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ADVENTURE STORE HELPT JE DE CORONA TIJD DOOR!

OP VAKANTIE IN JE 
EIGEN TUIN

(BIJ ONS KUN JE CORONA VEILIG WINKELEN)

ON- EN 
OFFLINE 

EN MET 
15% 

KORTING*

KUNNEN WE NIET 
UIT ETEN? 

GA LEKKER THUIS 
BARBECUEEN

AVONTUURLIJK
SLAPEN?

GA KAMPEREN IN 
JE TUIN

GEWOON NIETS
DOEN?

GA LEKKER LUIEREN  
IN JE HANGMAT

HEERLIJK SAMEN
RELAXEN?

GA BUBBELEN IN JE  
EIGEN JACUZZI

TE VEEL BINNEN 
ZITTEN?

GA WANDELEN

WIL JE NIET NAAR DE 
WINKEL?

OOK 15% KORTING
OP DE WEBSHOP

 IS DE SPORTSCHOOL 
DICHT?

GA THUIS 
FITNESSEN

HEB JE TEVEEL 
ENERGIE?

GA HARDLOPEN

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

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

Outdoorspecialist.nl

voor meer info kijk op
www.adventurestore.nl

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 20 mei 2020 en zolang de voorraad strekt.

Barbecueën met Campingaz
De outdoor cooking expert since 1947!

Met de gasbarbecues van Campingaz wordt 
het buitenleven een feest. Aan alles wat no-
dig is voor zorgeloos barbecueën is gedacht – 
elektronische ontsteking, ruime kookvlak-
ken, moeiteloze vetopvang, warmhoudrek-
ken én minimaal onderhoud. Ondertussen 
wordt koken moeiteloos met behulp van 
onze accessoires. Het schoonmaken van je 
barbecue is nog nooit zo eenvoudig geweest 
als met het nieuwe Campingaz InstaClean®

systeem. Besteed meer tijd aan het genieten 
van mooie momenten met familie en vrien-
den dan aan het schoonmaken van je barbe-
cue na een lekker maaltijd. 
Ontdek de diversiteit aan kook- en grill-
opties met de Culinary Modular barbecue 
accessoires van Capingaz. Je kan wokken, 
paella maken of een pizza bakken. 
Haal meer uit je barbecue en varieer naar 
hartenlust!

Ook al zijn we nu dan aan huis gebonden, dat 
betekent nog niet dat we binnen 4 muren 
hoeven te blijven. Verleg je grenzen, stap 
uit je comfort zone en zoek vooral naar de 
mogelijkheden die er nog wél zijn! Deze tijd 
is bij uitstek de periode waarin we ontwaken 
uit onze winterslaap en naar buiten willen, 
festivals bezoeken, voorjaarsvakantie in bin-
nen- of buitenland. Wellicht had je al een reis 

geboekt of in ieder geval plannen gemaakt 
nu de dagen langer zijn en de zon zich steeds 
meer laat zien. Maar…wij zouden onszelf 
niet zijn, wanneer we niet gaan zoeken naar 
nieuwe mogelijkheden, naar momenten sá-
men met het gezin of in kleine groepjes, naar 
activiteiten om onszelf bezig te houden en 
vooral fit te blijven. 
Kort gezegd: BLIJF GOED BEZIG!

OP VAKANTIE IN JE 
EIGEN TUIN

Pure ontspanning met slechts één druk op 
de knop! Intex biedt naast een complete col-
lectie zwembaden inmiddels al weer enkele 
jaren bubbelbaden en Jacuzzi’s voor in je 
tuin. Voor een relatief betaalbaar bedrag 
kun je elke dag gaan genieten!

Er zijn 2 modellen leverbaar. Als eerste heb-
ben we de PureSpa serie van Intex. De SPA 
is voorzien van een bubbelstand waarbij 
120 bubbels uit openingen aan de onder-
zijde van de SPA komen. Deze bubbels zijn 
verwarmd, zodat ze extra comfortabel 
aanvoelen.

De SPA is voorzien van een krachtig ver-
warmingselement die tot circa 40 graden 
kan verwarmen. De ingebouwde filter-
pomp zorgt ervoor dat het water altijd 

schoon blijft. Wel raden we aan om ook 
chloor te gebruiken. Dat zorgt ervoor dat 
de SPA zuiver blijft en vrij van algen. Daar-
naast hebben we het Intex rechthoek jacuz-
zi, het paradepaardje van Intex. De jacuzzi 
is voorzien van een bubbelstand (bubbels 
komen uit 120 openingen aan de onderzijde 
van de jacuzzi). Daarnaast heeft de jacuzzi 
een Jetstand. 4 krachtige jetstralen zorgen 
voor een heerlijke warme stroming in het 
bad.

T R E N D 
Opblaasbare 

Bubbelbaden en 
Jacuzzi in 

je eigen tuin?

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

In Shape Afslankstudio 
In Shape Afslankstudio is er ook nú tijdens 
Corona voor jou als je wilt afvallen of de gezon-
dere versie van jezelf wilt worden. Dat doen we 
samen, je staat er niet alleen voor!

5

Geef me de 5
Met deze uitgave Demi van den Wildenberg. 
De Brandevoortse Demi is pas 20 jaar, maar 
timmert hard aan de weg als sportvrouw.

7

Brandevoort van bovenaf
De architectuur binnen Brandevoort is kenmer-
kend. Rob Krier en Christoph Kohl waren hierin 
verantwoordelijk voor de architectuur, Wissing 
voor het stedenbouwkundig ontwerp en Paul 
van Beek verzorgde de landschapsinrichting. 
In samenwerking met ingenieursbedrijf Grontmij 
(tegenwoordig heten zij Sweco) ontstond zo het 
plan voor de wijk Brandevoort.
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Op de koffie bij Jan Dijstelbloem
Op de scheiding tussen Mierlo-Hout en Brande-
voort, aan de Stepekolk-Oost, woont een actieve 
inwoner van Brandevoort: Jan Dijstelbloem.

10

COLOFON
Ons Brandevoort Magazine
Ook op internet: 
www.onsbrandevoort.com

OPLAGE
4000 stuks in Brandevoort.

UITGEVER
Adcommunicatie 
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 
5708 HN  Helmond

ADVERTENTIES
advertentie@onsbrandevoort.com
Tel. 0492-845350
Christel Sanders 
(06-30 07 31 81)
Danielle Huissoon
(06-30 25 25 12)

REDACTIE
Mandy Meeuwsen
Loes Bakels-van Rijsingen
Lisa Meeuwsen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.: 
redactie@onsbrandevoort.com
Steenovenweg 20,
5708 HN  Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot 29 mei
Verschijningsdatum volgende
editie 12 juni 2020.

BEZORGKLACHTEN EN 
VERSPREIDING
bezorging@deloop.eu

AFHAALADRESSEN 
ONS BRANDEVOORT
• Wijkhuis ‘t BrandPunt, Biezenlaan 29
• Albert Heijn, De Plaetse 87
• Jumbo, Huiskensstraat 2

OPMAAK
Chris Thielen, Rik Aarts.

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie

VOORPAGINA FOTO
Jan Dijstelbloem, Jadijfoto.nl

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen Adcommunicatie

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

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.

Beste lezer,
Voor u ligt alweer het vierde nummer van het 
Ons Brandevoort Magazine. Ook in deze editie 
vindt u weer volop nieuws over Brandevoort en 
haar inwoners en ondernemers.

In deze editie
In dit nummer leest u onder andere over Jan 
Dijstelbloem. Een actieve inwoner van Brande-
voort die voor vele Brandevoortse evenementen 
fotografeert. Hij woont al jaren in Brandevoort. 
Wij gingen bij hem op de koffie en kletsten over 
fotografie, de Coronacrisis en tuinieren. Menig 
geschiedenisliefhebber kan in deze editie lezen 
over het Antoniusbosje. Tegenwoordig ligt deze 
als een groene oase midden in de wijk

Inmiddels is er wat versoepeling rondom de 
Coronacrisis. 21 April werd bekend gemaakt dat 
de basisscholen na de meivakantie weer open 
mochten en dat evenementen tot 1 september 
helaas geen doorgang kunnen vinden. Ook in 
Brandevoort betekent dit dat de Kindervakan-
tieweek niet doorgaat en dat andere grote eve-
nementen niet doorgaan of verzet moeten wor-
den. 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 dit 
mailen naar redactie@onsbrandevoort.com en 
een waarde cheque winnen van cafetaria Bran-
devoort t.w.v. 20 euro! 

Voor het eerst in deze editie kunt u ook iemand 
opgeven voor een bloemetje. Blader snel verder 
om te zien wat de voorwaarden zijn.

Wij wensen u 
veel leesplezier!
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Helmond - Brandevoort
De Plaetse 165a, 5707 ZJ Helmond
tel: 0492-389814
info@inshape-brandevoort.nl

Neem gerust 
contact met ons op 

voor een gratis 
intake gesprek

Afvallen
doen we 

samen
Neem gerust 

contact met ons op 
voor een gratis 
intake gesprekintake gesprek

doen we 
samen

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Achter de schermen zijn wij nu druk in de 
weer om volgens de richtlijnen van het 
RIVM, een veilige studio te creëren voor 
jou. Zodra het weer kan en mag bieden wij 
niet alleen begeleiding in voeding, maar 
ook weer in beweging. 

Voeding
Bij In Shape Afslankstudio houden wij het 
graag makkelijk. Wij willen je juist laten er-
varen dat diëten of gezond eten helemaal 
niet saai of ingewikkeld hoeft te zijn. Vari-
atie, handige tips en recepten zorgen voor 
lekker voor een programma dat makkelijk 

vol te houden is. Wij begeleiden je per-
soonlijk en stemmen een eetprogramma 
voor je op dat bij jou past.  Daarnaast 
bieden wij ook de voedingsprogramma’s 
Slinc., SLIMdiet en Clean 9. 

Beweging
In onze studio maken wij gebruik van de 
Powerfit infraroodcabine, Vacushaper 
(loopband) en Vacumove (crosstrainer) 
die doelgericht afvallen en plaatselijke 
figuurcorrectie mogelijk maken. De Po-
werfit is speciaal voor vrouwen die over 
het gehele lichaam willen afslanken met 

de nadruk op de buik, billen en/of benen. 
In de warmtecabine, voer je liggend oefe-
ningen uit. De combinatie van warmte en 
een intensieve spieractiviteit zorgt voor 
een snelle vetafbraak. De Vacushaper en 
Vacumove zijn speciaal om af te slan-
ken op het onderlichaam en cellulitis te 
bestrijden. Wil je juist op de benen en/
of billen afvallen, dan is doorbloeding dé 
uitkomst. Een combinatie van vacuüm 
en een lichte looptraining zorgt voor een 
betere doorbloeding op de bekende pro-
bleemzones en vetverbranding.

In Shape 
Afslankstudio 
Brandevoort
In Shape Afslankstudio is er ook nú tijdens Corona voor jou als je wilt afvallen of de 
gezondere versie van jezelf wilt worden. Dat doen we samen, je staat er niet alleen 
voor! Op dit moment is onze studio nog gesloten, je kunt wel alvast onder telefoni-
sche begeleiding één van onze voedingsprogramma's starten.

Heb je een vraag, of ben je 
nieuwsgierig, maak dan gerust 
een afspraak! Een intakegesprek 
is altijd gratis en vrijblijvend! 

In Shape afslankstudio 
Brandevoort
info@inshape-brandevoort.nl
0492-389814

 F | Inshape

Barbara van der Meer, 
eigenaresse van Inshape 
Brandevoort  |  F Inshape
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Het One-stop-visit principe
Dr. Ceulen hoeft niet lang na te denken over 
de vraag wat patiënten het prettigst vinden.  
“Aandacht en snelheid! Het eerste consult 
vindt meestal binnen één week plaats en 
omvat bij ons, tevens de onderzoeken en 
het maken van een behandelplan. Dat is 
veel sneller dan mensen gewend zijn!  Alle 
tegenwoordig beschikbare behandelmetho-
des en ruimtes zijn onder één dak aanwe-
zig. Als Ceulen Klinieken doen we hier nog 
een schep bóvenop; Onze patiënten krij-
gen hoogwaardige dermatologische zorg,  
korte wachttijden, een persoonlijke ont-
vangst, prettige onderzoeks- en behandel-
ruimten, hypermoderne materialen, een echt 
luisterend oor van iedere professional die bij 
ons werkt en veel flexibiliteit in de agenda. 

Voor de beste spataderbehandeling: Ceulen Klinieken

Ceulen Klinieken is een zelfstandige 
polikliniek voor huidziekten en spat-
aderen. De inwoners van Helmond 
en omstreken zijn erg tevreden over 
Ceulen Klinieken. Dat blijkt uit zeer hoge 
patiënttevredenheidsscores die Ceulen 
Klinieken krijgt. Ceulen Klinieken is op 
haar beurt weer erg verguld met het ver-
trouwen van patiënten en huisartsen. 
Dr. Ceulen, dermatoloog en medisch 
directeur zegt: “Sinds de oprichting van 
Ceulen Klinieken in 2014 doen wij iedere 
dag weer opnieuw ons uiterste best om 
kennis en kunde op het hoogste niveau te 
houden terwijl we geen concessies doen 
aan de laagdrempelige toegankelijkheid 
en de patiëntvriendelijkheid. Bij Ceulen 
Klinieken hebben we oog voor de patiënt 
als mens. In deze tijd is dat helaas niet 
vanzelfsprekend. En de mensen waar-
deren dat, dat is waar wij het voor doen!”

Helmond

Veilig en effectief spataderen  
behandelen
Dr. Ceulen: “De medische techniek verbe-
tert zich voortdurend. Bij Ceulen Klinieken
bieden wij innovatieve spataderbehande-
lingen  met doorlichting aan. Het is een 
patiëntvriendelijke inwendige laserbehan-
deling, met weinig napijn en vrijwel geen 
blauwe plekken tot gevolg. Doordat er geen 
operatiewonden worden gemaakt, ont-
staan er vrijwel geen zichtbare littekens. 
Gezien de behandeling onder plaatselijke 
verdoving uitgevoerd wordt,staat de patiënt

Stationsstraat 1, Helmond
085 - 043 24 54 

www.ceulenklinieken.nl

na een uurtje weer buiten en kan zijn dage-
lijkse activiteiten weer hervatten. Een hele 
verbetering ten opzichte van vroeger waar 
je enkele weken opgenomen werd in het 
ziekenhuis.” Dr. Ceulen vervolgt: “Ik zie ove-
rigens steeds vaker jongere mensen op de 
poli, die sneller met hun spatader komen, 
omdat ze het niet uit de hand willen laten lo-
pen. Zwangere vrouwen krijgen vaak te horen 
dat ze beter na de zwangerschap behandeld-
kunnen worden, omdat je tijdens de zwanger-
schap meer spataderen kan krijgen. Dit is een 
gemiste kans. Je moet juist voor de zwanger-
schap gaan behandelen, zodat er tijdens de 
zwangerschap zich niet nog meer spataderen 
vormen.” Behalve voor behandelmethodes van 
spataderen, is Ceulen Klinieken bij uitstek in-
gericht voor de operatieve behandeling van 
huidkanker in al z’n facetten. In de polikliniek 
is een compleet ingerichteoperatiekamer 
aanwezig. “Schoon werken is hier gegaran-
deerd en wondinfecties zien we hier niet. 
Besluit Dr. Ceulen. “Daarbij worden behande-
lingen waarvoor een medische indicatie be-
staat 100% vergoed door iedere Nederlandse 
zorgverzekeraar. Wel zo patiëntvriendelijk!” 

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Geef me de 5

Hoe ben je met atletiek begonnen?
“Ik heb vroeger altijd veel gesport. Ik be-
gon toen ik vijf jaar oud was met hockey-
en en heb ook een aantal jaar getennist. 
Tijdens het hockeyen kreeg ik vaker te 
horen dat ik erg snel was en mijn trainer 
stelde toentertijd voor om eens atletiek te 
gaan proberen. 

Ik heb het uiteindelijk de ruimte gege-
ven en ik bleek talent te hebben. In 2016 
combineerde ik hockey met twee keer in 
de week atletiek. Uiteindelijk moest ik een 
keuze gaan maken en ben ik voor atletiek 
gegaan.”

Wat is tot nu toe jouw hoogtepunt 
als sportvrouw?
“Ik denk dat dat de Europese Kampi-
oenschappen Junioren in Zweden waren. 
Daar nam ik een zilveren medaille maar 
naar huis. Ik won deze met de 4x100 me-
ter estafette. Het EK zelf was al enorm 
gaaf om mee te maken. En ik had ab-
soluut niet verwacht dat ik een medaille 
mee naar huis zou nemen.”

Hoe train je nu doordat alle sportfacilitei-
ten gesloten zijn door het Corona virus?
“Ik train nog steeds even vaak als voor-
heen. Het is alleen even zoeken op welke 
plek ik mijn training het best kan doen. 
Ik heb thuis gelukkig veel materialen dus 
daar kan ik aardig vooruit. Vooral echte 
snelheid- en techniek-trainingen zijn op 
dit moment lastig. 

Wat zijn doelen die je als sportvrouw
graag wil behalen?
“Dat is niet zo’n moeilijke vraag, de Olym-
pische spelen!”

Heb je al plannen voor de toekomst?
“Ik heb nog niet persé concrete plannen 
voor de toekomst. Ik ben wel aan het kij-
ken wat ik wil doen na de studie die ik nu 
volg. Ik studeer Commerciële Economie 
aan de Johan Cruyff Academy in Tilburg. 
Omdat het een school is die gericht is op 
topsporters, kan ik mijn sport op hoog ni-
veau blijven beoefenen maar ook mijn di-
ploma behalen. Ik wil heel erg graag rech-
ten studeren maar het is nog de vraag of 
dat te combineren is met atletiek.” 

Demi van 
den Wildenberg

De Brandevoortse Demi is pas 20 jaar, maar timmert hard aan de weg als 
sportvrouw. Ze is pas een aantal jaren actief in de atletiekwereld, maar com-
bineert nu al haar studie met topsport. Demi geeft antwoordt op vragen over 
haar carrière, sportdoelen en toekomstplannen. 

Ken jij iemand die een bloemetje ver-
dient? Een moeder, vader, opa, oma, 
buurvrouw, kennis of iemand anders 
die wel even in het zonnetje gezet 
mag worden?

In samenwerking met Bloemboetiek 
Nicole geeft het Ons Brandevoort Ma-
gazine elke editie een mooi bloemetje 
weg. Mail je motivatie naar redactie@
onsbrandevoort.com en vertel ons 
waarom jij vindt dat diegene dit verdient. 
Insturen van je motivatie kan tot 18 mei.

Een bloemetje 
voor een bijzonder 
iemand

7

Door: Lisa Meeuwsen

F | Demi van den Wildenberg
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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

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
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Op dit moment leven we in een 
wereld die volledig op z’n kop 
staat. En we weten niet voor 
hoelang nog. Wat een bizarre 
tijd voor al die families die nu 
afscheid moeten nemen van 
hun dierbaren. De strenge op-
gelegde regels zijn er voor ie-
ders veiligheid maar toch, we 
willen zo graag meer voor el-
kaar betekenen. 

Niet betrokken mogen zijn bij 
de laatste verzorging, aanwe-
zigheid van maar 30 personen, 
geen condoleanceregister, af-
stand houden van elkaar en 
geen knuffel of hand mogen 
geven. Het zijn maar een paar 
voorbeelden van de regels die 
nu gelden. Door extra goed te 
luisteren naar wat een familie 
mij verteld over hun dierba-
re, probeer ik met de weinig 
middelen die nu voor handen 
zijn, een zo persoonlijk moge-
lijk afscheid voor te bereiden. 
Hoe geven we op dit moment 
toch vorm aan een afscheid? 
En het zit hem juist nu in de 
kleine dingen. Een familie die 
op hun rouwkaart een ver-
geet-me-nietje heeft afgebeeld, 
wordt door mij opgepikt en bij 
afloop van de dienst krijgen alle 
aanwezigen een potje met ver-
geet-me-niet-zaadjes mee naar 
huis. Een toepasselijk persoon-
lijk aandenken aan de uitvaart. 

Een wielrenner in hart en nieren 
wordt door zijn fietsmaten uit-
geleide gedaan. Zij fietsen een 
stukje langs de rouwauto mee, 
terwijl de familie achterblijft en 
de stoet uitzwaait. Het achter-
gebleven hondje van meneer 
dat aanwezig mag zijn tijdens 
het afscheidsbezoek en op die 
manier ook afscheid neemt van 
zijn baasje. Het zijn maar paar 
voorbeelden. Afscheid nemen 
kan maar 1 keer, en ik hoop 
dan ook uit het diepst van mijn 
hart, dat ik een klein steentje 
heb kunnen bijdragen aan een 
passend afscheid. Voor de na-
bestaanden erg belangrijk om 
verder te moeten in hun ver-
werking van rouw en verdriet. Ik 
wens dan ook alle families die 
in deze tijd een dierbare heb-
ben verloren heel veel kracht 
toe. Laten we er zijn voor elkaar, 
elkaar ondersteunen daar waar 
we kunnen.

Afscheid nemen en rouwen onder 
deze bijzondere omstandigheden

hoe doe je dat?

Juliette 
Poelmann – Magis
Monuta Magis

T O U R S  B . V .

Bustripjes.nl
T O U R S  O U R S  B . V .

BusBus

* Zakelijk vervoer 
* Groepsreizen 
* Rolstoeltouringcar 

* Business Taxi 
* Airport transfers 
* Zieken- en Zorgvervoer

Wilhelminastraat 78 | 5731 ER Mierlo | T: 0492-662260 | info@bergerhof.nl

WWW.BERGERHOF.NL | WWW.BUSTRIPJES.NL
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Brandevoort
van bovenaf

Het ontwerp dat hij maakte in 1996 voor, 
het toen nog te realiseren, ‘Brandevoort’, 
deed de in Luxemburg geboren Krier in 
zijn kenmerkende stijl die gezelligheid, 
gemoedelijkheid en nostalgie uitstraalt. 
In Brandevoort kun je dit zien aan de to-
rens, poorten en de ‘kanaaltjes’.  In 20 jaar 
tijd is de wijk Brandevoort uitgegroeid tot 

een bruisende wijk met vele verenigingen, 
waar nog steeds flink gebouwd wordt.

Geschiedenis
Niet alleen het hedendaagse Brandevoort 
heeft een bruisende samenleving, ook 
blijkt de wijk rijk is aan cultuurhistorie en 
archeologische vindplaatsen. Dit blijkt 

onder andere uit archeologische onder-
zoeken die zijn uitgevoerd in het verle-
den. Bij Kranenbroek en de Ashorst (Mier-
lo-Hout) zijn grafvelden uit de Romeinse 
tijd gevonden. Bij Stepekolk-Oost is een 
deel van een kleinere Romeinse neder-
zetting opgegraven. Een nederzetting uit 
de ijzertijd is bij Hazenwinkel opgegraven. 
Het gebied blijkt in de late prehistorie (ij-
zertijd) en Romeinse tijd al relatief druk 
bewoond. Met de opgravingen wordt het 
verleden zo goed en volledig als mogelijk 
in beeld gebracht, voordat het eeuwen-
oude landschap op de schop gaat. 

De architectuur binnen Brandevoort is kenmerkend. Rob Krier en Christoph Kohl wa-
ren hierin verantwoordelijk voor de architectuur, Wissing voor het stedenbouwkundig 
ontwerp en Paul van Beek verzorgde de landschapsinrichting. In samenwerking met 
ingenieursbedrijf Grontmij (tegenwoordig heten zij Sweco) ontstond zo het plan voor 
de wijk Brandevoort.
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De architectuur van Brandevoort van bovenaf  
|  F Jan Dijstelbloem, Jadijfoto.nl
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Aan het huis zit een overdekte aanbouw 
met uitzicht op een groene tuin. “Koffie?” 
vraagt Jan terwijl hij richting de keuken 
loopt. Er staan appelflappen op tafel en 
na een paar minuten ook twee warme 
kopjes koffie. Niet verkeerd op een zon-
nige lentedag in april. “Wist je dat dit huis 
op de scheiding ligt van Mierlo-Hout en 
Brandevoort?” Jan gaat in zijn stoel zit-
ten, een stukje verderop. De Nuenenaar 
is al meer dan 50 jaar getrouwd met Ria 
en samen wonen ze al sinds het begin 
van Brandevoort in de wijk. Technisch 
gezien woonde zij er al vóór Brandevoort 
bestond. “Toen Brandevoort als wijk tot 

stand kwam, werd hier een grens getrok-
ken tussen Brandevoort en Mierlo-Hout. 
En daar wonen wij precies op.”  

Uit de hand gelopen hobby
Als we praten over fotografie, noemt Jan 
het een ‘uit de hand gelopen hobby’. De 
fotograaf vertelt voluit over hoe het start-
te bij de fotoclub. “16 jaar geleden, in het 
tweede jaar dat fotoclub Brandevoort 
bestond, ben ik betrokken geraakt bij de 
club.” Om het fotograferen beter te leren 
kennen, sloot Jan zich aan bij de verschil-
lende werkgroepen. Ook evenementen 
dus. Hij vertelt hoe het allemaal in zijn 

werk ging en wat er uiteindelijk toe leidde 
dat hij evenementen ging fotograferen. 
“De fotoclub bestond uit verschillende 
onderdelen. Omdat er toen nog geen 
clubs waren die evenementen fotogra-
feerde, werden we regelmatig gevraagd of 
om foto’s te maken van Helmondse eve-
nementen. Zo ook in Brandevoort.”

Vrijwilligerswerk
Jan heeft een echte ondernemersgeest 
en houdt niet van stil zitten. In 2017 was 
hij een van de oprichters van Stichting 
Duofietsen, een stichting die de ervoor 
zorgt dat inwoners van Helmond en om-

Jan Dijstelbloem
Op de koffi  e bij...

Op de scheiding tussen Mierlo-Hout en Brandevoort, aan de Stepekolk-Oost, 
woont een actieve inwoner van Brandevoort: Jan Dijstelbloem.  Omdat het 

coronavirus ervoor zorgt dat in de buurt van elkaar zitten niet mogelijk is, vindt 
het interview nét iets anders plaats: op de gepaste anderhalve meter afstand.

Door: Mandy Meeuwsen

Jan Dijstelbloem  |  F Mandy Meeuwsen
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geving mee kunnen fietsen door middel 
van een speciale ‘duofiets’. Inwoners die 
niet meer kunnen of willen fietsen, kun-
nen op deze manier toch nog een fiets-
tocht maken. Binnen de fotoclub blijft het 
niet alleen bij fotograferen. “In het tweede 
jaar van mijn lidmaatschap vroegen ze 
of ik bij de tentoonstellingscommissie 
wilde komen en dat doe ik nog steeds.” 
Ook voor zijn vrouw Ria is vrijwilligerswerk 
niet vreemd. In 2018 mocht ze een lintje 
ontvangen voor haar vrijwilligerswerk voor 
Groei & Bloei, het IVN en De Zonnebloem.  

Coronacrisis 
Zich vervelen tijdens de coronacrisis, doet 
Jan niet. “ Ik wandel flinke stukken, ik fiets 
twee keer per week, ik lees veel op mijn 
e-reader en met de familie doen we te-
genwoordig aan ‘houseparty’.” Voelt hij 
zich niet extra kwetsbaar omdat hij en 
zijn vrouw binnen de risicodoelgroep val-
len? “Ach, zolang je goed oplet en alleen 
voor het noodzakelijke naar buiten gaat, 
maak ik me geen zorgen.” Jan vertelt over 
kennissen die het virus hebben gehad 
of die er aan overleden zijn. “Ik hoor uit 
mijn omgeving wel verhalen van mensen 
die het virus niet hebben overleefd. Ook 
mijn zoon en zijn gezin hebben het virus 
te pakken gekregen. Gelukkig zijn zij er nu 
weer bovenop.” De koffie is inmiddels op 
en van de appelflappen zijn alleen nog de 

kruimels over. Vanuit de tuin vliegen vlin-
ders de overkapping in. “Soms vliegen er 
zelfs vogels naar binnen”, merkt Jan op. 
Hij wijst naar de kale plekken in de tuin. 
“Daar heb ik 170 dahlia’s gepoot van de 
week.” De tuin is een groot onderdeel van 
het huis. “De tuin is 7500 vierkante me-
ter groot. Er staan appel- en perenbomen, 
maar ook notenbomen en kersenbomen.”
Het enthousiasme straalt van hem af als 
hij het heeft over zijn tuin, het fotograferen 
en zijn vrijwilligerstaken. “Nu dat ik ouder 
wordt, merk ik wel dat dingen soms wat 
minder snel gaan als vroeger, maar dat 
hoort erbij. Ik reken er op dat ik 100 wordt, 
net als mijn moeder. En hopelijk gezond!”

Over Jan Dijstelbloem
Jan Dijstelbloem  (78) werd gebo-
ren in Nuenen en is oprichter van 
cultuurtechnisch bedrijf Dupré B.V. 
waar hij 25 jaar lang directeur was.  
Binnen het verenigingsleven van 
Brandevoort is hij al jaren actief. 
Zo fotografeert hij al zo’n 16 jaar 
de evenementen binnen de wijk. 
De kindervakantieweek en Dic-
kensnight zijn hier enkele voorbeel-
den van. Bij Stichting garantiefonds 
fanfare Unitas is hij 10 jaar betrok-
ken als penningmeester en ook als 
lid van fotoclub Brandevoort. Stil-
zitten is voor Jan geen optie, want 
nog dagelijks is hij druk met al zijn 
bezigheden.

F Mandy Meeuwsen
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Eigentijds onderwijs dat 
kinderen voorbereidt 
op hun toekomst in de 
Brainportregio

volg ons op:

www.obsbrandevoort.nl
De Plaetse 150
5708 ZJ Helmond

Hulshoeve 4,
5708 SL  Helmond

Eigentijds onderwijs dat 
kinderen voorbereidt 
op hun toekomst in de 
Brainportregio

administratiebrandevoort@obsh.nl0492 - 667857

Hubo Helmond 
Mierloseweg 52 - 5707 AN Helmond
Tel. 0492-532323 

Laat je klus doen  

 door de Hubo vakman!
Dé totaaloplossing voor iedere klus 

 HORREN OP MAAT  

GRATIS
MONTAGE
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Kindervakantieweek 2020 gaat niet door
Na de aankondiging van de maatregelen op dinsdag 21 april dat er tot 1 september géén evenementen mogen plaatsvinden, 
heeft de Kindervakantieweek Brandevoort de moeilijke beslissing moeten nemen om de komende editie niet door te laten gaan. 
De organisatie volgt de de aangekondigde maatregelen op en hebben geen andere keuze dan de Kindervakantieweek 2020 af te 
gelasten. Zij vinden het ontzettend jammer dat zij dit besluit hebben moeten nemen, maar uiteindelijk staat ieders gezondheid 
voorop! Meer informatie vind je op: www.kvwbrandevoort.nl

Het idee voor het OBS journaal, met di-
recteur van OBS Brandevoort Joris Dek-
ker als presentator en juf Michelle achter 
de camera, werd in de vorige editie van 
het Ons Brandevoort Magazine uitvoerig 
besproken. In het journaal wordt alleen 
maar positief nieuws gebracht en het 
woord Corona komt er niet in voor. 

Elke schooldag komt er op YouTube een 
aflevering van het journaal online. In een 
van deze afleveringen, kwam ook een 
oproep van junior stadskunstenaar Anna 
Bosker. Zij vindt het belangrijk dat meer 
kinderen met kunst bezig zijn en heeft 

dan ook een oproepje.
Als alles weer ‘normaal’ is, wordt burge-
meester Geukerspark geopend. Hier is 
dan ook de expositie ‘natuurlijk Helmond’ 
van de jonge kunstenaar te zien. Hiervoor 
is ze nog op zoek  naar 45 kunstwerken 
die over de natuur in Helmond gaan. Als 
jij het leuk vindt om te tekenen, schil-
deren, foto’s te maken of misschien wel 
een gedicht rondom dit thema,  kun je dit 
naar Anna opsturen of mailen. Het móet 
op één a4tje passen vergeet in de mail óf 
op de achterkant van je kunstwerk niet je 
naam, leeftijd en straatnaam erbij te ver-
melden. Wil jij weten waar je het naartoe 

moet mailen of versturen? Scan dan de 
QR-code naar dit artikel met de camera 
van je telefoon!

Junior stadskunstenaar
Op initiatief van stadskunstenaar Tahné 
Kleijn werd er dit jaar een junior stads-
kunstenaar aangewezen. Dit werd Anna 
Bosker. Anna mocht in februari meelopen 
met Tahné en in maart werken aan haar 
project ‘natuurlijk Helmond’.

Oproep junior 
Stadskunstenaar 
Anna Bosker
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Kindervakantieweek 2019 |  F Jan Dijstelbloem, Jadijfoto.nl
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het Antoniusbosje
De rijke geschiedenis van 

Door: Marinus van den Elsen en Henk Goossens, foto's: Marinus van den Elsen, BHIC en Wikipedia.

Tegenwoordig ligt het Antoniusbosje als een groene oase midden in de wijk 
Brandevoort. Dat hier ooit de oudste kapel van Mierlo-Hout stond is niet bij iedereen 

bekend. Eigenlijk zou het Antoniusbosje vernoemd moeten zijn naar Lambertus, 
want dat was de patroonheilige van deze kapel. 

Kapel op 't Lambertseind
Een kapel is meestal een klein kerkgebouw 
zonder eigen parochie. Vóór 1884 maakte  
't Hout onderdeel uit van de parochie 
Mierlo, dat op haar beurt hoorde bij het 
dekenaat Woensel en het bisdom Luik. De 
eerste vermelding van de Lambertuskapel 
treffen we aan in de zogenaamde Bossche 
Protocollen (notariele akten). In een akte 
van 17 augustus 1424 wordt melding 
gemaakt van ‘een erfgoed met schuur 
en erf gelegen in de parochie van Mierlo 
ter plaatse genaamd op 't Hout bij de 
Capelle van de Heilige Lambertus’. Ook 
in de jaren 1477, 1500 en 1518 wordt de 
Lambertuskapel genoemd als belending 
van andere percelen en boerderijen in 
de Bossche Protocollen. Daardoor is de 
kapel vrij nauwkeurig te lokaliseren op 
de plek waar nu het Antoniusbosje ligt. 
Bovendien is het oude toponiem (naam) 
van het buurtschap Lambertseind (later 
Schutsboom) een duidelijke aanwijzing dat 
de kapel daar heeft gestaan. In de Mierlose 
Protocollen wordt de Lambertuskapel 
(of Lambrechtskapel) maar liefst tien 
keer genoemd gedurende de 15e en 16e 

eeuw. In een akte uit 1435 is sprake van  
'de St. Lambrechtskapel op 't Lamberteind'.

'Capella super Lignum'
Opmerkelijk is dat de Lambertuskapel niet 
als zodanig wordt vermeld in de pouillé's 
van het bisdom Luik. Een pouillé is een lijst 
van parochies met de daartoe behorende 
kerken, kapellen en kosterijen en de 
daar gevestigde beneficiën (inkomsten). 
Deze lijsten werden jaarlijks opgemaakt 
en dienden in eerste instantie om de 
belastingen te registreren. Ze bestrijken 
een periode van bijna tweehonderd 

jaar (van 1400 tot 1600). Er staat wel 
een ‘Capella super Lignum’ (Kapel op 
't Hout) vermeld, maar in de beschrijving 
wordt geen Lambertus als patroonheilige 
genoemd. Toch mag worden aangenomen 
dat genoemde 'Capella super Lignum' 
dezelfde kapel is als de Lambertuskapel. 

Hoe oud is de Lambertuskapel?
Uit het voorgaande blijkt dat de 'Capella 
super Lignum' vóór 1400 gesticht moet 
zijn. Het oude patroniem 'Lambertus' zou 
kunnen duiden op een hoge ouderdom 
van de kapel. Maar het lijkt waarschijn-
lijker dat de kapel ergens in de 14e eeuw 
is gesticht. Intensief veldonderzoek dat in 
de omgeving heeft plaatsgevonden van 
1988 tot 2000 wijst in deze richting. Het 
merendeel van het aangetroffen aarde-
werk (1555 stuks) stamt uit de periode 
van 1300 tot 1500 (Late Middeleeuwen). 
Slechts enkele aardewerk fragmenten 
(59 stuks) stammen uit de tijd daar-
voor. Bij het veldonderzoek werden geen 
stukjes lei en puinresten aangetroffen. 
Daaruit mag geconcludeerd worden dat 
de Lambertuskapel een gebouw was met 
houten gebinten, een dak van stro en niet 
dragende, lemen muren. In de buurt van 
de kapel stonden een aantal boerderijen 
waaronder de hoeve Sneppenscheut. 
Deze hoeve wordt al in 1389 genoemd.

Detail van de tiend
kaart uit 1706 waarop 

het buurtschap 
Lamberts Eijnde is 

aangegeven (zie pijl).

Dit wegkapelletje gewijd aan Sint Antonius Abt staat in het Antoniusbosje.  
Het werd op 25 november 1962 ingezegend door pastoor Van Beek. 
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Johannes Christianus; eerste rector
De Lambertuskapel had een eigen bene-
ficie waaraan een rectoraat verbonden 
was. De rector was verplicht drie missen per 
week te (doen) lezen. Bij de stichting van 
de kapel zorgde de (onbekende) oprichter 
ervoor dat de kapel voldoende inkomsten 
had om de bedienend priester ervan te 
kunnen betalen. Meestal gebeurde dit in 
de vorm van een schenking van een stuk 
land. Het beheer van het eigendom van de 
kapel was in handen van speciaal daartoe 
aangestelde kapelmeesters. De eerste 
rector van de 'Capella super Lignum' die 
wordt vermeld was Johannes Christianus. 
Hij was rector gedurende vijf jaar, van 
1400 tot 1405. Vermoedelijk was hij maar 
weinig aanwezig, want hij had twee plaats-
vervangers. Eerst een zekere heer Petrus 
en later een heer Godefridus Bystervelt. 
Het verschijnsel van plaatsvervangers 
kwam in de Late Middeleeuwen geregeld 
voor. Vooral bij de kleinere kapellen was 
het eerder regel dan uitzondering. Een 
rectoraat bekleden leverde inkomsten op, 
maar ook de plicht in de betreffende kerk 

of kapel liturgische handelingen te (laten) 
verrichten en men kon immers maar 
op een plaats tegelijk zijn. In de loop der 
jaren zijn heel wat priesters aan de kapel 
verbonden geweest. Daaronder zijn er 
enkele die wat meer in het oog springen. 
Zo was Wilhelmus de Baerle gedurende 
twintig jaar rector (1418-1438). Ongeveer 
eenzelfde periode was ook Johannes de 
Balen (1530-1551) rector. 

Lambertuskapel buiten gebruik
Kort na 1551 is de Lambertuskapel buiten 
gebruik gesteld en werd op een andere 
plek de St. Agathakapel gesticht. Dit kon 
allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld 
dat de kapel te klein was, bouwvallig was 
geworden door oorlogsgeweld. Vanaf 
1551 is er in de bovengenoemde pouil-
lé’s van Luik sprake van een kapel die 
gewijd is aan St. Agatha. De Agathakapel 
werd gebouwd op ongeveer dezelfde 
plaats als de huidige Houtse Luciakerk.  
De eerste rector van de nieuwe Agatha-
kapel was Willem van Sprange. Hij werd 
benoemd op voorspraak van Arnoldus 

Stryters, de abt van Tongerlo. Dezelfde 
Willem Sprange was ook rector van 
de kapel van het Apostelhuis. In beide 
kapellen stelde hij plaatsvervangers aan. 
Op de geschiedenis van de Agathakapel 
en de Luciakerk zullen we in andere publi-
caties nog terugkomen.

Intussen stond de Lambertuskapel te 
verkommeren op het Lambertseind. In 
1632 treffen we de laatste vermelding 
aan van de oude Lambertuskapel. De 
Mierlose pastoor Augustinus Wichmans  
schrijft dan dat het gebouw voor enige 
jaren is ingestort. Dat wil dus zeggen dat 
de Lambertuskapel rond 1630 voorgoed is 
verdwenen. Ook de naam van het gehucht 
Lambertseind raakte in onbruik. 

Van Lambertseind naar Schutsboom
Het oude Gilde Sint Antonius Abt, bij de 
bevolking beter bekent als ‘de Schut’, 
had intussen een schietterrein in gebruik 
genomen op het Lambertseind. Vandaar 
dat de naam veranderde in 'Schutsboom'. 
Tegenwoordig herinneren namen als 
het Antoniusbosje, St. Antoniusweg en 
Schutsboom aan het gilde-verleden. Het 
daar nog aanwezige wegkapelletje werd 
op 25 november 1962 ingezegend door 
pastoor Verbeek. Het schietterrein van het 
Antoniusgilde is in 1969 verplaatst naar de 
Beemd aan de Heeklaan.

Bronnen:
-  Opt Hout, Theo Meulendijks en  

Jan Vogels, 2003
-  Mierlo van oorsprong tot heden,  

Jean Coenen, 2004
-  Nieuwe beschrijving van het bisdom van 

's Hertogenbosch, J. A. Coppens, 1843
- Fichesysteem, Henk Goossens
-  Wikipedia

Deze fraaie langgevelboerderij herinnert aan het agrisch verleden van het  
buurtschap Schutsboom (voorheen Lambertseind).

Wie waren Lambertus en  
Antonius Abt?
Naar men aanneemt werd Lambertus 
rond 638 in Maastricht geboren. Hij werd 
later ook bisschop in deze stad. Vandaar 
dat hij altijd als bisschop wordt afge-
beeld al dan niet met een lans. Dat was 
het wapen waarmee Lambertus werd 
vermoord vóór het jaar 705. Lambertus 
zorgde, samen met Willibordus, voor de 
kerstening van de Kempen, het Peelland 
en Noord-Limburg. Vandaar dat veel 
kerken en kapellen in onze omgeving 
aan hem zijn gewijd. 

Antonius werd geboren in 251 in 
Egypte als kind van rijke ouders. Hij 
gaf al zijn bezittingen aan de armen en 
trok zich in eenzaamheid terug. Hij was 
de eerste monnik die vele volgelingen 
kreeg en staat daarom bekend als de 
vader van het kloosterleven. Antonius 
Abt is te herkennen aan de kluize-
naarsstaf en hij is altijd in gezelschap 
van een varken. Hij werd maar liefst 
105 jaar oud. Hij is niet te verwarren 
met Antonius van Padua die wordt 
aangeroepen bij zoek geraakte zaken.
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At home
In de coronacrisis gaat steeds meer digitaal: kinderen volgen 
met hun laptop of tablet online onderwijs, mensen onderhou-
den via de digitale weg contact met hun dierbaren, en zorg 
wordt digitaal op afstand geleverd. Hoe zorgen we ervoor dat 
iedereen mee kan blijven doen?

Zeker in deze bijzondere tijden blijkt hoe belangrijk het is om via 
de digitale weg contact te houden met elkaar en met diverse 
instanties. Dit is niet voor iedereen zo eenvoudig. Nog niet ieder-
een kan meedoen in deze digitale wereld. 

Gelukkig zijn er in deze crisis veel initiatieven ontstaan die men-
sen helpen om digitaal mee te kunnen doen.

Samen Digitaal Verbinden: een uitdaging
Voor nu, maar zeker ook voor de toekomst, is de gemeente 
Helmond op zoek naar ideeën of initiatieven die Helmonders 
helpen om digitaal vaardig en digitaal vertrouwd te worden. De 
gemeente vraagt inwoners en experts om mee te denken over 
twee vragen:

1. Helmond digitaal tijdens de coronacrisis
Welke initiatieven zijn er door de corona-crisis ontstaan met be-
hulp van digitale middelen? Hoe blijven mensen digitaal in con-
tact met elkaar en met instanties (zorg, onderwijs en overheid)?

2. Iedereen doet mee
Voor een groot aantal mensen gaan de ontwikkelingen in tech-
nologie te snel. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen mee 
kan blijven doen in de digitale wereld, nu, maar vooral ook na 
de crisis?

Goede ideeën en mooie initiatieven kunt u met de gemeente 
Helmond delen via www.challengemasters.nl. Zo kunnen we el-
kaar inspireren met goede voorbeelden. De meest aansprekende 
ideeën of initiatieven wil de gemeente, indien mogelijk, onder-
steunen. Voor meer informatie, kijk op www.challengemasters.
nl Meedoen kan tot 1 mei.

Samen 
Digitaal 
Verbinden

www.onsbrandevoort.com

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
 

 

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

uw communicatie partner voor:
COMMUNICATIE
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Sinds medio januari van dit jaar is aan de 
Broekstraat in Mierlo, op een steenworp 
afstand van Brandevoort, het Mediter-
raan georiënteerd restaurant Montimar 
geopend. Na een succesvolle start in deze 
fantastische Brabantse regio, moesten 
de uitbaters door de Corona uitbraak op 
16 maart de deuren voor bepaalde tijd 
sluiten. Niet ideaal zo direct na de ope-
ning van het sfeervolle restaurant. 

“Normaal gesproken serveren wij mo-
menteel heerlijke frisse voorjaarsgerech-
ten met asperges, stuivende witte wijn en 
Hollandse aardbeitjes. Maar de wereld lijkt 
bij Montimar wel stil te staan. Geen uit-

bundige gastvrijheid, een terras vol met 
gasten en klinkende glazen. Een groot ge-
mis, maar helaas een bittere noodzaak”, 
licht Jan Megens, uitbater van de Monti-
mar restaurants, toe. “Maar wij verzekeren 
u dat zodra de situatie het toestaat wij u 
met veel warmte en open armen zullen 
ontvangen. Desondanks genieten we van 
deze prachtige lente, de natuur en de ver-
rassende stilte”.

Toch wil Montimar de gasten het Mon-
timargevoel niet geheel onthouden én 
staan de koks te springen om aan de slag 
te gaan. “Daarom hebben we besloten ‘ 
Montimar A la casa’  te introduceren”, zegt 

Jan Megens. “Zo kunt u enkele toppers 
van de Montimarkaart thuis op tafel ser-
veren. Slechts de warme gerechten dienen 
thuis 15 minuten in de oven opgewarmd 
te worden , de koude gerechten zijn ‘ready 
to eat’”. De bestelmodule kunt u vinden 
op de website onder de button ‘Afhalen’. 
Het bestellen gaat zeer eenvoudig en het 
team van Montimar zorgt dat uw bestel-
ling voor u klaar staat op de gewenste af-
haaltijd. U kunt iedere dag afhalen, echter 
de woensdagen is het restaurant geslo-
ten. Jan; “Kunnen we u toch nog een fijne 
avond bezorgen en natuurlijk wensen wij 
u een smakelijk en gezellig diner”. Gewoon 
Montimar! Maar dan thuis.

Montimar Mierlo 
biedt Take Away 
mogelijkheden

F |  Montimar
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In het Ons Brandevoort Magazine 
april 2020 is bij de rubriek ‘vijf vra-

gen’ met OPJEPLAETS een foutieve 
foto geplaatst. De fotograaf van deze 

foto is Ben Nienhuis Fotografie.

Rectificatie

AFHAALADRESSEN 
ONS BRANDEVOORT
• Wijkhuis ‘t Brandpunt, 

 Biezenlaan 29

• Albert Heyn, De Plaetse 87

• Jumbo, Huiskensstraat 2

LET OP! 
AFHAALADRESSEN
KUNNEN GESLOTEN 
ZIJN I.V.M. 
CORONA VIRUS

Hazenwinkel vormt de overgang van het 
agrarisch landschap ten zuidwesten van 
Brandevoort naar de stedelijke bebou-
wing in het hart. Begin februari bereik-
ten de huurwoningen het hoogste punt. 
Maar nu dreigen de plannen voor nieuw-
bouwwoningen vertraging op te lopen 
na een uitspraak van de Raad van State. 
Deze verklaarde het bestemmingsplan 
voor de nieuwbouw ongeldig. 

De reden voor de vertraging heeft te maken 
met geuroverlast. In de buurt van de nieuw-

bouw bevindt zich de zeugenhouderij van 
Verhoeven en schapen- en konijnenhouder 
Manders. Zij willen dat de nieuwbouwwijk 
op 1 kilometer afstand blijft. 

Op het bestemmingsplan van de wijk wa-
ren de zogenoemde geurcontour niet of te 
klein aangegeven. 

Voordat er verder kan worden gebouwd, 
moet het bestemmingsplan worden aan-
gepast. De gemeente heeft hier een half 
jaar de tijd voor.

Vertraging wijkgedeelte
Hazenwinkel

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

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

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

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

Ook uw advertentie in het Ons Brandevoort Magazine?
Neem dan gerust contact met ons op over de mogelijkheden.

Danielle Huissoon 06- 30 25 25 12  |  Christel Sanders 06- 30 07 31 81

advertentie@onsbrandevoort.com

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 18 mei 2020.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie april 2020: Rosalie Smallenburg
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