
Een aanvraag bij het Jeugdfonds Cultuur Brabant doe je via een intermediair. Een intermediair is iemand die 

betrokken is bij het gezin. Bijvoorbeeld een leerkracht, maatschappelijk werker of een schuldhulpverlener. In 

Roosendaal kun je terecht bij:

• Leergeld Roosendaal e.o.: Leergeld.rsd@kpnmail.nl

• Stichting Paul: info@stichtingpaul.nl

• New Age Learning: info@new-age-learning.nl

• De Kunst en Cultuurcoach: info@dekunstcultuurcoach.nl

• CultuurCompaan: milou@cultuurcompaan.nl

• Wegwijs Roosendaal: r.spekman@wegwijsroosendaal.nl

Zie volgende pagina

Intermediairs Roosendaal
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• Stichting Nidos: n.verbruggen@nidos.nl, J.vanderZijden@nidos.nl

• Quiet Roosendaal: karin@quiet.nl

• Stichting KkiN: stichtingskkin@gmail.com

• wijZijn Traverse: marlies.cijvat@wijzijntraversegroep.nl

• Vluchtelingenwerk Roosendaal: ddejong@vluchtelingenwerk.nl

Meer weten over het Jeugdfonds Cultuur Brabant?
• Relatiebeheerder Roosendaal: Trudie Stalpers, trudie@cultuurcompaan.nl

• Coördinator Jeugdfonds Cultuur Brabant: Peter Overeem, brabant@jeugdfondscultuur.nl

• Of kijk op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/brabant-cultuur/

Intermediairs Roosendaal - vervolg
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Een aanvraag bij het Jeugdfonds Cultuur Brabant doe je via een intermediair. Een intermediair is iemand die 

betrokken is bij het gezin. Bijvoorbeeld een leerkracht, maatschappelijk werker of een schuldhulpverlener. In 

Sint-Michielsgestel kun je terecht bij:

• GGD Hart voor Brabant: s.ensink@ggdhvb.nl

• Onderwijs: toine@vanheesch.org

• Cello: rvanuden@cello-zorg.nl

Meer weten over het Jeugdfonds Cultuur Brabant?
• Relatiebeheerder Sint-Michielsgestel: vacant

• Coördinator Jeugdfonds Cultuur Brabant: Peter Overeem, brabant@jeugdfondscultuur.nl

• Of kijk op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/brabant-cultuur/

Intermediairs Sint-Michielsgestel
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Een aanvraag bij het Jeugdfonds Cultuur Brabant doe je via een intermediair. Een intermediair is iemand die 

betrokken is bij het gezin. Bijvoorbeeld een leerkracht, maatschappelijk werker of een schuldhulpverlener. In 

Valkenswaard kun je terecht bij:

• Leergeld Valkenswaard e.o.: leergeldvalkenswaard@outlook.com

Meer weten over het Jeugdfonds Cultuur Brabant?
• Relatiebeheerder Valkenswaard: Els van den Putte, els.van.den.putte@valkenswaard.nl

• Coördinator Jeugdfonds Cultuur Brabant: Peter Overeem, brabant@jeugdfondscultuur.nl

• Of kijk op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/brabant-cultuur/

Intermediairs Valkenswaard
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Een aanvraag bij het Jeugdfonds Cultuur Brabant doe je via een intermediair. Een intermediair is iemand die 

betrokken is bij het gezin. Bijvoorbeeld een leerkracht, maatschappelijk werker of een schuldhulpverlener. In 

Waalre kun je terecht bij:

• CMD Gemeente Waalre: cmd@waalre.nl

• Gemeente Waalre: rverstappen@waalre.nl, jlaurijsen@waalre.nl

Meer weten over het Jeugdfonds Cultuur Brabant?
• Relatiebeheerder Waalre: vacant

• Coördinator Jeugdfonds Cultuur Brabant: Peter Overeem, brabant@jeugdfondscultuur.nl

• Of kijk op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/brabant-cultuur/

Intermediairs Waalre
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Een aanvraag bij het Jeugdfonds Cultuur Brabant doe je via een intermediair. Een intermediair is iemand die 

betrokken is bij het gezin. Bijvoorbeeld een leerkracht, maatschappelijk werker of een schuldhulpverlener. In 

Waalwijk kun je terecht bij:

• Gemeente Waalwijk: mvantuijl@waalwijk.nl

• Kunstencentrum Waalwijk: s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl

• Stichting De Strohalm: Wil2@destrohalm.nl

• ContourdeTwern: wimsmits@contourdetwern.nl

• Meer weten over het Jeugdfonds Cultuur Brabant?

• Relatiebeheerder Waalwijk: Francesco f.vanmierlo@kunstencentrumwaalwijk.nl

• Coördinator Jeugdfonds Cultuur Brabant: Peter Overeem, brabant@jeugdfondscultuur.nl

• Of kijk op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/brabant-cultuur/
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