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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

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

Omdat iedereen anders is...
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Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!
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inhoud

Nieuws over soap rond 
sierschoorstenen

Geef me de 5: Smile per Mile

Helmondse tv-serie

K.P.J. Mierlo-Hout/Brandevoort

Nog altijd houden wankele sierschoorstenen de 
gemoederen bezig in Brandevoort. Binnenkort 
gaat een wens van veel gedupeerde wijkbewoe
ners in vervulling: een check door een
onafhankelijke partij

Sinds 2016 heeft Smile per Mile een doel: 
kinderen met een beperking of ziekte een dag 
laten genieten van hun passie: auto’s. Oprichter 
en voorzitter, Wesley Waldt, heeft zelf een grote 
passie voor auto’s. 

‘Bloedwijn en gele rozen’, dat is de naam van 
de tveserie die opgenomen gaat worden in Hele
mond vanaf Oktober 2021 onder productie van 
de Dutch Show Company en regisseur Anton 
van Stekelenborg uit Brandevoort.

Op 1 februari 1936 werd de R.K.J.B. (Rooms 
Katholieke Jonge Boerenstand) MierloeHout 
(actief in Brandevoort en MierloeHout) opgericht. 
Een aantal jaren gevolgd door de R.K.B.J.B., de 
Jonge Boerinnenbond. In de beginjaren lag de 
nadruk op het scholen en begeleiden op weg 
naar een carrière als agrarisch ondernemer of 
onderneemster. 
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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.

Beste lezer,
Voor u ligt de tweede editie van het Ons Bran-
devoort Magazine van 2021. Februari was qua 
weer een bijzonder maand: binnen één week 
van echt winters weer naar volop lente. Op de 
voorpagina staat een prachtige foto van Astrid 
Winkens van Fotoclub Brandevoort. Zij foto-
grafeerde deze fotogenieke klaproos vorig jaar 
op een mooie lentedag. Natuurlijk vindt u ook 
in deze editie weer allerlei nieuws uit en over 
Brandevoort.

In deze editie
Komen we terug op de scheve sierschoorstenen 
die we in een voorgaand nummer al aanstipten, 
maar wat nog altijd de gemoederen bezighoudt. 
Lisa heeft gesproken met Wesley Waldt over zijn 
stichting Smile per Mile en daarnaast maken we 
kennis met de Brandevoortse regisseur Anton 
van Stekelenborg die een tveserie in Helmond 
gaat opnemen.

Om het leuk te houden voor u als lezer, kunt u 
ook nog iets winnen! In dit magazine staat een 
puzzel. Als u het juiste antwoord weet, kunt u 
deze mailen naar redactie@onsbrandevoort.
com en een waardecheque winnen van cafetaria 
Brandevoort ter waarde van 20 euro! 

U kunt ook elke maand iemand opgeven voor 
een bloemetje. Kent u iemand die dit verdient? 
Mail naar redactie@onsbrandevoort.com en 
vertel ons waarom diegene in het zonnetje gezet 
zou moeten worden.

Wij wensen u 
veel leesplezier!
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Witte rook lijkt op 
komst in soap rond 

sierschoorstenen

Door: Harry Weerts

Een haviksoog is niet nodig om te zien 
dat de sierschoorstenen op nogal wat 
daken in het Brandevoortse wijkdeel 
Schutsboom bepaald niet in het lood 
staan. Ook Paul Leuverink, die zich heeft 
opgeworpen als spreekbuis van de vere
ontruste huiseigenaren, kan ze tijdens een 
wandeling door de buurt zonder aarzeling 
aanwijzen. “Kijk, hier is de voeg eruit. En 
bij dit huis staat vast dat er geen muurane
kers aan de schoorsteen vastzitten.”
En zo zijn de zogeheten ‘tuitjes’ met 
mankementen niet op een hand te tellen 
in Schutsboom. De in december gehoue
den steekproef door Bouwfonds Property 

Development (BPD) en Stam + De Koning 
heeft veel bewoners dan ook niet bepaald 
gerustgesteld. De ontwikkelaar en bouwer 
(zij waren twintig jaar geleden betrokken 
bij de bouw van veel woningen in het 
gebied) lieten na controle bij 248 tuitjes 
in Schutsboom in hun rapport optekee
nen dat deze niet zomaar omvallen. Wel 
moeten verschillende sierschoorstenen 
gerepareerd worden, volgens de bedrije
ven. Een conclusie waar weinigen zich in 
kunnen vinden. 

“Met een metaaldetector kom je er al snel 
achter dat muurankers ontbreken.” Leue
verink schat dat bij circa 75 van de ondere
zochte huizen dit het geval is.

Argwanend waren Leuverink (sinds 2012 
inwoner van Brandevoort) en wijkgenoten 
al van meet af aan. Zij overwogen om zelf 
een steekproef te organiseren, maar bee
sloten om een oogje in het zeil te houden. 
“We hadden een dienstrooster opgesteld 
om te garanderen dat er steeds iemand 
de controleurs op de vingers keek wane
neer de hoogwerker langs de daken ging.” 
Officieel inzage in het rapport heeft Leue
verink tot op heden nog niet gekregen, 
beweert hij. 

En dat stemt Schutsboom ontevreden. 
Bij 250 adressen in dit buurtje aan de 
rand van Brandevoort landde in oktober 
een waarschuwingsbrief van de gemeene
te. Huiseigenaren werden aangespoord 
hun sierschoorstenen te controleren en 
waar nodig te repareren.  
BPD en Stam + De Koning wijzen nog ale
tijd aansprakelijkheid van de hand, maar 
komen nu toch iets tegemoet: ze bieden 
duizend huiseigenaren in Schutsboom 
met korting een schoorsteeninspectie en 
reparatieeadvies. De check wordt uitgee

Nog altijd houden wankele sierschoorstenen de 
gemoederen bezig in Brandevoort. Binnenkort gaat 
een wens van veel gedupeerde wijkbewoners in 
vervulling: een check door een onafhankelijke partij. 
Intussen is een betrokken bouwfi rma achter de 
schermen al bezig met een blijvende oplossing.

F | Paul Leuverink
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voerd door een dochter van Stam + De 
Koning. Kosten: 75 euro. Een aanbod dat 
niet iedereen tevreden stemt. “Het voelt 
alsof de slager zijn eigen vlees keurt”, vat 
Leuverink zijn ongenoegen samen. Hij 
vindt het zelfs moeilijk te verkroppen. 
“Van een eerder rapport delen ze de cone
clusies niet, om dan vervolgens geld te 
vragen voor nog maar eens een controle.” 
Leuverink heeft zelf de handschoen ope
gepakt en adviesbureau Ad Wouters uit 
Mierlo bereid gevonden om voor honderd 
euro een sierschoorsteen tegen het licht 
te houden. Een optie die hij van harte 
aanbeveelt. 

“Een onafhankelijke partij kijkt naar je 
tuitje en je krijgt antwoord op de vraag of 
conform de tekening is gebouwd”, somt 
hij enkele voordelen op. “Een ander pluse
punt is dat ook elders in Brandevoort 
mensen in aanmerking komen voor deze 
check.” Dat het probleem van wankele 
tuitjes niet tot Schutsboom beperkt blijft, 
is intussen ook klip en klaar. Leuverink: 
“Ook op De Veste staan er scheef. Dit 
bleek bij het ophangen van de kerstvere
lichting.” De leek kan aan drie dingen zien 
dat er iets mis is, benadrukt Leuverink: 

“Het tuitje bevat scheuren, helt een bee
tje naar binnen en het voegwerk zit los. 
Alhoewel je soms juist niets ziet, wat het 
verraderlijk maakt.” Zie je die drie eerder 
genoemde kenmerken, laat dan als de 
bliksem een onderzoek uitvoeren, drukt 
hij medeeBrandevoorters op het hart. “Zo 
krijg je geen problemen met de verzekee
ring. Huiseigenaren kunnen dan aantonen 
dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. 
Dat ze in actie komen. Ook eisen poe
tentiële kopers ongetwijfeld een rapport 
waarin staat dat de tuitjes veilig zijn.” Het 
afbreken is in strijd met de voorschriften 
van de welstandscommissie. Het laten 
repareren van een sierschoorsteen kost 
al snel zo’n tweeduizend euro. “Een flinke 
smak geld voor een sierelement”, mope
pert Leuverink.

Dat kan misschien binnenkort al stukken 
goedkoper. Stam + De Koning lijkt bezig 
met een oplossing voor getroffen huiseie
genaren: het wil zeker 200 van hen een 
reparatie bieden voor ongeveer een derde 
van de eerdergenoemde prijs. “Daarvoor 
gaat het binnenkort op een stuk of vier 
adressen een proef doen”, weet Leuverink 
nog mede te delen.

In de afgelopen periode is er veel te doen 
geweest over losstaande en scheve sier-
schoorstenen in Brandevoort. Inwoners 
maakten zich zorgen, omdat een brief van 
de gemeente wees op mogelijk omval-
gevaar. Als er wat zou gebeuren zouden 
de bewoners zelf aansprakelijk zijn voor 
schade. Wat is de oorzaak? Hoe groot is 
het probleem? Wie moet opdraaien voor 
de kosten? Reden voor Helder Helmond 
om hier aandacht voor te vragen. 

De wethouder gaf aan dat er geen sprake 
is van een constructiefout en dat er geen 
hulp vanuit de gemeente zal worden gee
boden. Helaas! Voor de bewoners voelde 
het alsof ze met een kostbaar probleem 
zijn opgezadeld en het zelf maar moese
ten uitzoeken. Een tuitje vervangen kost 
2000 euro. Afbreken mag niet omdat 
ze bij de architectuur van de wijk horen. 
Helder Helmond heeft toen opgeroee
pen om met de bewoners in gesprek te 
gaan en het probleem in kaart te brengen. 

Om zodoende de bewoners enigszins 
gerust te stellen. Gelukkig kwam er een 
steekproef onder leiding van Stam + De 
Koning en Bouwfonds Property Devee
lopment (BPD), de bedrijven die destijds 
betrokken zijn geweest bij de bouw van 
veel woningen met sierschoorstenen. Dat 
deze steekproef door de bouwbedrijven 
zelf wordt uitgevoerd, is volgens Helder 
Helmond merkwaardig. De slager keurt 
haar eigen vlees. Je kunt zo nooit spree
ken van een onafhankelijk onderzoek. De 
bewoners zouden nog voor de kerst duie
delijkheid krijgen. En er is haast geboden, 
want voor sommige woningen vervalt de 
termijn uit de bouwrechtegarantie.

Eind januari, ver na kerst dus, is met 
moeite duidelijkheid verstrekt over de 
uitslagen van de steekproef: 23% schee
ve schoorstenen. Het probleem lijkt dus 
groter dan incidenteel wat achterstale
lig onderhoud. BPD houdt vol dat er 
geen sprake is van een constructiefout 

en blijft haar aansprakelijkheid afschuie
ven naar bewoners. De oorzaak van het 
probleem blijft onduidelijk. Het lijkt erop 
dat een second opinion daar uitsluitsel 
over moet gaan geven. Helder Helmond 
raadt de bewoners aan om dit keer wel 
een extern bureau in te huren. Hopelijk 
komt er snel duidelijkheid voor de bewoe
ners en wordt er beter naar ze geluisterd.  
Wordt vervolgd!

PS. De afgelopen weken hebben veel Hele
monders met verschillende problematiek 
Helder Helmond weten te bereiken na 
een oproep in mijn vorige column. Daare
om nogmaals deze oproep. Heeft u het 
gevoel dat u van het kastje naar de muur 
wordt gestuurd of ziet u door de bomen 
het bos niet meer, schroom dan niet en 
neem contact met ons op: 
stemhelderhelmond@gmail.com

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

Rieter: De scheve sierschoorstenen soap
Politieke column
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GEEF 
ME DE

SMILE 
PER 
MILE

Sinds 2016 heeft Smile per Mile een doel: 
kinderen met een beperking of ziekte een 
dag laten genieten van hun passie: auto’s. 
Oprichter en voorzitter, Wesley Waldt, 
heeft zelf een grote passie voor auto’s. 
Hij combineert zijn eigen passie en zijn 
opgebouwde netwerk nu om de kinderen 
een leuke dag te bezorgen. Wesley vertelt 
ons over het ontstaan van de stichting, de 
dankbaarheid en de impact van corona. 

Voor degene die jou niet kennen, 
kun je jezelf even voorstellen?
“Mijn naam is Wesley Waldt, 21 jaar en ik 
studeer momenteel af als onderwijsassise
tent. Ik ben woonachtig in Brandevoort. 
Naast mijn opleiding werk ik bij Huije
bregts Exclusive Cars in Reusel en ben 
ik fotograaf in de automotive wereld. Ik 
woon nog bij mijn ouders thuis, samen 
met mijn broertje Sven (die een beperking 
heeft) en natuurlijk onze hond!”

Hoe ben je op het idee gekomen 
voor Smile per Mile?
“Ik heb door de jaren heen met mijn pase
sie voor mooie wagens een leuk netwerk 
weten op te bouwen in de autowereld. 
Toen ik een oproep zag met de vraag of 
er iemand was met een leuke sportwae

gen die een jongetje een ritje wilde geven 
om te vieren dat hij zijn laatste chemoe
kuur heeft gehad, reageerde ik meteen! 
Zo te horen waren er ook wat vriendjes en 
vriendinnetjes van hem bij en hebben wij 
enkele sportwagens weten op te trommee
len om die ook mee te kunnen nemen. 
Het voelde zo fantastisch om die kids te 
laten glimlachen, dat we er werk van hebe
ben gemaakt! En sindsdien zijn wij vaker 
deze ritten gaan organiseren.”

Hoe is Smile per Mile uitgegroeid tot 
een volwaardige organisatie?
“Het evenement zoals het voorheen was, 
werd zo onwijs groot, dat ik er wel mensen 
bij moest gaan betrekken. In mijn eentje 
was het echt niet meer haalbaar. Gelukkig 
heb ik een superleuke groep mensen om 
mij heen die elk een belangrijke functie vere
vullen. We vullen elkaar dan ook goed aan! 
Dankzij deze mensen hebben wij het ook 
waar kunnen maken om een eigen stiche
ting te worden. Een prachtige prestatie 
waar wij nog steeds enorm trots op zijn!”

Hoe gaan jullie om met de huidige 
situatie en de maatregelen?
“De stichting blijft maar groeien en vere
beteren, mede door inzet van het gehele 

bestuur en enkele mensen hier omheen! 
Echter is door corona alles een beetje 
stil komen liggen. Het is zo’n kwetsbare 
doelgroep waar je mee te maken hebt, 
dat elke vorm van contact al gevaarlijk 
kan zijn. Gelukkig zijn wij in november 
met het idee gekomen om leuke goode
iebags bij de kinderen langs te brengen, 
uiteraard met sportwagens, om toch een 
teken van leven vanuit onze stichting te 
geven. En zo zijn wij ook nu weer bezig 
om toch wat leuke dingen te regelen voor 
deze kanjers!”
  
Wat maakt een stichting zoals Smile per 
Mile zo leuk en bijzonder?
“Wat ons bijzonder maakt is lastig te zege
gen. Wij zijn natuurlijk een van een aantal 
organisaties die dit doen. Maar in de tijd 
dat wij draaiende zijn geweest, hebben wij 
toch al veel families en kanjers blij mogen 
maken. En dat is op zichzelf al bijzonder!”

Door: Lisa Meeuwsen

F | Lennard Laar (Speed generation)
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Het bijzonder bloemetje werd deze keer uitgereikt aan 
Joris Dekker, de directeur van OBS Brandevoort. Joris wordt 
geroemd om zijn menselijke en betrokken aanpak. Hij wil 
echt iets voor de kinderen op zijn school betekenen, 
ook in deze rare tijd. 

Hij bedacht het OBSejournaal, om kinderen en ouders 
van de juiste informatie te voorzien op een leuke manier. 
Zo houdt hij de leerlingen betrokken bij het wel en wee 
op school en worden zij in de nieuwsvoorziening gelijke
waardig behandeld. Het is een leuk en origineel idee 
en Joris laat hiermee zien dat hoe hij begaan is met 
eenieder. Joris wilde echter niet alle credits voor zichzelf 
houden. Hij zegt: “Ik maak dat journaal niet alleen. Degene 
die er de meeste moeite voor heeft gedaan in de uitvoering, is 
toch wel juf Michelle. Zij verdient zeker ook dit bloemetje.”

Bijzonder Bloemetje

Bloemboetiek

Nicole
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Anton van Stekelenborg 
maakt Helmondse tv-serie

Anton is geboren in Eindhoven en al jae
renlang wonend in het mooie Brandee
voort. Naast regisseur trad hij jarenlang op 
als zanger onder de naam Robin McRay 
en zingt onder andere het Helmond Sport 
Clublied dat geschreven werd door de 
Mierlose tekstschrijver Wim van den Bige
gelaar. Eind jaren 90 deed hij een opleie
ding aan de Guilford School of Acting om 
klaargestoomd te worden voor musicals 
en acteerwerkzaamheden. Nadat hij de 
hoofdrol in de 3 Musketiers van Joop van 
den Ende net voor zijn neus voorbij zag 
glippen, besloot hij zelf producties te gaan 
regisseren. Dat begon in het jaar 2000 
met The Universal Dinner Show. Later 
zouden nog tal van shows volgen, waarvan 
De Jantjes Middag Show het populairst is. 
Deze show wordt nog steeds opgevoerd 
in Nederland en België. Tevens werkte hij 
met John de Mol sr. aan de productie van 
de kindertveserie Pepeteve voor Center 
Parcs in Nederland, België en Duitsland. 
De serie draaide maar liefst 10 jaar. 

Afgelopen december bracht hij in de coe
ronatijd met zijn Dutch Show Company 
elke dag een kerstclip uit, die hij regisseere
de om de mensen een warm hart onder 
de riem te steken in deze vreemde tijd. 
Dat bracht hem op het idee om zijn ree
gietalenten weer eens te gebruiken voor 
tvewerk. Anton werkt al enkele jaren voor 
Omroep Helmond, die tegenwoordig gee
fuseerd is met ‘Dit is onze wijk’ en daare
door nu ‘DitisHelmond’ heet. Hij maakte 
DitisHelmond enthousiast met zijn idee 
om een tveserie te gaan maken voor Hele
mond TV en kreeg na enkele gesprekken 
van het bestuur groen licht om de serie 

te gaan maken. Vanaf januari dit jaar is hij 
samen met scriptschrijfster Karin de Laat, 
druk aan het werk om het toneelstuk 
“Bloedwijn en gele rozen” om te schrijven 
naar een televisieserie. 
Een behoorlijke klus. Er worden hele nieue
we scènes geschreven en de karakters 
worden verder uitgediept in deze psychoe
logische thriller. De voornaamste reden 
voor het maken van de tveserie is, dat hij 
mensen in Helmond wil verbinden door 
deze productie. Acteurs, actrices, camerae
mensen, geluidsmensen, mensen voor de 
montage, Helmonders die een storyboard 
kunnen tekenen, muzikanten die de mue
ziek arrangeren, zelfstandig ondernemers 
waar Anton contact mee gaat zoeken en 
die hij in de serie wil laten schitteren. Denk 
aan een kapper, een slager, bloemist, een 
bakker, een school, maar ook een coffeee
shop wordt niet geschuwd. Met z'n allen 
in Helmond een mooie productie maken 
voor televisie.

Natuurlijk hoopt hij op subsidie van de 
gemeente, hopelijk ziet de gemeente 
hoe mooi dit project is om dit met vele 
Helmonders te kunnen waarmaken. Tee
vens zijn ze op zoek naar sponsors om 
een ondersteuning te geven aan de see
rie. Denk aan de grote supermarkten die 
zouden kunnen helpen met een hapje en 
drankje voor de crew. Kortom....het moet 
een product worden van zoveel mogelijk 
Helmonders waar we trots op mogen zijn.

Waar gaat de serie over?
Gerard dwingt zijn vrouw Deborah te zwije
gen over een moord die bij hen in huis is 
gepleegd, omdat hij zijn geliefde gezin bij 

elkaar wil houden. Niemand mag weten 
wie er is vermoord en waarom. Zijn liefe
de voor zijn echtgenote is zo allesomvate
tend, dat hij van haar eist ook evenveel 
van hem te houden. In zijn dwang maakt 
hij haar het leven zuur en ontpopt hij zich 
tot een psychopaat.
Langzaamaan worden de angst en spane
ningen Deborah te veel. Nog voordat 
Deborah naar de politie kan gaan, houdt 
Gerard haar tegen. Als Deborah in haar 
onmacht probeert om hem te vergiftigen, 
is hij woest. Ondertussen vinden doche
ter Kim en buurvrouw Aagje het moorde
wapen en blijken niet alle sporen te zijn 
uitgewist. Compleet uit het veld geslagen, 
zoekt Kim haar heil in verdovende middee
len. Twee maanden hoort het gezin niets 
van Gerard. Deborah kan zich weer wat 
ontspannen. Haar dochters en vrienden 
organiseren een feest, een gemaskerd bal. 
Ze hebben een verrassing voor Deborah 
in petto, maar moeten toezien dat het ale
lemaal anders loopt dan gepland.

De audities voor de hoofdrollen worden 
’s avonds gehouden op 14 en 16 April in 
het LEVegebouw. Wil je auditie doen voor 
de serie of wil je op een andere manier je 
medewerking geven, stuur dan een mail 
naar tvserie@ditishelmond.nl

‘Bloedwijn en gele rozen’, dat is de naam van de tv-serie 
die opgenomen gaat worden in Helmond vanaf Oktober 
2021 onder productie van de Dutch Show Company en 
regisseur Anton van Stekelenborg uit Brandevoort. De 
serie wordt in 6 delen uitgezonden op DitisHelmond TV 
in het jaar 2022. We stellen u voor aan de Brandevoortse 
regisseur Anton van Stekelenborg.

Anton van Stekelenborg  |  F  Herman Erik Kuiper
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Foto uit het toneelstuk ‘Bloedwijn en gele rozen  |  F  Anton van Stekelenborg

9
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Henry Manders 
Bestrating

06 - 20 40 44 33
www.mandersbestrating.nl

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

Helmond (Stiphout)

WWW.TAVERNANIKOS.NL

MIERLO

Dorpsstraat 710492-664968

bezoek onze website

afhaal/ bezorgen/ menukaart/ weekenddeals/ acties

www.diepvriesspecialist.nl
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407

STUNT 
STUNT 
STUNT

STUNT 
STUNT 
STUNT

Veelzijdig lekker

Knip je Korting

25%
KORTING
Op één artikel naar keuze*

De korting geldt tegen inlevering van deze bon voor één artikel naar keuze 
uit het Diepvriesspecialist assortiment. Korting is niet geldig in combinatie 

met andere acties en gelden niet op reeds gedane aankopen. De 
kortingsbon is geldig van woensdag 12 maart t/m dinsdag 27 maart 2021.
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De beste service.
De ruimste keuze.
Veel op voorraad.

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

F U L L  C O LO U R  T E X T I E L D O E K  G E LU I D S D E M P E N D,
A F G E M O N T E E R  I N  A LU M I N I U M  F R A M E

M A I L  O F  B E L  N A A R 
I N F O @ A D C O M M U N I C AT I E . N L
0 4 9 2 - 8 4 5 3 5 0

BLIKVANGER
AAN UW SAAIE 
BINNENMUUR?

S TA P 1 :  B E PA A L  D E 

V R I J E  R U I M T E  ( A F M E T I N G E N ) .

S TA P 2 :  Z O E K  E E N  B E E L D  U I T  O P 

W W W. S H U T T E R S T O C K . C O M  E N 

G E E F  D E  L I N K  D O O R .

S TA P 3 :  Z E L F  M O N T E R E N  ( A F L E V E R E N 

A L L E E N  I N  H E L M O N D  E .O . ) ,  O F  W I J 

M O N T E R E N  O P LO C AT I E  ( E X T R A KO S T E N ) .

80,-
P E R  M 2
E X C L .  B T W
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Pilot FABULOS 
officieel van start 

Wethouder Antoinette Maas is trots: “Dat 
de minibus nu mag gaan rijden met pase
sagiers is een enorme mijlpaal en ontzete
tend belangrijk voor de mobiliteitstransie
tie waar we de komende jaren voor staan. 
Ik ben trots op Helmond als voorloper op 
het gebied van Smart Mobility. De afgee
lopen maanden hebben we, samen met 
een groot aantal partners, verschillende 
hobbels genomen zodat de proef nu echt 
van start kan gaan.”

Van station naar eindbestemming
Helmond is een fietsstad en heeft maar 
liefst vier stations. Maar het busvervoer 
staat onder druk en de autowegen raken 
langzaamaan vol. Juist voor de reis naar 
en van een station, kan zelfrijdend vervoer 
een oplossing zijn. “Voor deze genoemde 
first and last mile van de reis is een minie
bus zoals de Fabulos een oplossing. Innoe
vaties als deze zijn cruciaal voor het slagen 
van de mobiliteitstransitie. Helmond is 

graag een living lab voor het testen van dit 
soort innovaties”, aldus wethouder Maas.

Passagiers in de minibus
De komende weken rijdt de shuttle dae
gelijks op en neer tussen station Brandee
voort en de Automotive Campus. De roue
te doorkruist Brainport Smart District, de 
slimste wijk van de toekomst. Vanwege 
de huidige coronamaatregelen zijn de rite
ten van de minibus niet opgenomen in de 
dienstregeling van het openbaar vervoer. 
In eerste instantie nodigt de gemeene
te alleen specifieke groepen uit om een 
keer een rit mee te maken. Zo kunnen we 
wel testen en leren in de praktijk. Om de 
veiligheid te garanderen mogen er maxie
maal twee passagiers per rit mee, is een 
mondkapje en een gezondheidsverklaring 
verplicht en wordt de shuttle extra schoon 
gemaakt. Bij slechte weersomstandighee
den, zoals de huidige sneeuw, rijdt de mie
nibus niet of minder. 

Voorgeprogrammeerde route
De drie kilometer lange route bevat vier 
haltes. Het gaat om station Brandevoort, 
Berenbroek en twee haltes op de Autoe
motive Campus. De zelfrijdende minibus 
rijdt tijdens deze testfase met een snele
heid van maximaal 18 kilometer per uur. 

Dat is ongeveer een gemiddelde fietse
snelheid. Op de minibus zitten sensoren 
waardoor het bewegingen op afstand kan 
waarnemen en zelf actie onderneemt. 
Voor de veiligheid worden er verschillene
de tijdelijke verkeersmaatregelen getrofe
fen, zoals een maximumsnelheid van 30 
kilometer per uur voor al het verkeer op 
de route. De shuttle wijkt niet af van zijn 
baan waarop hij is geprogrammeerd, ook 
rijdt hij voorzichtiger dan een gemiddeld 
weggebruiker en kan hij nog onverwacht 
remmen. Op de testroute worden andee
re weggebruikers door informatieborden 
daarvoor gewaarschuwd.

Over de pilot
De proef met de zelfrijdende bus is one
derdeel van het Europese project Fabulos. 
Ook in de regio’s Helsinki (Finland), Tallinn 
(Estland), Lamia (Griekenland) en Gjesdal 
(Noorwegen) wordt geëxperimenteerd 
met dit nieuwe type vervoer.

Wethouder Antoinette Maas gaf maandag 8 februari het 
officiële startsein: de proef met de zelfrijdende minibus 
is gestart. Nadat eerder RDW groen licht heeft gegeven en 
de eerste succesvolle testritten zijn geweest, rijdt de witte 
minibus nu met passagiers tussen station Brandevoort 
en de Automotive Campus. Zonder chauffeur, maar met 
veiligheidssteward.

F | Bart van Overbeeke Fotografie



12

Tijdelijke woningen in 
Brainport Smart District 
Er komen 500 tijdelijke, betaalbare woningen in de ‘slimme wijk’van Brandevoort. 
Deze woningen zullen innovatief en circulair zijn, zodat ze passen binnen de visie en criteria van het Brainport Smart District. 

Daarnaast moeten de woningen geschikt zijn voor iedereen, voor elke portemonnee en elke leeftijd. De woningen dragen bij aan 
verdere kennisvergaring om nieuwe voorzieningen uit te denken voor de permanente woningen die later gebouwd gaan worden.

Het Rijk trekt 3,2 miljoen euro uit voor de bouw van de tijdelijke woningen, zodat de bouw ervan versneld plaats 
kan vinden in deze tijden van krapte. 

hartstichting.nl

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.

Een impressie van hoe de tijdelijke woningen eruit gaan zien  |  F  De Meeuw/BSD
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Akkers:
  Gelijke kansen 

bij afvalinzameling?

Politieke column

Sinds dit kalenderjaar zijn we in Helmond gestart met DIFTAR. 
Oftewel: je afvalstoffenheffing is opgebouwd uit een vast- en 
een variabeltarief. Iemand die zijn of haar restafvalcontainer 
vaker aan straat zet, betaalt dan ook een hoger variabel tarief 
dan iemand die de container minder vaak aan straat zet.

TDe reden om ons afvalbeleid tegen het licht te houden, is de 
stijging van de kosten die onze afvalverwerking met zich meee
brengt. Over de afgelopen jaren zijn de kosten om restafval te 
verwerken flink gestegen, terwijl de opbrengsten voor PMD en 
GFT zijn teruggelopen. Er moest dus iets veranderen. Tijdens 
de eerste commissievergadering over dit onderwerp, heb ik nae
mens de VVD aangegeven dat er goed gecommuniceerd moest 
worden met de inwoner en dat het huidige voorstel voor proe
blemen zou leiden bij jonge ouders. De wethouder kon destijds 
niet direct een oplossing bieden, maar beloofde ons hiernaar te 
blijven zoeken.

Goed scheiden zorgt ervoor dat de afvalcontainer niet elke twee 
weken aan straat hoeft. Ikzelf, vader van een zoon die nog in de 
luiers zit, heb mijn afvalcontainer dit jaar pas na zes weken aan 
straat hoeven te zetten. Toch ga ik niet profiteren van de wijze 
waarop mijn vrouw en ik aan het scheiden zijn. 
Nu met de vrieskoude durf ik mijn container met luiers voor een 
langere tijd buiten te laten staan. Binnenkort gaan we weer riche
ting het betere weer, waardoor ook de stank van de poepluiers 
zich een weg uit de container zal weten te banen. Ik wil en kan 
dat mezelf en mijn buren niet aandoen. Ik zal er dan ook niet 
aan gaan ontkomen om mijn container, ook al is deze nauwee
lijks gevuld, elke twee weken aan straat te zetten. 

Momenteel is het systeem dan ook niet motiverend voor andee
re jonge ouders zoals ik en daarnaast leidt het vaak aanbieden 
van de container ook nog tot een grote uitgavenpost. Om deze 
reden heeft onze fractie samen met een aantal andere partijen 
een motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 9 februari. 
Hierin roepen we de wethouder op om spoedig met de oplose
sing voor dit probleem te komen. Deze motie is aangenomen, 
waardoor we hopelijk snel een oplossing kunnen bieden aan 
deze groep inwoners.

Michael Akkers
Raadslid VVD Helmond

Voor vragen mag u 
altijd contact met mij 
opnemen via:
 m.akkers@raad.helmond.nl 

Duurzame week-
markt trekt veel 
bezoekers
De duurzame weekmarkt is op dit moment erg populair. Elke vrij-
dag en zaterdag staan onder de Markthal de fijnste kraampjes 
voor je biologische boodschappen. 

De inkopen kunnen heel makkelijk coronaproof gedaan worden, 
mede omdat de markt in de openlucht plaatsvindt. Daarnaast zijn 
deze inkopen verantwoord, de markt heet niet voor niets duure
zaam. Iets wat uiteraard ook perfect past in Brandevoort! Voor 
meer informatie over de markttijden en de ondernemers die een 
kraampje hebben op deze markt, kun je kijken op de Facebookpae
gina van Duurzame Weekmarkt Helmond, of op de site:
www.dwme.nl

Hou bij het bezoeken van de markt 
wel rekening met de geldende 
coronamaatregelen.

Heb je interessant nieuws over of uit Brandevoort? 
Heb je iets leuks te vertellen of een prachtige foto gemaakt? 
Of weet je iemand die echt een bloemetje verdient? 

Of juist iemand die eens in de spotlights gezet moet worden? 
Schroom niet en neem contact op met de redactie van Ons Brane
devoort Magazine: redactie@onsbrandevoort.com. Wij zijn altijd 
op zoek naar Brandevoorts nieuws!

Heb je ons iets 
te vertellen?

MAART 2021 • NR. 2 • JAARGANG 2

HET MAGAZINE VAN EN VOOR BRANDEVOORT
ONDERDEEL VAN 

MAART 2021 • NR. 2 • JAARGANG 2

HET MAGAZINE VAN EN VOOR BRANDEVOORT
ONDERDEEL VAN 
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1936-2008
K.P.J. Mierlo-Hout/Brandevoort

Diegenen die geen boer of boerin werden, 
vonden meestal werk in aanverwante 
sectoren, zoals de melke of veevoedere
fabriek, bij de Boerenleenbank of in de 
mechanisatie. Burenhulp in de vorm van 
boerenhulp was toen vanzelfsprekend, 
zoals na het afbranden van de boerderij 
van de familie Steenbakkers aan de Bure
gemeester Krollaan. 

Ook was er ruimte voor sport en spel en 
ontspanning, waarvoor het sportpark aan 
de Slegersstraat, het Unitas en cafe van 
Bracht regelmatig bezocht werden.

In 1966 werden beide verenigingen sae
mengevoegd en ontstond de K.P.J. (Kae
tholieke Plattelands Jongeren). Mede 
dankzij de grote gezinnen van onder 
andere Klaasen, Klomp, Kusters, Roefs, 
Swinkels, van den Heuvel, Meulendijks, 
Joosten, Steenbakkers, van Breugel en 
toeloop van vrienden en vriendinnen, 
groeide de K.P.J. gestaag. De nadruk 
kwam meer te liggen op sport en spel 
en ontspanning. De K.P.J. kreeg de bee
schikking over een eigen sportpark aan de 
Schutsboom (Brandevoort), de Muggene
tent. Voordat er gehandbald of gesport 

kon worden, moesten eerst de koeien van 
het veld verwijderd worden. Een kleinige
heidje blijf je houden… Disco’s werden in 
de Boerderij aan de Koeveldsestraat gee
houden.

Agrarische scholing werd ondergebracht 
bij het A.J.W.; het Agrarisch Jongeren 
Werk. Vele uren werden doorgebracht in 
de Middelbare Landbouw aan de Hoofde
straat, waar Leo Joosten altijd klaar stond. 
In 1980 hebben we vanuit MierloeHout 
een uitwisseling georganiseerd met collee
ga’s in Ierland. We werden daarbij bijzone
der gastvrij onthaald door Jan en Trudy 
Vervoort. Die woonden toen in Skibbere
een. Met de K.P.J. werden uitwisselingen 
georganiseerd met andere afdelingen en 
dagreizen georganiseerd naar Duitsland, 
waarbij onze geestelijk adviseur, pastoor 
van de Ven, een graag geziene gast was. 

In de tachtiger jaren was de K.P.J. Miere
loeHout gegroeid naar zo’n 150 leden. 
Er werd fanatiek gehandbald door veel 
teams, waarbij de Muggentent onze 
thuisbasis was. In Liessel werd meestal de 
grootste beker bij de zeskamp veroverd 
en we hadden een heel actieve culturele 
groep, die onder andere toneelstukken 
opvoerde. De leden werden op de hooge
te gehouden via ons eigen ledenblad, ‘t 

Werkbezoek aan tractorfabriek in Duitsland met v.l.n.r. Mario Klomp, René Geubbels, 
Martien Steenbakkers, Frits Smits, Freddy van den Heuvel, Karin Moons, Wim Smits, Peter 

Steenbakkers, André Renders, Dorothé Joosten, Jan Roefs en Ad Klaasen  |  F  K.P.J. Mierlo-Hout

14

Melkcursus door Ties Nooijen en Piet van den Heuvel.  |  F  K.P.J. Mierlo-Hout

Op 1 februari 1936 werd de 
R.K.J.B. (Rooms Katholieke 
Jonge Boerenstand) Mierlo-
Hout (actief in Brandevoort 
en Mierlo-Hout) opgericht. 
Een aantal jaren gevolgd 
door de R.K.B.J.B., de Jonge 
Boerinnenbond. In de 
beginjaren lag de nadruk op het 
scholen en begeleiden op weg 
naar een carrière als agrarisch 
ondernemer of onderneemster. 
De foto van de melkcursus 
verwijst daarnaar. De cursussen 
werden door Ties Nooijen en 
Piet van den Heuvel gegeven. 
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Hou(d)t actief. Met als een van de hoofde
redacteuren (toen al): Ad Klaasen. Inwoe
ners van MierloeHout werden op de hooge
te gehouden via weekblad Houtvonken.

1986 was een memorabel jaar; Op 1 fee
bruari werd in een bomvolle Geseldonk 
het 50 jarig jubileum gevierd en op 24 
augustus was de groots opgezette Vetee
ranensportdag op sportpark de Beemd. 
Zo’n 1200 veteranen van 30 tot 80 jaar 
vanuit 20 regionale afdelingen zetten, 
gadegeslagen door een talrijk publiek, 
hun beste beentje voor. Sportoefenine
gen, volksdansen, pyramidebouw, kogele
stoten en touwtrekken; fanatiek zoals in 
hun jonge jaren.

Inmiddels kwamen vanuit de K.P.J. de 
nodige talenten naar voren; Fridy Danie
elseMeulendijks werd in 1976 in Den Haag 
Nederlands kampioen 400 meter en zij 
behaalde in 1977 in Sittard de bronzen 
medaille bij de Nederlandse kampioene
schappen 400 meter. Francien Lense
seneRoefs werd in 1989 Nederlands kame
pioen marathon. 

Die wedstrijd werd in Helmond gehouden. 
De beste handballers gingen op een hoe
ger niveau handballen, bij onder andere 
Swift, Oranje Wit en BEDO. Ook de K.P.J. 
competitie handbal werd naar binnen 
verplaatst; eerst naar de Artex, later naar 
sporthallen in de omgeving. 

Na 2000 werd het ledenaantal minder. 
Veel jongeren gingen buiten MierloeHout 
studeren, werken en er ontstonden ane
dere interesses. De aspirantenafdeling 
(leeftijd tussen 6 en 15 jaar) hield kranig 
stand, met handballen, sportdagen en 
kampweken. In 2006 werd de laatste ase
pirantensportdag georganiseerd. In 2008 
werd een laatste knalfeest georganiseerd 
en hield de K.P.J. MierloeHout op te bee
staan. Een mooie tijd voor iedereen die 
er bij is geweest en zijn of haar bijdrage 
geleverd heeft. Wat blijft zijn de foto’s en 
de herinneringen.

Jan Roefs

De sportclub in het nieuw met als leiding Adriaan Swinkels en Henk 
Roefs en Marian Raaijmakers en Francien Roefs  |  F  K.P.J. Mierlo-Hout

www.onsbrandevoort.com
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Sneeuw en 
lente gaan 
hand in hand

Door: Wendy Lodewijk

Winters plezier meer dan welkom
De coronatijd die nu al een jaar voortduurt, stemt niet bepaald 
vrolijk. Zeker voor kinderen is het veel aanpassen en binnen zitten. 
Sommige dagen zullen behoorlijk saai zijn geweest. Koning Winter 
zorgde afgelopen maand voor het vertier waar zij al lang op zaten 
te wachten. Eindelijk kon er volop worden geschaatst op het water 
in Brandevoort en gingen ze massaal met de slee over het hagele
witte sneeuwkleed. Je zag de kinderen (en volwassenen) genieten. 
Wat een mooi en vrolijk gezicht was dat! Het was natuurlijk al een 
hele poos geleden dat er geschaatst kon worden, maar zeker in 
deze tijd was het extra leuk. Even alles vergeten en opgaan in het 
spel met vriendjes en vriendinnetjes.

Lente zonder aankondiging
Normaal gesproken kondigt de lente zich na de winter ruime
schoots van tevoren aan. De eerste lentebloemetjes verschijnen 
een voor een, er komen knoppen in bomen en struiken en het 
gras kleurt net iets verser groen. Nu ging het veel sneller: de teme
peratuur schoot ineens tientallen graden omhoog en binnen een 
paar dagen was het sneeuwe en ijsdek verdwenen. Krokussen en 
narcissen stonden ogenschijnlijk plotsklaps overal in bloei, alsof 
zij onder de sneeuw al de nodige voorbereidingen getroffen hade
den. En ook nu was het weer genieten. Veel mensen genoten van 
de heerlijke temperatuur en maakten een wandeling in de lentee
zon. Een wisseling van seizoenen in slechts een week tijd is op 
zijn minst bijzonder te noemen, maar juist in deze tijd was het 
zogeheten ‘beste van twee werelden’ meer dan welkom. De metee
orologische lente is inmiddels begonnen (1 maart), maar gelukkig 
staat ook de astrologische lente voor de deur. Deze start in 2021 
op 20 maart, wanneer de zon loodrecht tegenover de evenaar 
komt te staan. De donkere dagen liggen voorlopig achter ons.

De kop van dit artikel lijkt tegenstrijdig, 
maar in de afgelopen maand hebben we 
het zelf mogen ervaren: eerst vroor het 15 
graden en was Brandevoort bedekt onder 
een laag sneeuw en ijs, een week later liep 
de temperatuuur op tot bijna 20 graden en 
voelde het aan alsof de lente al begonnen 
was, ook al was het pas half februari. 
Een dergelijke weersverandering neemt 
doorgaans iets meer tijd in beslag en dat 
maakte het extra bijzonder. 

F |  Schaatsfoto’s door Babs Jansen en Bertine van Kraaij
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F | Lentefoto’s door Wendy Lodewijk
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www.peterparket.nl | 06-12500743 | info@peterparket.nl

Informeer naar 
   onze jubileum 
aanbieding!
   onze jubileum    onze jubileum 

ing!
   onze jubileum 

ing!
   onze jubileum    onze jubileum 

ing!
   onze jubileum    onze jubileum 

5050
JAARSinds 1971

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

Hoofdstraat 99, 5706 AK Helmond (Mierlo-Hout)

info@vanberlooptiek.nl        0492-549541
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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.

Bereikbaarheid
diensten
Bereikbaarheid

Welzijn Brandevoort 
Gezondheidscentrum 
Brandevoort, 
De Plaetse 98 
5708 ZJ Helmond
Website: www.sgcb.nl
Eemail info@sgcb.nl

Huisarts
Spoedlijn huisartsen: 0492 – 50 47 04
Spoed avond / weekend: 088e8765151
Afspraak maken: 0492e504705
Medicatie herhalen: 0492e504706
Intercollegiaal overleg: 0492e504707
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag 8.00 e 17.00 uur

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

Dokter 
(alleen spoedgevallen)
Centr. Huisartsenpost
Telefoonnummer: 0900e8861
Elkerliek Ziekenhuis, dagelijks 17:00e08:00, 
weekend/feestdagen.

Apotheek
(alleen spoedgevallen)
Dienstapotheek Peelland
Telefoonnummer: 0492 e 59 59 83
Elkerliek Ziekenhuis, 
dagelijks 17:00 tot 08:00, 
weekend/feestdagen

Politie
Politie afdeling Helmond Centrum,
bezoekadres: KasteeleTraverse 101, Helmond
Telefoonnummer: 0900e8844
Website: www.politie.nl

Stadswacht
Tel. 0492 – 84 59 70

Buurtbrigadier Roy Mudde 
Telefoonnummer: 0900 – 88 44 
Eemail: roy.mudde@politie.nl

Gemeente Helmond
Tel. 0492e140492

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 e 51 39 71

GGD Brabant-Zuidoost 
Website: www.ggdbzo.nl | Tel. 088 – 0031 100

Verloskundigen
Ditchbij verloskundigen Helmond
De Plaetse 98B, 5708 ZJ Helmond 
0492e501712

Wijkraad Brandevoort
Biezenlaan 29, 5708 ZD Helmond
www.wijkraad.brandevoort.org

Gezocht: 
Marktspullen, antiek, 
klokken, schilderijen, 

beelden etc. Tel.: 
06e13208306

GEZOCHT

TE HUUR

TE KOOP

Rolluiken, luifels,e
vloerbedekking, 

lamellen, (rol)gordije
nen, jaloeziën, etc. 
Zeer concurrerende 

prijzen. Gratis meten 
en prijsopgaaf. 

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, 

Helmond, 
T: (0492) 535901

FEESTJE? 
Tent v.a. € 20,e;
Staan tafel € 4,e;
Karaoke € 25,e;

Tel. 0492e510855  
www.ikgeefeen

feestje.nl

Weet jij welke van deze drie stukjes in de puzzel past?
Raad het juiste antwoord en win een waardebon

t.w.v. € 20,- te besteden bij Cafetaria Brandevoort!

A B C

Mail het juiste antwoord naar redactie@onsbrandevoort.com o.v.v.
 fotopuzzel + maandnummer. Voeg in de mail uw naam, adresgegevens en 

telefoonnummer toe en wie weet bent u deze maand de winnaar!
Insturen van de juiste oplossing kan tot en met 20 maart 2021.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie februari 2021: Dirk Hermans



Vraagprijs € 485.000,- k.k.
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Team woonspecialisten

Stepekolk-Oost 52 Nollekenshoeve 12

VERKOCHT

DIRECT VERKOCHT

Vraagprijs € 279.000,- 

Oud BrandevoortKaldersedijk

Paalsv3

B A

DIRECT VERKOCHT

TE KOOP
RUIME BOUWKAVEL 684m2

TE KOOP
LANDELIJK GELEGEN 

KAVEL 2.400m2

VERKOCHT
Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8

UW HUIS 
TE KOOP?

HELMOND
EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS TEAM 

VAN WOONSPECIALISTEN. 

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*

Vraagprijs € 485.000,- k.k.
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Vraagprijs € 485.000,- k.k.

HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL
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*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS 
TE KOOP?

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND

ALS IN EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS TEAM 

VAN WOONSPECIALISTEN. 

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*


