
Oudercommissie Hoera Helden 
 

Sinds dit jaar is de Oudercommissie van Hoera Helden nieuw leven ingeblazen. 

Graag willen we ons aan jullie voorstellen. Mochten je vragen, opmerkingen, ideeën 

hebben over de oudercommissie of over Hoera? Of heb je interesse om lid te worden van 

de oudercommissie? Je kunt ons bereiken op: helden@ouder.hoerakindercentra.nl 

 

Janneke 
Hallo allemaal, Via deze weg wil ik mij graag aan jullie voorstellen 

als lid van de oudercommissie voor Hoera. Ik ben Janneke Absil 

43 jaar, getrouwd met Johan en we hebben 4 kinderen Niels (13), 

Anne (11), Koen (9) en Gies (6). Drie hiervan maken gebruik van 

de opvang bij Hoera. Ik vind het belangrijk dat er een klankbord 

is voor ouders door ouders voor Hoera, vandaar dat ik deze 

functie ben gaan doen. We wonen aan de rand van Helden-dorp. 

Mijn hobby’s zijn divers, van het verbouwen van onze boerderij 

en hardlopen tot het voetballen kijken van onze jongens, en 

turnen kijken van onze dochter. Verder werk ik nog twee dagen in 

de week bij slagerij Rutten in Panningen.  

 

 

Joyce 
Hallo allemaal, ik ben Joyce Peeters-Bouten en ben 35 jaar. Ik 

woon samen met mijn man Marcel en twee zoontjes, Cas en 

Dex, in Helden. In januari verwachten wij ons derde kindje. 

Op dit moment gaan Cas en Dex beide naar de dagopvang 

locatie Kloosterstraat in Helden.  

Ik werk momenteel 3 dagen in de week als interieurarchitect 

bij de Heldense Kantoor Installaties in Panningen.  

Sinds dit jaar zit ik bij de oudercommissie omdat ik graag 

meer wil betekenen voor de opvang van mijn kinderen en wil 

meedenken over nieuwe ideeën en mogelijkheden. 

 

Nicole 
Hallo, mijn naam is Nicole Philipsen en ben 42 jaar. 

Ik ben getrouwd met Stan en trotse moeder van Mees (13), Job (9) 

en Roos (6). 

Ik ben werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. 

De oudercommissie vertegenwoordigt alle lagen van het IKC.  

Ik vind het leuk om samen met een groepje andere ouders mee te 

denken en samen met de professionals te kijken naar wat al goed 

gaat en wat er nog verbeterd kan worden. 

 
 

 

Inge 
Graag wil ik me via deze weg voorstellen. Mijn naam is Inge 

Hesen en ben 30 jaar. Ik woon samen met Paul en onze twee 

dochters Roos (3 jaar) en Anne (7 maanden). Op dit moment 

gaan ze een dag per week naar de dagopvang aan de 

Kloosterstraat. Ik werk als kwaliteitscoördinator en 

managementondersteuner bij de Ease Travel Clinic.  

Sinds vorig jaar ben ik lid van de oudercommissie, omdat ik 

graag wil meedenken om waar het kan de opvang voor mijn 

kinderen nog verder te verbeteren. 

 


