavita.nl

TRANSFORMATIONAL

CUPPING
Hi! Mijn naam is Meta, een enthou-

siaste 47-jarige Vitaliteitscoach, ge-

trouwd en bonusmoeder van twee 

pubermeiden. Ik word oprecht blij 

als ik drukbezette vrouwen op een 

nuchtere manier kan inspireren en 

inzichten mag geven hoe ze de regie 

weer terugpakken over hun fysieke, 

mentale en emotionele vitaliteit.

Het mooiste om te zien is dat mijn 

klanten weer helderheid krijgen en 

gemotiveerd stappen gaan zetten. 

Ze krijgen al snel meer rust in hun 

hoofd, voelen zich vitaler en komen 

hormonaal weer in balans. 

Chronische stress, schommelen in 

energieniveau en allerlei gezond-

heidsklachten zijn lang een rode 

draad geweest en zorgde voor een 

burn-out begin 2012. Pas toen ik 

inzag waarom ik deed zoals ik deed 

en leerde hoe goed voor mezelf 

zorgen er voor mij uitzag, kwam de 

balans en energie terug en verdwe-

nen de klachten. Door coaching, het 

volgen van diverse opleidingen op 

het gebied van hormonen, voeding, 

stress en mindset, heb ik de sleu-

tels gekregen die bij mij voor veran-

dering hebben gezorgd en waar ik 

sinds mei 2015 succesvol mensen 

mee begeleid naar een bewust, ge-

zond en energiek leven.

Ik geloof erin dat we zelf veel meer 

in de hand hebben dan we denken 

als het gaat om onze algehele vita-

liteit. Transformational Cupping©️ is 

een waardevolle aanvulling op wat 

ik al jaren doe. Je ruimt letterlijk 

oude ballast op, voelt je energieker 

en komt dichter bij jezelf. Vrouwen 

nog meer van binnen naar buiten 

laten stralen. Daar word ik ontzet-

tend blij van.

Ben je benieuwd wat ik voor jou kan 

betekenen? Neem gerust een kijkje 

op www.metavita.nl of plan een vrij-

blijvende telefonische afspraak voor 

meer informatie.

Wie weet tot binnenkort!

Energieke groet, Meta
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supermarkt 
voor minima

Het assortiment bestaat uit ruim 200 
verschillende producten, dagelijks vers 
vlees, vers brood, verse groente en fruit en 
een mooi assortiment diepvriesproduc-
ten. Winkelen bij Super Sociaal betekent 
winkelen met flinke korting.

Super Sociaal is onderdeel van SMO en 
maakt onderdeel uit van het armoede-
beleid van de gemeente Helmond. Om te 
kunnen winkelen bij Super Sociaal moet u 
zich eenmalig persoonlijk aanmelden. Dat 

kan heel eenvoudig met een zogenaam-
de Gemeentelijke Inkomensverklaring. 
Deze verklaring krijgt iedereen automa-
tisch toegezonden als u een bijstands-
uitkering ontvangt. Ontvangt u geen bij-
stand en heeft u toch een laag inkomen, 
bijvoorbeeld AOW, kom dan gerust naar 
de winkel dan helpen wij u graag met het 
aanvragen van een Gemeentelijke Inko-
mensverklaring.

U bent van harte welkom!

Aan de Engelseweg 127 ligt Super Sociaal. 
Dit is een supermarkt voor mensen 
die (tijdelijk) minder inkomsten hebben. 

T: 0492 – 552 876
www.supersociaal.nl
DINSDAG / WOENSDAG:
10.00 – 16.30 UUR  

DONDERDAG
10.00 – 17.30 UUR

Super Sociaal

11
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125 jaar
NCB/ZLTO

1896 - 2021

Door: Jan Roefs

Elk dorp of stad had een eigen afdeling 
van de N.C.B. en vaak werden coöpera-
ties op plaatselijk niveau opgericht. Bij-
voorbeeld de melkfabrieken, groente- en 
fruitveilingen en mengvoerproductie. 
Ook provinciaal en landelijk werden de 
krachten gebundeld. Daardoor ontston-
den sterke coöperaties op verschillende 
werkterreinen. Voorbeelden zijn de boe-
renleenbank (nu Rabobank), verzekerin-
gen van Interpolis, boekhoudbureaus van 
Abab, CHV Veghel en de Vee en Veecen-
trale, nu Vion. Scholing van boeren en 
tuinders vond op verschillende manie-
ren plaats. Kort bij huis via de melkcur-
sussen, de proefvelden, veekeuringen en 
agrarische dagen. Via de oprichting van 
landbouwscholen vond gerichte opleiding 
plaats. De Middelbare Landbouwschool 
in Mierlo-Hout heeft tot 2007 dienst ge-
daan. En is toen als Helicon verder gegaan 
op Suytkade. 

In 1906 werd in Helmond een melkfabriek 
opgericht onder de naam de Eendracht. In 
1938 werd een nieuw fabrieksgebouw en 
installatie in gebruik genomen. De naam 
werd veranderd in Hemepro; Helmondse 
MelkProducten. De fabriek was tot 1984 in 
bedrijf en de verwerking van melk is toen 

overgegaan naar DMV/Campina in Veg-
hel. Elk dorp of stad had ook haar eigen 
Boerenbondswinkel, vaak in combinatie 
met een malerij en pompstation. In Mier-
lo-Hout heeft die lang gestaan op de lo-
catie aan de Hoofdstraat, waar nu de Aldi 
gevestigd is.
In 1910 werd in Mierlo Fruitveiling de Ker-
senboom opgericht. Met als belangrijkste 
doel de verkoop van de Mierlose Zwarte. 
Een kersensoort die wijd en zijd bekend 
was en prima geschikt was voor de ker-
senstreuf; de pannenkoeken met kersen 
er op. Het bleek dat het gebied Mierlo/
Mierlo-Hout en omgeving prima geschikt 
was voor de kersenteelt. In 1910 meldden 
zich 134 leden aan, een overweldigend 
succes. De kunst van het kersen telen werd 
geleerd in Uden, door de aanleg van een 
proeftuin aan de Kerkstraat in Mierlo en 
door goede voorlichting. De kersen wer-
den bestoven door bijen en het plukken 
ervan, met name in de hoogstammen, 
was vaak een avontuur. De verkoop van 
de kersen vond plaats in hotel het Anker 
aan de Vesperstraat. Maar ook volop van 
thuis uit of langs de weg. De Geldropse-
weg was een uitstekende locatie, kan ik 
uit ervaring zeggen.
In 1948 werd in het eerste weekend van 
juli het eerste kersenoogstfeest georgani-
seerd. Een optocht met praalwagens, ar-

tiesten van naam en faam en met zowel 
een kersenkoningin uit Mierlo als uit Mier-
lo-Hout. Respectievelijk Mia Lammers en 
An van Dijk. In 1952 was Trees Vervoort uit 
Mierlo-Hout de kersenkoningin. De tra-
ditie werd voortgezet tot 1971. Inmiddels 
had Veiling de Kersenboom een eigen lo-
catie op de hoek Loeswijk/Bekelaar, waar 
in 1964 een nieuw veilinggebouw verrees. 
Naast fruit, kreeg ook groente en groente-

In 1896 werd, onder aanvoering van pater Gerlacus 
van den Elsen, in Brabant de N.C.B. opgericht. De Noord-

Brabantse Christelijke Boerenbond. Doel was om door 
krachtenbundeling en samenwerking de positie van de 

boeren en tuinders te verbeteren, zowel op financieel als 
maatschappelijk gebied. Voor die tijd werd de melk op de 
boerderij verwerkt en werden de boter, kaas en eieren en 
groente en ook vee thuis verkocht, langs de deur of op de 

markt in onder andere Helmond. De Veestraat in 
Helmond verwijst daar nog naar.

F | Rinie Weijts, heemkundekring Meyerle
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verwerking een steeds belangrijkere plaats. 
De kersenteelt verdween langzaam maar 
zeker naar de achtergrond en de teelt van 
bessen, aardbeien, augurken en boontjes 
begon aan een opmars. Vollegrondstuin-
bouw is in Mierlo en Mierlo-Hout altijd een 
belangrijke agrarische tak geweest. De vei-
ling is nog steeds in gebruik. 

En ook de Mierlose Zwarte is weer terug. 
25 jaar geleden is de werkgroep Mierlo-
se Zwarte opgericht en mensen van die 
werkgroep zijn weer kersenbomen gaan 
enten en planten. Op commerciële basis 
worden tegenwoordig weer kersen ge-
teeld en verkocht bij Hof van Huijbers aan 
de Bekelaar en de familie van der Linden 
aan de Eendenpoel. 
Ook het kersenoogstfeest kreeg een revi-
val via carnavalsvereniging de Kersepit.  De 
ZLTO-afdeling Helmond-Mierlo ontstond 
na een fusie in 1996 van de N.C.B.-afde-
lingen Helmond, Mierlo, Stiphout en Mier-
lo-Hout. De afdeling telt momenteel zo’n 
90 leden die in verschillende sectoren in 
de agrarische sector een boterham ver-
dienen; melkvee, paarden, pluimvee en 
varkenshouderijen, vollegrondstuinbouw 
of in de kas. We willen het 125-jarig be-
staan van de N.C.B./ZLTO niet onopge-

merkt voorbij laten gaan. Op zaterdag 25 
september is vanaf 16.00 uur voor leden, 
oud-leden en genodigden een feestmid-
dag/reünie in Veilinggebouw de Kersen-
boom aan de Bekelaar in Mierlo. De leden 
krijgen een uitnodiging; oud-leden kun-
nen zich aanmelden via Kareline Adriaans,  
zltohelmondmierlo@zlto.nl. De geschie-
denis van de land- en tuinbouw wordt 

onder andere levend gehouden in het 
Boerenbondsmuseum aan de Pandelaar 
in Gemert, het geboortehuis van pater 
Gerlacus van den Elsen en in het Jan Vis-
sermuseum aan de Keizerin Marialaan in 
Helmond. Daarnaast wordt in Stiphout 
nabij de Oude Toren elk jaar in augustus 
op traditionele wijze door tractorclub de 
Blôkers het graan gemaaid en gedorst.

Het kersenoogstfeest in 1952 met kersenkoningin Trees Vervoort uit Mierlo-Hout en 
adjudant van Gerwen | F Gonny van Rooij – Vervoort

F | Gonny van Rooij – Vervoort
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Herselsestraat 16.  Brandevoort - Helmond
06-50524702 | hans@kanzz.nl | www.kanzz.nl

Geef je dromen een Kanzz!

Je knippert even met je ogen en de laatste maanden van 
het jaar zijn alweer aangebroken. Deze periode is ideaal om 
stappen te zetten voor een goede financiële gezondheid. Ik 
geeft je graag een aantal tips om nu mee aan de slag te gaan.

1. Denk na over de studiekosten voor je kids.
Met kinderen op de basisschool lijkt een studie of studeren nog een 
ver-van-je-bed-show. Studeren wordt steeds kostbaarder en het is 
fijn dat je kind de ruimte heeft om te kiezen wat hij of zij wil studeren. 
Begin daarom op tijd om hiervoor te sparen. Hoe eerder je begint, 
hoe minder je hiervoor per maand hoeft te reserveren. Daarnaast is 
het voor je kind ook fijn om hun toekomst te starten zonder (grote) 
studieschuld.

2. Kijk naar de verduurzamingsmogelijkheden van je huis.
Er zijn tegenwoordig diverse en betaalbare mogelijkheden om je huis 
te verduurzamen. Het is niet alleen goed voor het milieu. Ook in je 
portemonnee merk je elke maand dat je energiekosten lager zijn.

3. Informeer naar de mogelijkheden om je 
 hypotheek over te sluiten.
Op dit moment staat de hypotheekrente historisch laag. Waarschijnlijk 
interessant om je hypotheek over te sluiten. Misschien is er zelfs 
wel ruimte voor die gewenste verbouwing. Ik bekijk graag wat jouw 
persoonlijke mogelijkheden zijn.

4. Denk eens na over je pensioen.
Maak plannen voor de periode na je werkzame leven. Wil je eerder 
stoppen met werken? Of toch die reis maken? Bekijk eens wat je 
plannen zijn en denk na wat voor financiële middelen je hiervoor nodig 
hebt.

5. Bekijk welke plannen en aanpassingen er in 2022 zijn.
De regering heeft op Prinsjesdag diverse plannen en aanpassingen 
gepresenteerd die ook gevolgen kunnen hebben voor jouw finan-
ciële gezondheid. Meer weten? Bekijk de actuele informatie op onze 
website: Kanzz.nl/blog.

Aan de slag met je financiële gezondheid? Maak dan een afspraak! Ik 
kijk verder dan eenmalig voordeel, wijs je op alternatieven 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.

Politieke column

Ik rij door Brandevoort, onderweg naar het mooie sport-
park, waar een stepchallenge plaats gaat vinden vandaag. 
Mijn collega Mhamed Yahia, een ook welbekend jongeren-
werker bij de Lev-groep, en zijn collega’s zijn met de jeugd 
van Brandevoort naast het sportpark neergestreken, bij het 
skatepark. 

Ik kom al op de muziek af en de koffie staat klaar, de popcorn 
wordt gemaakt. De jeugd is al met elkaar bezig op de ramp 
en maken mooie sprongen en doen met een step wat ik niet 
zou kunnen, handig en snel en wat een voetenwerk, over een 
ijzeren balk glijdend met respect voor elkaar en veel plezier 
met dit mooie weer. Bij de opening wordt duidelijk dat 5 jon-
geren bedacht hebben om deze challenge te gaan houden en 
in een week tijd was er een wedstrijd met mooie prijzen. De 
jongeren vinden elkaar en laten elkaar weten dat er iets leuks 
te doen is. Samendoen. Na een demo van een sponsor en 1 
van de jongeren die dit mede mogelijk heeft gemaakt, gaat de 
challenge van start en met de fans langs de zijlijn was dit een 
mooi bezoek aan Brandevoort.

Ook ben ik deze middag op bezoek gegaan bij de buurttuin, 
waar ik midden in een interview binnen kwam die Ralf en 
Sonja hadden met de regionale krant. Ik ben gaan rondkijken 
in deze prachtige tuin, waar ik later van Ralf uitleg kreeg over 
het doel van de tuin, zoals verbinden en samen komen. De 
tuin is voor iedereen en van allemaal, mensen uit de hele stad 
zijn welkom om hier samen te tuinieren en groenten en krui-
den te telen. Ze zijn nog op zoek naar inwoners die graag tui-
nieren, ook legt Ralf uit dat ze contact hebben met scholen, 
die met de kinderen hier les krijgen over planten en kruiden 
en wat er allemaal moet gebeuren in een tuin. Waar komen 
groentes vandaan en wat kun je er mee. Ook dit is een plek 
met een sociale functie een plek om te ontmoeten en samen 
iets moois te bereiken.

Zoals ik al aangaf zijn ze nog op zoek naar tuinders, mensen 
met groene vingers en zeker met de aankomende verhuizing 
die eraan zit te komen, hebben ze veel hulp nodig. De stads-
boerderij is een mooi voorbeeld om verder te gaan met dit 
mooie project, voor Brandevoort en 
met de inwoners van onze stad. Sa-
men doen… samen staan we sterker.

Alexandra Koolen 
gemeente raadslid 
Helder Helmond 

Brandevoort 
verbindt… 

samen doen
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“Wij zijn Nick Jaspers (31) en Laura Hendriks (30) en 
recentelijk verhuisd naar Brandevoort de Veste. Nick 
komt uit Mierlo-Hout en Laura uit Beek en Donk. 
Wij hebben een aantal jaren samen op de Kleine 
Berg in Eindhoven gewoond. We hadden het hier 
ontzettend naar ons zin, maar het was een erg 
klein appartement. Een jaar in lockdown op 40 
vierkante meter heeft onze zoektocht naar een 
huis dus ook wel wat versneld! En zodoende 
zijn we terecht gekomen in ons heerlijke huis 
op de Plaetse. 

We vinden Brandevoort een heerlijke buurt. 
Naast het feit dat alle voorzieningen die je 
nodig hebt hier aanwezig zijn, vinden wij het 
ook leuk dat Brandevoort een gemêleerde wijk is. 
Er wonen zowel jonge als oudere gezinnen, mensen 
uit Helmond zelf, maar ook van buiten Helmond. Deze 
diversiteit vinden wij leuk. Wat ons ook opvalt is dat er 
van alles te doen is. Het koor dat in de avonduren op de 
trappen van de openbare basisschool staat te zingen, 
kinderen die in de grachten staan te vissen, of alle 
fietsers die rondje Helmond aan het fietsen zijn. Vanaf 
ons bankje voor de deur vermaken wij ons prima! Op 
de Kleine Berg was ook altijd van alles te zien, en deze 
‘gezellige drukte’ ervaren we vanaf de Plaetse ook. Dat is 
meer geluk dan wijsheid, maar voor ons erg welkom. 

Wij wonen nu een stuk dichter bij onze vrienden en 
familie en pakken nog redelijk vaak de trein naar 
Eindhoven voor een terrasje. Ook ideaal die aansluiting. 
Dus wij hebben het hier goed en we kijken ernaar uit om 
met meer mensen uit de wijk kennis te maken!”

Wij van Ons Brandevoort Magazine wensen Nick en 
Laura 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!

Welkom in
Brandevoort
In deze editie stellen Nick en Laura 
zich graag aan u voor. Zij zijn onlangs 
in Brandevoort komen wonen 
en vertellen:

F | Privécollectie Nick en Laura
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Gezocht: Hockeysters!
Ben jij 30+ en heb je hockey-er-
varing?  Wij zijn een enthousiast 
dameshockeyteam bij HC Mierlo 
(vlakbij Brandevoort) en wij zijn op 
zoek naar versterking! 

Ons doel is 1x per week een gezellige, 
maar goede training en op zondag 
een leuke en sportieve wedstrijd 
spelen in de regio. Lijkt je dit wel 
wat en wil je wel eens een training 
meedoen? Neem dan even contact 
op met onze aanvoerder Carla van 
Velden: DVAmierlo@gmail.com.
Tot ziens op het veld!

Groeten van
Dames Veteranen A HC Mierlo F | HC Mierlo

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

www.onsbrandevoort.com

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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Voor de komst van de ‘Wijk van de Toekomst’ in Brainport 
Smart District wordt een woning gesloopt. Deze woning heeft 
een prachtige, grote tuin. Struikroven en Stichting Stadsland-
bouw Brandevoort organiseren daarom een Struikroofdag, zo-
dat zoveel mogelijk planten een tweede leven krijgen in Bran-
devoort.

Zo werkt Struikroven
Samen met een ervaren Struikrover ga je met je gezin of buurt-
genoten op zoek naar planten die je een tweede leven wilt geven 
in je eigen tuin. Een gegarandeerd leuke activiteit voor jong en 
oud. Je hebt geen groene vingers nodig, er is hulp genoeg!

Zet je op een plezierige manier in voor circulariteit, biodiversiteit 
en klimaatadaptatie!

Praktische informatie
Wanneer: Zaterdag 9 oktober tussen 10.00 en 15.00 uur.
Verzamelplaats: Diepenbroek 8, Helmond
Parkeren: Parkeren (beperkt) mogelijk langs de weg. Let op aan-
wijzingen.
Kosten: Helemaal gratis! Wij zorgen voor koffie/thee en iets lek-
kers!
Benodigdheden: Schep, bak, snoeischaar (kruiwagen)

Meer info: www.struikroven.nl

Zaterdag 9 oktober 2021 tussen 10.00 en 15.00 uur 

Struikroven in Brandevoort 

Door: Wendy Lodewijk

Voor het bijzonder bloemetje van deze 
editie ging ik langs bij Susanne Derks. 
Zij neemt het bloemetje in ontvangst 
namens de organisatie van de Kinder-
vakantieweek. Deze heeft dit jaar uit-
eindelijk toch niet kunnen plaatsvinden, 
helaas. Alle voorbereidingen zijn voor 
niets geweest, iets wat zeer spijtig is en 
waarvan wij vonden dat het een bloeme-
tje verdient.

Susanne legt uit waarom de Kindervakan-
tieweek geen doorgang kon hebben: “Er 
waren te veel onduidelijkheden, waar de 
gemeente ook geen doorslag over kon ge-

ven. Is het wel verantwoord? Kunnen we 
dit wel veilig organiseren? En aangezien 
we 800 aanmeldingen hadden, zouden 
er behoorlijk wat mensen op de been zijn. 
800 kinderen, maar ook ouders, begelei-
ders en vrijwilligers. Er was helaas op korte 
termijn geen duidelijkheid te geven over 
de toepassing van de geldende corona-
maatregelen voor grote groepen. Wat ook 
meespeelde, is dat wij wel het inschrijf-
geld wilden kunnen terugbetalen als het 
evenement niet door kon gaan. Dus vóór 
dat we echt kosten gingen maken voor 
bijvoorbeeld het drukken van shirts en het 
vastleggen van uitjes, wilden we de knoop 
doorhakken. Alle onzekerheden zorgden 
ervoor dat we, met pijn in ons hart, het 
niet door hebben laten gaan.”
Het is ontzettend jammer en zonde van al 
het werk dat er al in zat. Toch willen ze bij 
de Kindervakantieweek liever vooruit kij-
ken dan terug en daarom zijn ze al volop 
bezig met de voorbereidingen van de edi-
tie van 2022. Susanne vertelt: “We heb-
ben er een flinke kluif aan om alles goed 
te organiseren. Onze Kindervakantieweek 
is groter dan in veel andere wijken. Daar-
naast zijn we veel vrijwilligers ‘verloren’ in 
de tijd van corona, omdat onze activitei-
ten stil lagen en mensen iets anders zijn 
gaan doen. Maar we gaan door! We zijn 
bijvoorbeeld al draaiboeken aan het sa-

menstellen voor volgend jaar en we zijn 
ook druk bezig met het testen van een 
app die we speciaal voor de Kindervakan-
tieweek ontwikkeld hebben. We zijn met 
zijn allen trots op Helmond en trots op 
onze wijk. Brandevoort is nog relatief jong 
en toch is er al zoveel animo om de Kin-
dervakantieweek zo groots op te zetten. 
Binnen onze groep heerst ook echt het 
gevoel van saamhorigheid. We doen dit 
samen. Wel zijn we op zoek naar nieuwe 
aanwas om ons team te komen verster-
ken, want vele handen maken immers 
licht werk. We kijken uit naar de 12e editie 
die weer traditiegetrouw plaatsvindt in de 
eerste week van de zomervakantie.”

Heb je interesse om te komen helpen bij 
de Kindervakantieweek, in een fijn en en-
thousiast team? Stuur dan een mail naar 
communicatie@kvwbrandevoort.nl. Wil 
je eerst wat meer weten over de Kinder-
vakantieweek? Kijk dan op hun website: 
www.kvwbrandevoort.nl.

Het bloemetje is ter beschikking gesteld 
door Bloemboetiek Nicole.

Bijzonder Bloemetje

Susanne Derks neemt het bloemetje in 
ontvangst namens de Kindervakantieweek. 

F | Wendy Lodewijk.

Bloemboetiek

Nicole
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Welkom  bij  de
 speciaalzaken  in  Mierlo!

Welkom  bij  de
 speciaalzaken  in  Mierlo!

www.mierlo-centrum.nl

Margrietstraat 61

Dorpsstraat 81

Margrietstraat 43 Margrietstraat 65 Margrietstraat 126

Vesperstraat 2

Margrietstraat 124

Dorpsstraat 102aMargrietstraat 120 W. Alexanderstr. 1a
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Inleveradres: Mierloseweg 244 | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

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, week-
end/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. 0492-
523147 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

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 6 oktober 2021.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie juli 2021: Arjanne
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Grienderhoeve 18 

Laathoeve 21a Landvoort 6 

Posteleinserf 14Turfhoeve 36

DIRECT VERKOCHT

DIRECT VERKOCHT

Maak kennis met 
onze woningmakelaars

DIRECT VERKOCHT

DIRECT VERKOCHT

DIRECT VERKOCHT VERKOCHT
Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW WONING OOK 
VERKOPEN?

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS TEAM 

VAN WONINGMAKELAARS. 

Als groot kantoor met een breed 

netwerk hebben wij de BESTE

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*


