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grand prix carwash

ZELFWASBOXEN
9 ruime zelfwasboxen 24/7 geopend

PITSTOP SHOP
Drinks, snacks, car care products, air fresheners 24/7

AUTOWASSTRAAT
Volautomatische soft touch autowasstraat

STOFZUIGERS
18 krachtige stofzuigers 24/7 geopend

Nº 1

Grand Prix Carwash Helmond B.V. Churchilllaan 48, Tel. 0492-555613

WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL
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Hoogspannings-
lijnen

Een overzicht van het 
Brandevoort van vroeger 
en van nu.

Het risico van 
hoogspanningslijnen 
in Brandevoort moet zo 
veel mogelijk beperkt 
worden vindt Helmond. 
Daarom is Helmond nu 
bezig om de kabels van 
het landelijke netwerk 
onder de grond te 
mogen plaatsen.
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Geef me de 5
In ‘geef me de vijf’ legt 
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van het jaar
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‘t BrandPunt in de 
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Brandevoort de jaarlijkse 
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gehouden.
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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.

grand prix carwash

En dat wordt door onze lezers al jarenlang zeer gewaardeerd. 
Ons team stelt met enthousiasme elke week een uitgave sa-
men en wekelijks gaan zo’n negentig bezorgers op pad om de 
weekkrant bij u in de bus te duwen.

Waarom een nieuw Ons Brandevoort Magazine? 
Omdat onze redactie regelmatig berichten aangeleverd krijgt 
van de Brandevoortse verenigingen, kwam bij ons het idee 
op, om ze met een nieuwe uitgave van dienst te zijn. We zijn 
in gesprek gegaan met de redactie van de Brandevoorter 
Courant en die heeft ons uitgelegd dat de BC vier keer per 
jaar achtergrondverhalen over Brandevoort publiceert en niet 
de verenigingen ten dienste kon zijn. Zodoende willen we tien 
keer per jaar een ‘gat’ op gaan vullen en dient het magazine 
als een verlengstuk van Weekkrant De Loop Helmond.

Er zijn verder geen intenties die de Brandevoorter Courant 
kunnen schaden. Met de komst van het magazine beant-
woorden we alleen aan een vraag van, onder andere, de ver-
enigingen en inwoners, van Brandevoort. Er zijn afspraken 
tussen beide magazines om contact met elkaar te houden.

Natuurlijk wordt de uitgave commercieel ondersteund met 
advertenties, want de noodzakelijke kosten van redactie, op-
maak, drukken en verspreiding moeten ook gedekt worden.

Een ding is duidelijk: we willen Brandevoortse 
verenigingen, ondernemers en anderen die iets 
te melden  hebben, tien keer per jaar een 
stem geven, middels dit magazine.

Veel leesplezier.

Ad Klaasen, 
Adcommunicatie Helmond

Beste lezer,
We zullen ons eerst voorstellen. Wij zijn 
Adcommunicatie Helmond en sinds oktober 
2003 geeft onze onderneming Weekkrant 
De Loop Helmond uit. Als lokale weekkrant 
die dicht bij de inwoners staat, doen we dat 
met veel succes. Het wel en wee van onze 
prachtige stad Helmond, waar we trots op zijn, 
wordt hierin belicht. 

Hebt u vragen, suggesties, 
verhalen, mooie foto’s of 
iets anders? 
We plaatsen het graag.
Mail naar: 
redactie@onsbrandevoort.com

te melden  hebben, tien keer per jaar een 
stem geven, middels dit magazine.

Adcommunicatie Helmond
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verhalen, mooie foto’s of 

We plaatsen het graag.
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44

Enkele tientallen jaren hiervoor was het 
een en ander al aangepast middels de 
ruilverkaveling die hier plaats vond. Zo 
werd bijvoorbeeld het gehucht Schaile 
ontsloten. Dit was waar nu ongeveer 
De Veste ligt en de Stepekolk werd als 
centrale weg aangelegd, een functie 
die nu door de Brandevoortse Dreef 
wordt vervuld.

De woningen/boerderijen waarbij fami-
lies zijn ingevuld, bestaan nog steeds 
en zijn zodoende ‘ijkpunten’ om heden 
te oriënteren. Het mooie sportpark, 
wat nu zoveel mensen plezier biedt, 
maar ook de ‘Mugge Tent’, het vroegere 
“sportpark” van de KPJ, handbal/atle-
tiek (Katholieke Plattelands Jongeren) 
van eigenaar familie Roefs.

Een prachtige wijk is ontstaan, waar 
vele families met plezier wonen. Oud 
en nieuw gaat prima met elkaar om 
zoals de scholen, ondernemers en het 
bruisende verenigingsleven. Bekijk 
deze foto daarom en denk na over hoe 
het allemaal ook weer was. Staat u nu 
bij de Markthal dan kunt u zien waar 
de oude en nieuwe Stepekolk nu nog 
steeds loopt.

Heeft u opmerkingen of aanvullingen?
Laat het ons weten via 
redactie@onsbrandevoort.com

OUD en 
NIEUW 
Brandevoort
Op deze pagina’s ziet u een 
luchtfoto uit 1992, beschikbaar 
gesteld door Rene Vervoort, 
waarop we werden gewezen 
door Paul van Breugel, die 
nog steeds in zijn ouderlijke 
boerderij op Oud Brandevoort 
woont. Het platte land van 
Brandevoort stond in 1992 aan 
de vooravond van een zeer 
grote verandering.

tiek (Katholieke Plattelands Jongeren) 
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vele families met plezier wonen. Oud 
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bruisende verenigingsleven. Bekijk 
deze foto daarom en denk na over hoe 
het allemaal ook weer was. Staat u nu 
bij de Markthal dan kunt u zien waar 
de oude en nieuwe Stepekolk nu nog 

Heeft u opmerkingen of aanvullingen?

redactie@onsbrandevoort.com
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Uw expert op het gebied 
van brillen en lenzen

Hoofdstraat 99, 5706 AK Helmond

info@vanberlooptiek.nl          0492-549541

Ook verkijgbaar bij ons:

Nachtlenzen

Nationaal- en internationaal taxivervoer
Luchthaven vervoer
Koeriersdiensten
Chauff eursdiensten
Particulier schoolvervoer
Zittend ziekenvervoer

78.11.22
www.taxicentralebrandevoort.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Nationaal- en internationaal taxivervoer
Luchthaven vervoer
Koeriersdiensten
Chauff eursdiensten
Particulier schoolvervoer
Zittend ziekenvervoer

78.11.22
www.taxicentralebrandevoort.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Wilt u kennismaken met onze school?
Voor een  rondleiding kunt u contact met ons opnemen via 
administratiebrandevoort@obsh.nl

De Plaetse 150, 5708 ZJ   Helmond
Hulshoeve 4, 5707  SL Helmond
www.obsbrandevoort.nl

Eigentijds onderwijs, dat kinderen 
voorbereidt op hun toekomst in de 
Brainport regio.

Eigentijds onderwijs, dat kinderen 
voorbereidt op hun toekomst in de 
Brainport regio.

COMMUNICATIE
uw communicatie 

partner voor:
Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/ 

opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting 

(probleemloze verhuizing)
Internet Marketing

Verspreiding van uw fl yer/folder
Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD 

SCHERPE 
PRIJZEN!

info@adcommunicatie.nl
Steenovenweg 20, 
5708 HN Helmond

www.adcommunicatie.nl
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Hoelang doen 
jullie al mee?
‘Wij hebben alle vier de edi-
ties meegedaan met OBS 
Brandevoort. We hebben een 
vijfde, een vijfde en een zes-
de plaats bereikt tijdens vorige 
edities en dit jaar hebben we 
dus de eerste prijs behaald!’

Hadden jullie een 
groot team bij elkaar 
verzameld?
‘Wij waren met een team van 
23 (oud-)collega’s en partners. 
We hebben meestal rond de 

25 teamleden, wat een fijn 
aantal is, maar wel hard door-
werken op de avond.  Deze 
avond is daarmee meteen een 
gezellig teambuildingsactivi-
teit en de aanwezigheid van 
oud-collega’s maakt het ook 
heel bijzonder.’

Bereiden jullie je 
voor op de quiz?
‘We hebben niet echt een 
specifieke voorbereiding. Een 
of twee collega’s buigen zich 
over de strategie en wat admi-
nistratieve voorbereiding, een 
andere collega haalt wat lek-
kere hapjes en drankjes voor 

de avond, de pizza bestelling 
wordt vooraf opgenomen en 
verder komen we wat eerder 
bij elkaar om gezellig samen 
te eten en de spanning en de 
focus wat op te bouwen.’

Aan welke 
opdracht hebben 
jullie het meeste 
plezier beleefd?
‘Er waren erg veel leuke op-
drachten. Zeer knap hoe het 
allemaal in elkaar is gezet. Er 
waren veel mooie vragen waar 
echte kennis voor nodig was, 
maar vooral de doe-opdrach-
ten zorgen voor een fantasti-
sche beleving en verbinding 
binnen het team, maar vooral 
ook de hele wijk met al zijn 
deelnemers!
Erg leuk was het “trefballen” 
met pijl en boog. Onze colle-
ga’s Jasper en Chantal moch-
ten in de gymzaal de strijd 
aangaan met andere teams 
en elkaar afschieten. Ook de 

scootmobielrace á la Mario-
kart inclusief bananen was 
er leuk!’

En als laatste: waar 
gaat het gewonnen 
bedrag naartoe?
‘Het gewonnen bedrag gaan 
we besteden aan een goed 
doel, welk doel dat is, is nog 
een verrassing!’

GEEF 
ME DE

5 vragen, 5 antwoorden.

In ‘geef me de vijf’ legt de redactie vijf vragen voor aan 
een Brandevoorter óf Brandevoortse organisatie. Voor 
de eerste editie mochten wij de vragen stellen aan de 
winnaars van de Brandevoortse wijkquiz ‘Witte Wel Witte 
Nie’ die op 25 januari plaats vond in de wijk. Directeur 
van OBS Brandevoort én deelnemer van het team, 
Joris Dekker, vertelt graag meer over het team én 
de voorbereidingen voor de quiz. 

Met deze keer: 
Quizteam OBS Brandevoort
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Bent of kent u een 
Brandevoorter die 
wel eens in de 
spotlights mag 
staan? Laat het 
ons weten via 
redactie@
onsbrandevoort.com
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CACAO FEBRUARI

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

BINNENKORT IN HET SPEELHUIS!

08/02 3JS

MUZIEK De aard van het beest

09/02 JUF ROOS

JEUGD Gaat op vakantie

11/02 HENDRIK GROEN

TONEEL Zolang er leven is

12/02 SVEN FIGEE

MUZIEK Van Bach tot Blues

14/02 JEROEN SPITZENBERGER E.A.

TONEEL De liefde begraven

15/02 THE DOORS IN CONCERT

MUZIEK Fifty Years of Sex and Death

18/02 CONNY JANSSEN DANST

DANS Kiem

19/02 STEFANO KEIZERS

CABARET Sorry baby

27/02 BENJAMIN DE BEER

JEUGD Kristal Theater e.a. 

binnenkort:

zA 08 FEB 20:30 u  
guns 2 roses  
AN EVENING OF GUNS & ROSESS   
za 15 feb 21:00 u  

the hillbilly moonshiners 
PLAY THE MUSIC OF MUMFORD AND SONS
Zo 16 feb 11:00 u  

platenbeurs   
I.S.M. RAY ELPEE UIT EINDHOVEN
ZA 29 feb 21:00 u  

abba fever   
THE ULTIMATE ABBA SHOW
vr 06 mrt 20:00 u  

borgers
MUZIEK IN DE FAMILIE  
za 07 mrt 20:15 u  

ntjam rosie 
FAMILY AND FRIENDS TOUR 2020  
zo 08 mrt 20:00 u  

diamond head  
THE COFFIN TRAIN TOUR 2020

podium

FILOSOFILM V.A. 10 FEB
6 x filosofie & film door dr. Rob van Gerwen. 

KINDERFILMFESTIVAL 22 FEB T/M 01 MRT
Film, chips en fris in de schoolvakanties.

GOEDEMORGENFILM MA T/M VR 10:00 U
Film met warme drank en chocolade. 

THE ROYAL OPERA HOUSE 
& BALLET MEERDERE TIJDSTIPPEN
Opera en ballet op het witte doek.

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

Expo

Na wereldsteden als Tokyo, 
Montreal, Mexico City, Rome, 
Teheran en Syndey zal de 
World Press Photo Exhibition 
2019 nu ook te zien zijn in 
Helmond. 

T/m 29 mrt zijn de winnaars 
van de 2019 World Press  
Photo Contest te bewonderen 
in De Cacaofabriek.

06-29 Maart 2020
De Cacaofabriek
Helmond

denooijerhoveniers06 484 914 22

• beplanting • bestrating • vlonder
• pergola • gazon • verlichting
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In Brandevoort is er sprake van twee boven-

grondse hoogspanningslijnen. De provinciale 

lijn heeft een spanning van 150 kilovolt en de 

landelijke lijn 380 kV. De inwoners van Bran-

devoort maken zich al jaren zorgen dat de 

elektromagnetische straling van deze lijnen 

schadelijk is voor de gezondheid. 

Onderzoek naar straling 
Hoogleraar Gebiedsontwikkeling Co Verdaas 

stelde het ‘Advies Voorzorgbeleid Hoogspan-

ning en Gezondheid’ rapport op. Dit rapport 

werd door minister Wiebes aangeboden aan 

de Tweede Kamer in oktober 2019. Verdaas 

stelt voor het Nederlandse beleid aan te pas-

sen en pleit daarom voor een onderzoek naar 

maatregelen om magneetvelden zo klein mo-

gelijk te houden. Uit dit onderzoek is tot nu 

toe niet gebleken dat er een verband is tussen 

blootstelling aan de straling en ziektes zoals 

kanker, maar er is ook geen bewijs dat er geen 

verband is. Helmond ging wel zoeken naar 

mogelijkheden om de straling te reduceren. 

Hierdoor werd in 2016 besloten de provinciale 

lijn onder de grond te plaatsen. Vanuit de ge-

meente wordt er bij TenneT op aangedrongen 

ook deze oplossing te onderzoeken. Volgens 

TenneT is die oplossing op dit moment nog 

niet toegestaan. Er zijn in Nederland slechts 

enkele plaatsen waar bij wijze van proef 380 

kV-lijnen verkabeld zijn. ‘Brandevoort is geen 

experimenteertracé’, aldus TenneT.

Helmond meldt zich aan
Minister Wiebes, van Economische Zaken 
en Klimaat, wil daarom een beleid gaan 
ontwikkelen waarin een set maatregelen 
komen. Dit beleid moet een overzicht 
worden van ingrepen die zinvol zijn om 
magneetvelden in te krimpen.  
Wiebes wil dat het overzicht opgesteld 
wordt door een onafhankelijke partij, 
begeleid door een commissie met over-
heden, netbeheerders en kennisinstellin-
gen. In de zomer van 2020 moeten deze 
maatregelen op een rij staan. Hiervoor 
is een projectleider Voorzorgbeleid aan-
gesteld. Helmond heeft zich aangemeld 
voor deze proef.

Helmond 
doet mee aan 

proef voor

Tekst : Lisa Meeuwsen

Het risico van hoogspanningslijnen in Brandevoort moet zo veel mogelijk 
beperkt worden vindt Helmond. Daarom is Helmond nu bezig om de kabels 

van het landelijke netwerk onder de grond te mogen plaatsen.

Het risico van hoogspanningslijnen in Brandevoort moet zo veel mogelijk 
beperkt worden vindt Helmond. Daarom is Helmond nu bezig om de kabels 

van het landelijke netwerk onder de grond te mogen plaatsen.
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✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅

0492 504712

www.dichtbij-verloskundigen.nl

Altijd in de buurt

VERLOSKUNDIGEN HELMOND

Dichtbij

Binnenstad Vitaliek, Julianalaan 2, Helmond
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98B, Brandevoort

Brouwhuis Rijpelberg, Hof Bruheze 16, Brouwhuis Rijpelberg
Dierdonk Medisch Centrum, Waterleliesingel 18, Dierdonk

Altijd in de buurt
Binnenstad Vitaliek, Julianalaan 2, Helmond

Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98B, Brandevoort
Brouwhuis Rijpelberg, Hof Bruheze 16, Brouwhuis Rijpelberg

Dierdonk Medisch Centrum, Waterleliesingel 18, Dierdonk

www.dichtbij-verloskundigen.nl
0492-504712

r i j schoolxamen.n l

 RIJSCHOOL X AMEN PAKT UIT!

Speciale aanbieding

25 lessen

Tussent i jdse toets

Examen

Herexamen

HET WINTERPAKKET

€27,- 
per les

Aantal r i j lessen: 25

Vaste inst ructr ice

Leskaar t en advies

Vanaf 16½ jaar

Di rect beginnen

Examen

11x GRATIS herexamen

Tussent i jdse toets (T T T)

Meld je nu aan 
voor het 

Winterpakket !
Aanmelden kan vanaf

1 december t/m 29 februar i 

€27,- 
per les

Bi j  r i j school Xamen k r i jg je 
een r i jopleid ing op maat. 
DDe r i j lessen worden 
afgestemd op jouw niveau. 
N iet a l leen het halen van je 
r i jbewi j s  v inden wi j  
belangr i jk ,  maar vooral  dat 
je VE IL IG EN VERANTWOORD 
leer t  autor i jden! Je wordt 
bebegeleid door een vaste 
inst ructr ice.
 
Met het complete 
r i j lespakket k r i jg j i j  
doelger ichte r i j lessen zodat 
j i j  helemaal k laar bent voor 
het CBR examen.

Te l :  06 -  50292222

info@r i j schoo l xamen.n l

Winterpakket

WAANZINNIGE AANBIEDING, NU

€1399,-
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We staan aan de vooravond van ons eer-
ste jubileum. 11 jaar de Brandeliers is een 
mijlpaal die we bereiken dankzij de vast-
beradenheid en de bereidwilligheid van 
veel Brandevoorters zich in te zetten voor 
het carnaval in de wijk. In het jubileumjaar 
doen we ons best om de jeugd nog meer 
te betrekken bij het carnaval. 

Namens adjudante Patty, haar man Pa-
scal en mijn echtgenoot, Jack, wens ik 
alle Brandeliers, alle Brandevoorters een 
geweldig Carnaval 2020. Tot ziens in ’t 
Brandpunt of elders in ons prachtige 
Brandevoort, want ‘daor brandt nog licht!”

Prinses Jacqueline

Brande
voort

“Begin september 2019 vroeg de prinsencommissie mij 
prinses te worden van CS de Brandeliers. Voor het eerst een 

prinses, en dat in het jubileumjaar. Ik hoefde niet lang na 
te denken. Ja! Het vervuld mij met trots om met adjudante 

Patty deze eervolle taak te volbrengen en deel uit te maken 
van de Brandeliers als prinses Jacqueline d’n Urste.

Brande
voort

Carnaval 
vier je in

Vrijdag 21 februari
Crazy TeenZ Party
Dit jaar organiseren we natuurlijk 
weer zo’n super feest, samen met de 
Kindervakantie week. Dit jaar wordt 
het nóg leuker!

Grote zaal Hoftempel ’t Brandpunt. 
Vrijdag 21 februari 2020, van 20:00 
tot 23:00 uur. Kaartjes: 3,00 Euro per 
tiener, ouders zijn gratis. Verkrijgbaar 
in voorverkoop in ’t Brandpunt of aan 
de deur.

Zaterdag 22 februari
After-optocht family party 
Weet je nog niet zo goed wat je op 
zaterdag na de optocht in ’t Hout gaat 
doen? Kom dan naar onze After-op-
tocht family party. Iedereen, met en 
zonder family, is welkom. 

Grote zaal Hoftempel ’t Brandpunt 
vanaf 16:00 uur tot 22:00 uur.

Maandag 24 februari
Brunch 
Carnaval zit er al voor de helft op, 
aansluiten bij een lekkere en gezellig 
brunch op maandag ochtend is dan 
dus niet verkeerd. 

Grote zaal Hoftempel ’t Brandpunt. 
Inloop tussen 10:15 uur en 10:30 uur 
en duurt tot 12:30. Kaartjes: 5,00 per 
persoon. Verkrijgbaar tot en met 14 fe-
bruari in voorverkoop in ’t Brandpunt.

Kindermiddag
Op maandag in de middag is 
het weer zo ver; de jaarlijkse 
kindercarnavalmiddag! 

Grote zaal Hoftempel ’t Brandpunt 
vanaf 14:00 Kaartjes: 3,50 per kind. 
Garderobe: Verplicht, 1,00 euro per jas
Dinsdag 25 februari

Sluitingsfeest
Op dinsdag komt ook in Brandevoort 
helaas een einde aan carnaval. In ’t 
Brandpunt hebben we nog één keer 
een fijn feestje. 

Café Hoftempel ’t Brandpunt van 
14:00 tot 18:00

PROGRAMMA F
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Praktijk voor psychologische, 
pedagogische hulpverlening 
en coaching voor kinderen, 
jeugdigen en volwassenen.

...omdat ‘t gaat om mensen.

Woesthoeve 1 | 5708 VN Helmond  |  Tel  0492-667379
Raiffeisenstraat 11  |  5611 CH  Eindhoven  |  Tel 040-2668580

 info@vidasense.nl
www.vidasense.nl

De wintersportvakantie staat nog 

voor de deur, maar bij Adventure 

Store Helmond zijn we al begon-

nen met een geweldige winter 

uitverkoop. Alles moet nú weg in 

verband met de nieuwe voorjaars- 

en zomercollecties die er weer  aan 

staan te komen.  

De kortingen lopen op van mi-

nimaal 20% tot zelfs 75% korting! 

En dat allemaal van de beste out-

door en wintersportmerken zoals 

Fjall Raven, Killtec, Jack Wolfskin, 

Protest, Columbia, Icepeak, Olang, 

Ziener, Sorel, Falke en Sinner. De 

aanbiedingen zijn geldig tot en met 

29 februari zolang de winkelvoor-

raad strekt. 

WINTEROPRUIMING MET KOR-

TINGEN TOT MAAR LIEFST 75% ! 

Ja, u leest het goed! Alle winter-

spullen tellen mee bij deze stapel-

kortingen. Zowel de outdoor win-

terkleding als de wintersport ski-

kleding. De Snowboots maar ook 

de gevoerde laarzen van Meindl en 

de winterschoenen van Lowa en  

zelfs de bekende Canadese Sorel 

boots. Maar ook de winterhand-

schoenen van Ziener,  sjaals en 

mutsen, de skihelmen en de skibril-

len. Tot slot gelden deze kortingen 

ook nog op de schaatsen en sledes. 

Wees er wel snel bij want op is op.

  

75 % KORTING OP 

SPORTKLEDING VAN NIKE, 

ADIDAS, ASICS ETC. 

Naast deze fantastische kortingen 

op de winterspullen is er ook nog 

een uitverkoop op de sportkleding, 

waarbij we complete rekken vol 

met kleding en voetbal-en indoor-

schoenen van Nike, Adidas, Puma 

en andere mooie sport merken 

met minimaal 50% aanbieden en 

de kleding van Adidas en Nike is nu 

met 75% korting afgeprijsd. 

DUS PROFITEER NU EN DOE JE 

VOORDEEL ERMEE.

Nu ook op de hele collectie Kettler fitness 

apparatuur minimaal 15% directe meeneem 

korting. Op de thuis train fitnessapparatuur 

van Kettler hebben we een minimale korting 

van 15% op alle show- en voorraad modellen. 

Kwaliteits apparatuur met maar liefst 2 tot 3 

jaar garantie aan huis voor een zeer scherpe 

aanbiedingsprijs. Stel je aankoop niet meer uit 

en ga aan de slag om af te vallen of je conditie 

te verbeteren. Alles moet nu direct weg want 

onze zomer outdoor-en kampeercollecties 

staan voor de deur.

Bezoek ook eens onze website www.adven

turestore.nl en meld u aan voor onze nieuws-

brief. U blijft dan altijd op de hoogte van acties 

en evenementen op het gebied van Outdoor & 

Sport & Kamperen. 

Loop eens binnen in onze winkel, want de 

keuze is reuze! Kom snel naar de winkel en mis 

deze aanbiedingen niet! Wij zijn elke dag open 

van maandag tot en met zaterdag. Ook heb-

ben wij op 16 februari van 12.00 tot 17.00 uur 

koopzondag. 

WINTEROPRUIMING BIJ 
ADVENTURE STORE

FITNESS 
OPRUIMING

•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 
 bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 29 FEBRUARI EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

WINTEROPRUIMING  
bij Adventure Store met 

KORTINGEN TOT 75%!

KOOPZONDAG 16 FEBRUARI van 12.00-17.00 uur
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Wethouder van Dijk  |  F Vincent Knoops Fotografie

Inloopspreekuur 
met wijkwethouder 

Harrie van Dijk

Beide besturen hebben met el-
kaar om tafel gezeten en heb-
ben een volledig jaarprogram-
ma opgesteld waarbij ruimte 
is voor nieuwe en bestaande 
projecten. 

Zo wordt er hard gewerkt aan 
een nieuw, groot driedaags eve-
nement Music & More dat op 
12, 13 en 14 juni in Wijkhuis de 
Geseldonk wordt gehouden. Dit 
project vervangt het succesvolle 
Mierlo Proms wat diverse malen 
is georganiseerd in de voorma-
lige tennishallen van Hotel De 
Brug. Het worden drie concer-
ten met optredens van beide 
korpsen waarbij ze solisten, 
koor en combo ondersteunen. 
Binnenkort zal hier de kaartver-
koop voor starten. De concerten 
op vrijdag en zaterdag zijn ’s 
avonds en op zondag betreft 
het een middagvoorstelling. 
Ook is Unitas nog steeds volop 
bezig om te investeren in diver-
se opleidingen.  Naast het aan-
bieden van de opleidingen op 
blaasinstrumenten en slagwerk 
in Mierlo-Hout en Brandevoort 
is Unitas ook dit jaar weer vol-
op betrokken bij de muziekop-
leidingen en projecten op de 

basisscholen in Mierlo-Hout 
en Brandevoort. Ook wordt er 
wekelijks gerepeteerd door het 
poporkest. In dit orkest zitten 
met name de leerlingen van 
Unitas en St. Lucia die zo samen 
muziek leren maken. Ook tre-
den zij enkele malen per jaar op.

De jongste ontwikkelingen bij 
Unitas zijn gericht in het op-
zetten van een (jeugd)koor in 
Brandevoort. Dit is voor ie-
dereen die al zingt of wil gaan 
zingen. Onder leiding van een 
dirigent gaat er wekelijks een 
uur gerepeteerd worden om 
samen te werken naar mooie 
optredens. Er is dus volop be-
weging binnen de vereniging. 
Wilt u meer informatie, kijk dan 
eens op onze website www.
muziekvereniging-unitas.nl of 
loop eens binnen tijdens onze 
repetities op maandagavond 
(muziekkorps) of dinsdagavond 
(slagwerkgroep). Het muziek-
korps repeteert tussen 20:00 
en 22: 00 uur in de oneven we-
ken in Wijkhuis de Geseldonk 
en in de even weken in ’t Loesje 
in Mierlo. De slagwerkgroep re-
peteert tussen 19:30 en 21:00 
uur in Wijkhuis de Geseldonk.

Unitas volop 
in beweging
Over vier jaar wil Muziekvereniging Unitas 
haar 100-jarig bestaan vieren. Om dat te 
kunnen vieren als één grote vereniging, 
wordt er hard aan de weg getimmerd. Zo is er 
onlangs begonnen met een pilot van een jaar 
om samen te werken met het muziekkorps 
van Harmonie St. Lucia in Mierlo. 

Op donderdagavond 12 maart vindt het eerstvolgende 
inloopspreekuur plaats van wijkwethouder Harrie van 
Dijk in wijkhuis ‘t Brandpunt. Om 19.30 uur zijn alle 
wijkbewoners welkom om hun ervaringen, zorgen en 
ideeën over hun wijk met hem te delen. 

‘Ik vind het erg belangrijk om van mensen uit de wijk zelf 
te horen wat er speelt in hun leefomgeving. Zodat we dit 
mee kunnen nemen bij het maken van keuzes’ vertelt 
Van Dijk. ‘Daarom ben ik regelmatig in Brandevoort te 
vinden en houd ik eens per twee maanden een inloop-
spreekuur. Iedereen is van harte welkom! Je kunt zonder 
afspraak binnenlopen.’

Inloopspreekuur wijkwethouder Harrie van Dijk 
Datum: Donderdag 12 maart 2020 
 van 19.30 tot 20.30 uur 
Locatie: ’t Brandpunt, Biezenlaan 29 

Meer informatie 
Kijk voor het overzicht van alle geplande wijkspreekuren 
op www.helmond.nl/wijkspreekuren.
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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

Pastoor Elsenstraat 32, Helmond
www.tapijthaltijssen.nl

M.TIJSSEN

Gordijnen,

vouwgordijnen,

jalouzieën,

rolgordijnen

Tapijt, 
vinyl, 
PVC

Dat een AED  van levensgroot 
belang is in een situatie van 
nood is algemeen bekend. 
Immers, tijdens een noodge-
val moet er snel gehandeld 
kunnen worden. 

Om het voor iedereen een stuk 
makkelijker te maken, kunt u 
op de website van het Rode 
Kruis: wwwe.aed.rodekruis.nl/ 
een overzicht vinden van de 

AED’s die in Helmond hangen. 
In Brandevoort hangen ze op 
de volgende plekken:

AED in Brandevoort

De AED’s hangen op 
de volgende locaties:
• Biezenlaan 27 – 29, Wijkhuis ‘t Brandpunt
• Brandevoortse Dreef 2, UPC Nederland
• De Kalderman 8
• De Plaetse 86
• De Plaetse 98, gezondheidscentrum Brandevoort
• Huiskensstraat 2, Jumbo supermarkt
• Medevoort 29, Peter van Gennip
• Medevoort 9a

Heeft u nog op- en/of aanmerkingen? 
Meld het dan via redactie@onsbrandevoort.com

fi nanciële planning wonen | hypotheken echtscheidingen

Geef je dromen 
een Kanzz
Financiële planning levert 
je meer op dan het kost! 
Ben je onzeker over je 
fi nanciële toekomst? 
Start met een fi nancieel plan. 
Je bespaart geld en kunt de 
juiste fi nanciële 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
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Brandevoorter van het jaar

Door een deskundige jury, bestaande uit 
wijkwethouder Harrie van Dijk, wijkraad-
voorzitter Lex van Gennip, winnaressen 
van de Brandevoorter 2018 Mary-Ann 
Bosman en Jet Uijen, en de bestuurs-
leden van wijkhuis ‘t BrandPunt Nigâr 
Pekbey en Fons Bosman, werden uit die 
nominaties de winnaars gekozen. 

De Groepering van het jaar werd uitgereikt 
aan Dickensnight Brandevoort. Ondanks 
het feit dat DickensNight al 17 keer een 
geweldig evenement heeft neergezet, 

was deze groepering nog niet eerder ge-
nomineerd voor deze titel. Wel wonnen ze 
in 2017 de titel Helmonder van het Jaar. 
De organisatie van dit evenement blijft al 
jaren overeind en zet elk jaar opnieuw een 
geweldig evenement neer. In de voorbe-
reiding werken gedurende het gehele jaar 
zo’n 20 vrijwilligers samen. Op de dag 
zelf zijn tegen de 80 Brandevoorters op 
vrijwillige basis actief om het weer tot een 
prachtig resultaat te laten komen. Alle 
Brandevoortste bewoners zijn apetrots 
op dit mooie evenement in hun wijk. 
De Brandevoorter van 2019 werd Henk 
Noort. Henk is reeds jarenlang op diverse 
terreinen als vrijwilliger actief. Voormalig 
voorzitter van de wijkraad en daarin tot op 
vandaag nog steeds actief als penning-
meester. Henk is tegelijkertijd al vele jaren 
voorzitter van de Commissie Spelen en 
Groen in Brandevoort. Een enorme pres-
tatie heeft hij ook verricht als bestuurslid 
van de Stichting Sporten en Bewegen in 
Brandevoort waarbij hij de aanleg van het 
Sportpark en de bouw van het Sporthuis 

heeft begeleid. Afgelopen jaar overkwam 
Henk een fors ongeval met de fiets. 
Desondanks staakt hij zijn vrijwilligers-
activiteiten niet en is tot op de dag van 
vandaag nog altijd actief voor de wijk op 
vele fronten. Een waarlijk verbinder en een 
vrijwilliger in hart en nieren. 

Op zondag 5 januari werd in wijkhuis ‘t BrandPunt 
in de Helmondse wijk Brandevoort de jaarlijkse 

nieuwjaarsreceptie gehouden. Daarbij werd voor de 
elfde keer de Brandevoorter van het jaar benoemd. 

Een eer die deze keer ging naar Henk Noort.

Genomineerd werden voor de 
Groepering van het jaar: Brandevoort 
aan de Kook, Dickensnight Brande-
voort, en Buurttuin Brandevoort. 

Genomineerd voor de Brandevoorter 
van het jaar werden: Mark Mansveld, 
Henk van Ewijck, Peter Faber, 
Henk Noort, en Kevin Janssen.

Foto’s | jadijfoto.nl
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Valentijnsdag 
in winkelcentrum 
Brandevoort 
Op Valentijnsdag vrijdag
14 februari zijn in het win-
kelcentrum van Brandevoort 
alle winkels geopend tot 
20. 00 uur. Er zijn activiteiten 
en acties voor jong én oud. 
 
Op vrijdag 14 februari zijn tot 
20.00 uur alle winkels en horeca 
in het centrum van Brandevoort 
geopend en heeft elke winkel  een 
speciale Valentijnsactie. Er is een 
fotograaf aanwezig in het winkel-
centrum die foto’s maakt van jou 
en je geliefden.

Ook is er een speurtocht voor jong 
en oud die langs alle winkels voert 
en die voor iedereen toegankelijk is. 
Een deelnameformulier is die dag 
vanaf 15.00 uur af te halen bij Ink 
United, De Plaetse 54 in winkelcen-
trum Brandevoort. Aan het eind van 
de dag worden er drie winnaars ge-
trokken uit de, bij Villa Vesper inge-
leverde, formulieren. Er zijn prijzen 
te winnen ter waarde van 100 euro.
 
Parkeren
Bij winkelcentrum Brandevoort is 
ruim voldoende gratis parkeergele-
genheid. Deze dag wordt mogelijk 
gemaakt door ‘T Bakkertje, Bouti-
que4More, Cafetaria Brandevoort, 
Cappadocia, Domino's, Freestyle 
Kappers, Shu Shu, Ink United, Pri-
mera, Domino’s, Seringe, Tria-fiet-
sen, Slagerij Vogels, Villa Vesper, 
ZUS, Jumbo, Albert Heijn en Hema. 

in winkelcentrum 

20. 00 uur. Er zijn activiteiten 

Gezocht: 
Voetbalmeiden 

Gezocht
Voetbalmeiden 

Voetbal is plezier, voetbal is passie. 
De Oranjeleeuwinnen weten het, ruim 
160.000 vrouwelijke leden van de KNVB 
weten het en de meiden van voetbalclub 
SV Brandevoort weten het!

Verspreid over verschillende teams staan 
er iedere week ruim 60 meiden bij SV 
Brandevoort op het veld. Meiden die het 
spelletje pas sinds kort spelen, maar ook 
meiden die van kleins af aan al tegen een 
bal aan trappen. Meiden van 5 die lekker 
bij de Draakjes spelen, meiden van 10 die 

in een gemengd team de kneepjes van 
het voetbal leren of als 14-plusser in een 
gezellig meidenteam. Bij SV Brandevoort 
kunnen alle leeftijden en niveaus terecht.

SV Brandevoort is op zoek naar meiden 
met passie, lef en liefde voor voetbal. Lijkt 
het je wat? Kom eens een keer meetrainen 
bij een van gemengde of meidenteams. 
De trainingstijden en meer informatie zijn 
terug te vinden op www.svbrandevoort.
nl. Heb je vragen, dan kun je mailen naar: 
coordinatormeiden@svbrandevoort.nl

F  |  SV Brandevoort

Het gevoel dat je krijgt als je de bal die mooie curve kunt geven, 
de euforie die je voelt als jij in de laatste minuut de winnende 

treff er maakt, het vers gemaaide gras dat je ruikt als je net voor de 
wedstrijd het voetbalveld betreedt. 

Elk jaar is het afwachten of we het met 
zijn allen weer voor elkaar gaan krijgen 
Dickensnight succesvol te laten verlo-
pen. Ondanks dat we in 2019 wederom 
nog minder vrijwilligers hadden, is het 
gelukkig goed verlopen. 

Gedurende het jaar is het bestuur volop 
bezig met alle voorbereidingen. Het re-
gelen van entertainment voor de fysieke 
aankleding is elke keer weer spannend. 
Wie komt er en past het binnen de Dickens 
filosofie. Het benaderen van sponsoren is 
ook belangrijk, dit omdat ook steeds meer 
entertainment niet komt optreden voor 
alleen een (spreekwoordelijke) kop soep. 
Verkeersregelaars, EHBO en de wijkagen-
ten zijn ook partijen die we op tijd moeten 
benaderen. Gelukkig stromen de kraam-
houders vanzelf binnen, enkele deelne-

mers voor 2020 hebben zich al gemeld. 
Het spannendst is het opbouwen en af-
breken van ons evenement. Hebben we 
voldoende vrijwilligers en kunnen we het 
met het aantal mensen op tijd voor elkaar 
krijgen? Dat is elk jaar weer een bijzon-
dere uitdaging. Daarom zetten we onze 
vrijwilligers elke keer weer in het zonnetje 
met een leuke en gezellige feestavond in 
’t Brandpunt. Ze hebben ook een stem in 
ons evenement, we evalueren samen met 
hen om Dickensnight beter te maken. 

Dickensnight is inmiddels alweer even 
geleden en we kunnen terugkijken op een 
geslaagd evenement, een waar feestje, 
zoals we dit zelf zien. Het bekende “knel-
punt” net voorbij de apotheek hebben we 
kunnen weghalen door de markt wat meer 
“uit te smeren”. Dit werd door alle bezoe-

kers als prettig ervaren en zorgde mede 
voor het succes. De voorbereidingen voor 
dit jaar zijn alweer gestart. Heeft u interes-
se om als vrijwilliger mee te helpen, meld 
u zich dan bij voorzitter@dickensnight.nl. 
Wat u ook wil doen, er is altijd plaats voor 
enthousiaste mensen. Tot 13 december!

Dickensnight Brandevoort
2019 was een feestje
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Anders dan andere jaren nodigden we bij aanvang twee perso-
nen per team uit om naar de set van 'Bubbels en Trubbels' te 
komen kijken in wijkgebouw 't Brandpunt. De negen organisa-
toren hadden zich omgetoverd tot acteurs in de rollen: Marry 
Mary, Victor de Barman, Ko Kommer, Micky Meier, Pater Adje 
Fubdum, Bitchie Betsie, regisseur Michael, assistente Famke en 
Paula Roid. 

Op de set werd aflevering negen 'De Bruiloft' werdt gefilmd. Bij 
het verlaten van de set kregen de teams twee rijkelijk gevulde 
tassen mee naar huis. Hier zat een onder andere een fan poster 
in die, in de loop van de avond, meer duidelijkheid zou geven 
over hoe het verhaal nu precies in elkaar zit en waar de juiste 
polaroidfoto’s geplakt moesten worden. Hierdoor onthulde zich 
een serie met afleveringen die bekeken en beluisterd dienden 
te worden. Door het feest op het sportpark, zou de laatste po-
laroid duidelijk worden waarin de bruidegom vertelde waar hun 
huwelijksreis heen gaat. De afleveringen waren vergrendeld en 
moest je ontgrendelen door een code in te voeren op de tv. Nog 
een aantal van de opdrachten luidden: kruiden ruiken, kauwgom 
proeven, honderd stuks puzzel, insectenhotel maken, bood-
schappen doen voor Stichting Minima Helmond, een plastic 

dopjes taart bouwen en de dopjes inleveren voor KNGF, Tetris 
foto maken, zingen, goochelen, knijpzeep maken, een heuse 
mancave met opdrachten: flipperen en tafelvoetbal, mousetrap 
car maken, scootmobiel race, cupido/archerytag, Quizizz, hoor-
spel en in de kou in badkleding naar de schuimsponsor opdracht.

Na al het gepuzzel werden de spullen bij ingeleverd bij de orga-
nisatie: insectenhotels, 183 kilogram aan plastic dopjes, er zijn 
boodschappen pakketten zijn er gekocht, waardoor sommige 
producten zelfs uitverkocht waren in de supermarkten. De uit-
eindelijke winnaar werd het team van OBS Brandevoort.

Zaterdagavond 25 januari was het 
weer aanpoten geblazen en erg 
‘trubbelig’ in de huiskamers en 

straten van Brandevoort. Er streden 
zestig teams tegen elkaar tijdens de 

WitteWelWitteNie wijkquiz 
die ieder jaar plaats vindt.

Brandevoortse wijkquiz 
heeft een eigen Soap serie:

'Bubbels en
  Trubbels'
'Bubbels en
  Trubbels'
'Bubbels en
  Trubbels'

V.l.n.r.: Gaubi, Roel, Martijn, Hein, Vicky, 
Michiel, Evi, Monique en rechts onder Ingrid 
F |  Organisatie WitteWelWitteNie
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 te koop  cursussen
 kennismaking  te koop gevraagd
 te huur  vakantie
 diversen  huisdieren
 personeel  evenementen
 auto’s en motoren  onroerend goed
 woningruil  radio en tv

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

€ 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.

CURSUSSEN

Aquarelleren voor 50+
Gratis proefles op 

donderdagmiddag. 
Info tel: 0492-525451

www.atelier-overhorst.nl

Boutique 4MORE

VO
O

RJ
AA

R!
de Plaetse 165 - Helmond-Brandevoort

Puzzel

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 24 februari 2020.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
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Bereikbaarheids
diensten
Bereikbaarheids

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: 0900 – 88 61
Afspraak maken: 0492-504705
Medicatie herhalen: 0492-504706
Intercollegiaal overleg: 0492-504707
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Apotheek Brandevoort
0492 – 37 00 47 
De Plaetse 86, 5708 ZJ Helmond
Openingstijden: 
maandag tot en met vrijdag 
8.00 - 17.30 uur

Dokter 
(alleen spoedgevallen)
Centr. Huisartsenpost
Telefoonnummer: 0900-8861
Elkerliek Ziekenhuis, dagelijks 17:00-08:00, 
weekend/feestdagen.

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

Op verzoek van de redactie van Ons 
Brabant Magazine zal ik vier keer per 
jaar een column schrijven over het wel 
en wee van Brandevoort van vroeger 
en nu. Na de bijzonder geslaagde Dic-
kensnight van 15 december, werden 
tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 5 
januari alle vrijwilligers, die actief zijn 
in de wijk, in het zonnetje gezet. Bran-
devoorter van het jaar 2019 werd Henk 
Noort en Dickensnight werd uitgeroe-
pen tot groepering van het jaar. Pro-
ficiat en dank aan alle vrijwilligers en 
mantelzorgers.

Zaterdag 26 januari stond Brandevoort 
in het teken van de wijkquiz; Witte-
welwittenie. De organisatie heeft zich 
deze keer weer overtroffen in de zoek-
tocht naar moeilijke vragen en originele 
opdrachten. 
Met ons team, Buurman en Buurman, 
hebben we de nodige zweetdruppels 
gelaten. De kunstenaars van ons team 
schrokken zich een hoedje, toen het 
doek viel en een levend model voor de 
schildersezel verscheen. En Erik heeft 
het schuim nog in zijn oren zitten van 
de schuimparty. Bij het verschijnen 
van dit magazine is de uitslag bekend. 
Hulde en dank aan de organisatie en 
graag tot de volgende editie.

Carnaval staat weer voor de deur. Van 
vrijdag 21 tot en met dinsdag 25 febru-
ari zal prinses Jacqueline, geassisteerd 
door adjudante Patty, voorop gaan in 
de polonaise. Met de Carnavalswagens 
van de Brandeliers en de Goudblinkers 
zullen de optochten in Mierlo-Hout en 
Helmond bezocht worden. En u bent 

natuurlijk van harte welkom in hoftem-
pel het Brandpunt. Zie voor het volle-
dige programma; www.brandeliers.nl. 
Ook dit jaar staan de nodige acti-
viteiten op stapel, sommige in een 
nieuw jasje.  Op 19 april de Halve van 
Helmond. Een loopevenement, geor-
ganiseerd door HAC en lopersgroep 
Brandevoort. Diverse afstanden, in-
clusief een halve marathon. Zaterdag 
12 en zondag 13 september Braverun. 
Deze keer een tweedaags evenement, 
waarbij zaterdag 12 september speci-
aal voor teams een nieuw onderdeel 
is toegevoegd. Zondag 13 september 
kan iedereen zich uitkuren tijdens de 
obstacle run in de Veste en de ecozone 
in Brandevoort.

Jan Roefs

Ik ben Jan Roefs, geboren en getogen in Brandevoort 
en ik woon nog altijd in de ouderlijke boerderij aan de 

Schutsboom. Agrarisch ondernemer van beroep. Hoewel 
de veestapel zich momenteel beperkt tot 12 schapen. 

Gemeenteraadslid voor het CDA in Helmond, vrijwilliger 
bij SV Brandevoort, Dickensnight en Carnavalsvereniging 

de Brandeliers. En lid van de schoff elploeg, die de 
begraafplaats in Mierlo-Hout zuiver houdt.

Ons Brandevoort 
van toen en nu
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Paardshoeve 9Schrijvershoeve 12 
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Parnassiasingel 5
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Schelvisstraat 8

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de 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*

HELMOND

EINDHOVEN
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UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND

ALS IN 
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