
APRIL 2021 • NR. 3 • JAARGANG 2
HET MAGAZINE VAN EN VOOR BRANDEVOORT

ONDERDEEL VAN 



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

Voor de beste spataderbehandeling: Ceulen Klinieken in Helmond

Ceulen Klinieken is een zelfstan-
dige polikliniek voor huidziekten 
en spataderen met sinds 2014 een 
vestiging in Helmond. Ceulen Klinieken is 
dagelijks geopend om patiënten met 
huidaandoeningen te behandelen. De 
inwoners van Helmond en omstreken 
zijn erg tevreden over Ceulen Klinie-
ken. Dat blijkt uit zeer hoge patiëntte-
vredenheidsscores die Ceulen Klinie-
ken 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 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 toegan-
kelijkheid en de patiëntvriendelijkheid. 
Ondertussen houden we nog steeds 
oog voor de patiënt als mens. In deze 
Corona-tijd is dat helaas niet vanzelf-
sprekend. En de mensen waarderen 
dat, dat is waar wij het voor doen!”

zichtbaar zijn, dit is niet het geval. We on-
derscheiden 2 adersystemen in het been: 
het diepe -en het oppervlakkige adersys-
teem. Een trombose treedt altijd op in het 
diepe adersysteem. Spataderen daarente-
gen komen vooral voor in het oppervlak-
kige systeem. Wat bij veel mensen, maar 
ook bij veel huisartsen minder bekend is, 
is dat de meeste spataderen in het verbor-
gen gedeelte van het oppervlakkige sys-
teem liggen. Hierdoor zijn spataderen aan 
de buitenkant meestal dus niet zichtbaar!

Stationsstraat 1, Helmond
085 - 043 24 54

www.ceulenklinieken.nl

Wat gebeurt er tijdens het spat-
aderconsult bij Ceulen Klinieken?  De 
medisch specialist zal beginnen met 
het afnemen van een anamnese en het 
uitvoeren van een lichamelijk onderzoek 
van uw benen. Hierna wordt er een vaat-
onderzoek met een echo uitgevoerd om zo 
het zichtbare en verborgen adersysteem 
te controleren op de aanwezigheid van 
spataderen. Na het echo-onderzoek wordt 
er, zo nodig, een behandelplan opgesteld.

Helmond

Veilig en effectief spataderen 
behandelen
Dr. Ceulen: “Iedereen heeft wel eens 
gehoord van spataderen, maar er is ook 
nog veel over spataderen niet bekend. Eén 
van de misverstand is dat spataderen altijd 

Welke klachten kunnen wijzen op 
spataderen? Een zwaar of vermoeid ge-
voel in de benen, onrustige benen, krampen 
en pijn zijn symptomen die kunnen wijzen 
op spataderen. Ook zichtbare huidafwij-
kingen zoals eczeem, verkleuringen rond 
de enkels en vocht in de benen kunnen 
veroorzaakt worden door spataderen. 
Heeft u één of meerdere van deze symp-
tomen dan is dat een goede reden om 

naar uw huisarts te gaan om te bespreken 
of een spataderconsult aangewezen is. 

Hoe worden spataderen behandeld? 
Er bestaan verschillende methodes om 
spataderen te behandelen. Bijzonder is 
te noemen dat Ceulen Klinieken gespe-
cialiseerd is in alle soorten spataderbe-
handelingen, en dat deze behandelingen 
altijd poliklinisch en onder plaatselijke 
verdoving worden uitgevoerd. U kunt na de 
behandeling altijd meteen weer naar huis. 

Verborgen spataderen worden over het alge-
meen met inwendige lasertherapie behan-
deld. Bij deze techniek wordt via een enkele 
insteekopening een laserfiber in de te be-
handelen spatader gebracht. Door de afgifte 
van laserlicht wordt de ader verhit, waar-
door de wand samentrekt en volledig sluit. 

Middelgrote spataderen die over de zijkant 
van het bovenbeen lopen, en spataderen 
rond de knie en op de voet kunnen worden 
verwijderd met de Mullertechniek. Bij deze 
techniek worden onder lokale verdoving op 
verschillende plekken kleine gaatjes in de 
huid gemaakt. Via deze gaatjes wordt met 
haakjes de spatader in gedeelten verwijderd. 

Het wegspuiten van spataderen, ook wel 
sclerotherapie genoemd, is een uitsteken-
de manier om de kleinste spatadertjes te 
behandelen. Bij deze techniek wordt een 
vloeistof in de spatader gespoten die tot 
doel heeft deze spatader te “verschrompe-
len”. Hierdoor zullen klachten verminderen 
of zal de lelijke spatader minder opval-
lend worden of zelfs geheel verdwijnen.

Tot slot: ”Onze patiënten krijgen hoogwaardige 
dermatologische zorg, wij hebben minimale 
wachttijden, behandelingen met medische 
indicatie worden 100% vergoed door alle 
zorgverzekeraars. Wel zo patiëntvriendelijk!”
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inhoud

Boven de negentig 
en nog steeds actief

Welkom in Brandevoort

Toen en nu: de Markthal

Bijzonder Bloemetje

Hou oud mag je zijn om nog een voorzitters-
hamer te hanteren? Hoewel Brandevoorter Piet 
van den Heuvel al bezig is met zijn opvolging, 
maken de 91 levensjaren die hij telt, hem niet 
minder energiek.

In deze nieuwe rubriek heten we bewoners van 
Brandevoort letterlijk welkom. We gaan op de 
koffie bij nieuwbakken Brandevoorters en vragen 
hen naar waarom ze voor Brandevoort gekozen 
hebben en hoe deze wijk hen bevalt. Voor deze 
eerste aflevering gingen we op de thee bij Faim 
en Kafjeh Yousufzai en hun twee kinderen. 

In de allereerste uitgave van Weekkrant De Loop 
Helmond op 1 november 2003 stond een artikel 
over de markthal. Deze moest op dat moment 
nog gebouwd worden en zou in december 2003 
opgeleverd worden. Op het moment van schrijven 
was de plaats waar de markthal inmiddels ruim 17 
jaar staat (De Plaetse), nog een grote zandvlakte.

Het bijzonder bloemetje werd deze keer 
uitgereikt aan Henny Martens.
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Beste lezer,
Voor u ligt de derde editie van het Ons Bran-
devoort Magazine van 2021. Op de voorpagina 
ziet u de markthal en het beeld op De Plaet-
se, beide ontworpen door Rob Krier. Verderop 
in het magazine komen we nog terug op deze 
markthal. Natuurlijk vindt u ook in deze editie 
weer allerlei nieuws uit en over Brandevoort.

In deze editie
Luc gaat langs bij Piet van den Heuvel. Deze man 
op leeftijd is nog zo fit als een hoentje en ver-
telt over zijn hobby’s en bezigheden. Daarnaast 
starten we met een nieuwe rubriek: Welkom in 
Brandevoort. We heten mensen die net in Bran-
devoort komen wonen welkom, in deze uitgave 
zijn dat Faim en Kafjeh en hun twee kinderen. 
Ten slotte gaat Harry langs bij de schoffelploeg 
van Sportpark Brandevoort. Zij zorgen dat on-
danks corona, het park er toch netjes bij ligt en 
klaar voor gebruik zodra dat weer kan en mag.

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!

APRIL 2021 • NR. 3 • JAARGANG 2

HET MAGAZINE VAN EN VOOR BRANDEVOORT
ONDERDEEL VAN 



4

Boven de negentig 
en nog steeds actief
Hou oud mag je zijn om 
nog een voorzittershamer 
te hanteren? Hoewel 
Brandevoorter Piet van den 
Heuvel al bezig is met zijn 
opvolging, maken de 91 
levensjaren die hij telt, hem 
niet minder energiek. Vanaf 
1998 bekleedt hij de functie 
van voorzitter van het Jan 
Vissermuseum. Vier jaar 
eerder begon hij daar als 
vrijwilliger. En dat is niet 
het enige dat deze, relatief 
fitte, eenennegentigjarige 
natuurliefhebber nog 
bezighoudt. 

Door: Luc de Graaf

“Ik ben vroeger boer geweest en dus al-
tijd vierentwintig uur in en met de natuur 
gewerkt. Vroeger hadden veel boeren een 
gemengde bedrijfsvorm, dus zowel vee-
teelt als akkerbouw. Ik dus ook. Ik had bij-
voorbeeld 1 paard, 5 koeien, 5 varkens en 
100 kippen. En dan verbouwde ik ook nog 
aardappelen, wortelen, asperges en sprui-
ten. Pas veel later is de schaalvergroting 
gekomen zoals we die nu kennen. Grote 
boerderijen met grote stallen en heel veel 
beesten of flinke akkers waar veel gepro-
duceerd kan worden. Supermodern, in te-
genstelling tot wat veel mensen die niet 
op het platteland komen, denken. Dat we 
in de toekomst minder veeteelt gaan krij-
gen staat wat mij betreft wel vast. Stikstof, 
veranderende voedingspatronen; het zijn 
ontwikkelingen die niet te stoppen zijn. 
Wat je er van vindt; goed of verkeerd, doet 
niet eens ter zake. Ontwikkelingen ken-
merken de wereld waarin we leven.”

Die uitspraak kenmerkt Piet van den Heu-
vel. Hij kijkt naar wereld om zich heen en 
ziet dat alles voortdurend en onverbidde-

lijk verandert. Is dat de invloed van iemand 
die de natuur ook als veranderlijk ziet? 
“Ik heb nog koeien met de hand gemol-
ken. En écht verse melk gedronken. Nau-
welijks meer voor te stellen als je ziet hoe 
melk nu geproduceerd wordt. Ik heb ook 
meegemaakt dat waar Brandevoort nu 
ligt een leeg terrein was. Als je ziet wat het 
nu is. Ik heb eind jaren negentig nog in de 
bewonersgroep gezeten en overleg gehad 
met gemeente over de bouwplannen. Ik 
was er toen groot voorstander van, dat 
de Brandevoortse Dreef vier rijbanen zou 
krijgen. Dat is helaas niet gebeurd. Maar ik 
weet wel, dat als er een keer iets ernstigs 
gebeurd op die weg, er niemand meer 
door kan.”

Piet bekleedde tal van andere bestuurs-
functies in zijn lange leven. Hij was onder 
meer vice-voorzitter van de afdeling Sint 
Lucia van de Katholieke Bond van Ou-
deren en secretaris van het Sint Isidorus-
gilde.  “Ik doe het nu wat rustiger aan. Ik 
zing nog wel in het kerkkoor Cantemus 
Domini, maar sinds corona is dat ook 
gestopt. En dat geldt natuurlijk ook voor 
het Jan Vissermuseum. Piet schenkt een 

glaasje water in, terwijl de stilte in de kan-
toorruimte van het museum boekdelen 
spreekt. “Corona is ook een natuurver-
schijnsel. Als voormalig boer weet ik niet 
beter dan dat deze dingen gebeuren, 
maar de schaal waarop het gebeurt, is wel 
groot. We zijn nu al zo lang dicht; ik hoop 
dat de vrijwilligers gemotiveerd genoeg 
zijn om straks weer te beginnen. Terwijl 
ons museum draaide als een tierelier.”
Dat klopt. Het museum, gevestigd aan 
de Keizerin Marialaan in Helmond, trok 
veel bezoekers. Heel veel basisschool-
leerlingen hebben hier zeep gemaakt, 
koffie gemalen en sokken gestopt. “De 
kinderen vinden het leuk, elke ambacht 
duurt een kwartiertje dus vervelen doen 
ze zich nooit. Hier leeft de geschiedenis. 
Oorspronkelijk was het museum gericht 
op het landbouwverleden tot voor de 
mechanisatie. Eind jaren negentig zijn we 
ook allerlei voorwerpen van verdwenen 
ambachten gaan verzamelen, bijvoor-
beeld gereedschappen en machines die 
door slagers, smeden en schoenmakers 
werden gebruikt.”
Het enthousiasme van Piet staat in schril 
contrast met de stilte in het museum, 

Piet van den Heuvel bij een landbouwwerktuig | F Luc de Graaf
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Boutique
4more

Boutique4more is gevestigd aan De Plaet-
se 165 in Brandevoort en bestaat inmiddels 
11 jaar. De klanten komen uit de hele regio 
en de klantenkring is nog steeds groeiende. 
Eigenaresse Jet Uijen is van mening dat een 
goede service, een eerlijk advies en het le-
veren van kwaliteitsproducten heel belang-
rijk zijn in deze. 

Ook vind je bij Boutique4more eco-kleding, 
op verantwoorde wijze geproduceerde kwa-
liteitsproducten met oog voor het milieu. 
Winkelen in een ontspannen sfeer vindt men 
bij Boutique4more erg belangrijk. Tijdens de 
lockdown kunnen de cliënten winkelen op 
afspraak. Op de website www.boutique4 
more.nl vind u de agenda, waar u heel ge-
makkelijk met een paar klikken een afspraak 
kunt inplannen. Maar bellen mag ook naar 
0492 – 767 009 of 06 – 47 69 85 11. 

door corona veroorzaakt. Misschien dat 
daardoor de antieke voorwerpen nog 
meer indruk maken. Geluidloos slente-
ren we langs typmachines, communie-
jurkjes  –“deze is nog van parachutestof 
gemaakt”- en koffiemalers. Hoe lang het 
nog zo stil blijft, wie zal het zeggen? 
Eenmaal buiten worden we verrast door 

een voorzichtig voorjaarszonnetje. Bij een 
landbouwwerktuig maken we een foto. 
“Even lachen, Piet.” “Dat lukt me niet zo 
goed”, zegt hij. “Ik kijk altijd een beet-
je streng.” Van die strengheid was niets 
te merken. Ik vermoed dat Piet over een 
paar maanden, als het weer kan, nog even 
enthousiast hier rondloopt. 

Vers van het land
Het aspergeseizoen is alweer in volle 
gang. Ook Jos en Lidy van Hof van Huij-
bers in Mierlo hebben de deuren van hun 
moderne en sfeervolle seizoenswinkel 
weer geopend.

Toen Lidy 25 jaar geleden in het bedrijf 
stapte, werden de asperges nog vanaf de 
sorteerband verkocht en moesten hoog-
gehakte klanten opletten dat hun schoen 
niet vast kwam te zitten tussen de roos-
ters. Met de komst van de aspergeschil-
machine kwam daar verandering in. De 
‘winkel’ kreeg een eigen hoek in de loods 
waar de asperges geschild, verpakt en 
verkocht werden. 

In de loop der jaren werd het assortiment 
aan gerelateerde producten steeds groter 
en daarmee ook de hoek in de schuur. Er 
ontstond er een soort ‘landje-pik’ tussen 
Jos en Lidy. Zodra Jos even niet oplette, 
werd het scherm dat de winkel van de 
werkloods scheidde, een stuk opgescho-

ven ten gunste van het winkeloppervlak. 
Acht jaar geleden besloten Jos en Lidy om 
een nieuwe loods te bouwen. “We vonden 
het allebei belangrijk”, vertelt Lidy, “dat 
de klanten het sorteren en schillen van 
de asperges konden blijven zien, zodat 
ze het gevoel hebben nog steeds bij ‘de 
boer’ te zijn. We hebben daarom een 
open verbinding van de winkel naar de 
loods gehouden.” 
Toen ze in 2009 startten met het telen van 
kersen, werd er steeds vaker gestopt door 
fietsers voor deze gezonde versnapering. 
Zij wilden echter ook graag wat drinken en 
hierdoor ontstonden taferelen van klan-
ten die op een omgekeerde bloempot een 
sapje zaten te drinken op het erf. Jos en 
Lidy besloten om ook hierop in te haken. 
Inmiddels is dit idee uitgegroeid tot een 
gezellige lunchroom met groot dakterras. 
Laten we hopen dat de horeca snel weer 
open mag. Tot die tijd kunnen er in elk 
geval in eigen keuken weer heerlijke verse 
asperges worden bereid.

F | Lidy van Hof

Boutique4more | F Jet Uijen
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Hoofdstraat 99, 5706 AK Helmond (Mierlo-Hout)

info@vanberlooptiek.nl        0492-549541

VOOR AL
UW BRILLEN,
CONTACTLENZEN
EN ZONNEBRILLEN

elmon

de Plaetse 165 Helmond-Brandevoort     -     www.boutique4more.nl

B O U T I Q U E 4 M O R E
werkt op afspraak, kijk nu op 
boutique4more.nl

zullen we      
afspreken?

wij werken volgens de RIVM richtlijnen

Julio Saltos,
keukenvernieuwer
bij u in de buurt.

Keukenrenovatie: uw ‘oude’ 
vertrouwde keuken weer als nieuw!

Als u iets aan uw keuken wilt veranderen denk 
dan eerst eens aan keukenrenovatie. Ik vervang 
keukendeurtjes, werkbladen, kranen, laden en 

scharnieren, inbouwapparaten en afvalsystemen. 
Vraag vrijblijvend advies.....

T 06 - 30 28 17 22
juliosaltos@dekeukenvernieuwers.nl

www.dekeukenvernieuwers.nl

Henry Manders 
Bestrating

06 - 20 40 44 33
www.mandersbestrating.nl

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

Helmond (Stiphout)

INZAMELING
• OUD PAPIER
• KLEDING
• SCHOENEN

Elke zaterdag van 09.00 - 13.00 uur 
Koeveldsestraat 16.

Maandelijks gratis deelname 
aan onze loterij. 
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Gun uw oud papier/karton/schoeisel en 
kleding een tweede leven en speel 
maandelijks gratis mee met de loterij 

7

Bijna al het papier dat u en ik gebruiken, wordt via de gescheiden oud papierinzame-
ling weer nieuw papier. Hoe gaat dat in zijn werk? Het oude papier bij u thuis wordt 
ingezameld en kunt u brengen naar de papiercontainer bij C.V. De Kluppels. 

Papiersorteerbedrijf:
Het papier wordt vervolgens naar het papiersorteerbedrijf gebracht, dit bedrijf sorteert 
het ingezamelde papier. Het papier en karton wordt van elkaar gescheiden. Ook halen 
zij de verontreinigingen, zoals plastic, plakband en andere rommel, eruit. Daarna persen 
machines het gesorteerde papier en karton in balen.

Papierfabriek:
Deze balen gaan naar papierfabrieken in binnen- en buitenland, die het 
weer gebruiken als grondstof voor nieuw papier en karton. Machines in 
de papierfabriek vermengen het oude papier met nieuwe houtvezels 
en water. Dit mengsel maken zij tot een soort pap of pulp. Daarna 
verwijderen zij de laatste vervuiling, zoals plakband en nietjes en 
halen de inkt uit de pulp. Door de pulp te zeven, te persen en 
te drogen, wordt het overtollige water verwijderd. De machi-
nes persen de pulp in zulke dunne laagjes dat het kan wor-
den opgerold. Dit materiaal is te gebruiken als nieuw papier 
en komt in een andere vorm weer terug in uw brievenbus of 
op school als krant, tijdschrift of boek.

De OPK-commissie (foto is gemaakt vóór de coronacrisis) | F Houtse Kluppels

Iedere zaterdag bent u van harte welkom van 09.00 
uur tot 13.00 uur in de Kluppelhal, Koeveldsestraat 16 
te Mierlo-Hout. De O.P.K. commissie staat garant voor 
een veilige (coronaproof) en snelle (mobiele containers) 
bediening. Vragen of inlichtingen: 06 – 30 73 18 00
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Welkom in
Brandevoort
Welkom in

Brandevoort
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Door: Wendy Lodewijk

We worden warm onthaald. Wanneer we 
eenmaal zitten en het theewater op staat, 
wordt ondertussen de salontafel vol met 
lekkers gezet. Gastvrijheid en vriendelijk-
heid is bij dit gezin een groot goed. Be-
gin januari zijn ze hier komen wonen. De 
7 jaar hiervoor woonden zij al wel in Hel-
mond, maar dan in het centrum. Daar-
voor hebben zij in Eindhoven gewoond en 
verschillende familieleden wonen daar nu 
nog. Op een gegeven moment waren zij 
op zoek naar een andere woning en Bran-
devoort was ergens al een beetje bekend 
terrein voor ze: als zij familie in Eindhoven 
op gingen zoeken, kwamen ze er al langs 
of doorheen. Het uiterlijk van de wijk en 
de woningen sprak hen vanaf het begin al 
aan. Op de vraag hoe het wonen in Bran-
devoort bevalt, wordt er unaniem geant-

woord: “Goed!” Kafjeh legt uit: “Het is hier 
een heel fijn plek. We vinden hier de rust 
en kalmte die er in het centrum eigenlijk 
niet was. We wonen niet aan een door-
gaande weg, maar echt in een wijk. Dat 
betekent dat hier alleen bestemmings-
verkeer rijdt en dat is echt prettig. En, niet 
onbelangrijk: we hebben leuke buren!” 

Faim vult aan: “Een straat met eigenlijk 
maar 4 huizen geeft inderdaad veel rust. 
Ook ’s nachts is dat prettig, we kunnen nu 
letterlijk rustig slapen. We wonen als het 
ware in een dorp in de stad. Daarnaast 
vinden we het een mooie wijk en er zijn 
hier genoeg verenigingen waar wij of onze 
kinderen zich kunnen aansluiten. Daar-
naast is de aansluiting met Eindhoven zo-
wel voor de auto als de trein erg goed. Dat 
is fijn voor ons, als we naar familie gaan, 
maar zeker ook voor onze kinderen als 
zij later gaan studeren.” Zoon Elham (13) 
is ook erg enthousiast over Brandevoort: 
“Als ik de voordeur uit stap, voelt het als 
een paradijs om mij heen! Ik vind het echt 
een prachtige wijk en voel me al helemaal 
thuis. Ik heb zelfs al nieuwe vrienden ge-
maakt!” Dochter Sahar (11) beaamt dit: “Ik 
heb vanuit school al kennis mogen ma-
ken met Brandevoort. Ook ik vind het een 
mooie wijk met leuke mensen. Ze zijn hier 
vrolijk en vriendelijk.” Beide kinderen ge-
ven aan dat ze geen problemen hebben 
ondervonden bij het wisselen van school 
en dat ze zich nu alweer op hun plek voe-
len. Ze zijn enthousiast en bekijken alles 
van de positieve kant.

Uit een vraag over wat het gezin in het 
dagelijks leven doet, blijkt dat ze allemaal 
bezige bijtjes zijn. Sahar zit in groep 7 van 

OBS Brandevoort. In haar vrije tijd vindt 
ze het ontzettend leuk om te dansen. “Ik 
krijg er energie van en ik ben tegelijkertijd 
ook in beweging. Dansen is iets dat echt 
bij mij past.” Elham zit in de brugklas van 
de havo van het Carolus Borromeus Col-
lege. Hij is in zijn vrije tijd voornamelijk 
bezig met sport. 

“Ik heb al van alles gedaan, van zwem-
men tot kickboksen. Nu heb ik zin om te 
gaan voetballen.” Kafjeh werkt bij Stich-
ting Woonpartners als medewerker cre-
diteurenadministratie, iets wat ze met 
veel enthousiasme doet. Het werk van 
haar man is iets lastiger uit te leggen. Hij 
werkt bij een onderneming waar ze van 
glasvezel speciale doeken maken, die on-
der andere als bekleding in vloeistoftanks 
(bijvoorbeeld brandstoffen) dienen. Het is 
een dochterbedrijf van een Amerikaanse 
firma en Faim heeft hier diverse taken, 
waaronder de eindcontrole. Naast deze 
fulltime baan, heeft hij ook nog een eigen 
taxibedrijf: Taxi4U Helmond. De opdrach-
ten voor zijn taxiritten krijgt hij via Uber.

Aan alle kanten is te merken dat dit gezin 
helemaal op hun plek is in Brandevoort. 
Zij hebben hun geluk gevonden en zien 
hun toekomst rooskleurig tegemoet. Wij 
wensen Faim, Kafjeh, Elham en Sahar 
heel veel woonplezier en geluk in Bran-
devoort!

Ben jij ook net in Brandevoort komen 
wonen en vind je het leuk om te vertellen 
over wat Brandevoort zo leuk maakt en/
of hoe je hier terecht bent gekomen? Stuur 
dan een mail naar redactie@onsbrande-
voort.com en vertel ons jouw verhaal!

In deze nieuwe rubriek 
heten we bewoners van 
Brandevoort letterlijk 
welkom. We gaan op de 
koffi  e bij nieuwbakken 
Brandevoorters en vragen 
hen naar waarom ze voor 
Brandevoort gekozen 
hebben en hoe deze wijk 
hen bevalt. Voor deze 
eerste afl evering gingen 
we op de thee bij Faim en 
Kafjeh Yousufzai en hun 
twee kinderen. 

< Sahar, Kafjeh, Elham en Faim voor hun nieuwe woning | F Wendy Lodewijk
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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!

SV Brandevoort start in seizoen 21/22 
met Senioren Vrouwenvoetbalteam
Voor het eerst in de geschiedenis van de club neemt 
SV Brandevoort met ingang van seizoen 21/22 deel aan 
de competitie met een Senioren Vrouwenvoetbalteam. 

Verspreid over verschillende teams staan er iedere week bijna 
80 meiden en vrouwen bij SV Brandevoort op het veld, van 
de Draakjes tot de Veterinnen, in een gemengd JO-team of bij 
MO19. Voetbal is plezier, voetbal is passie. De Oranjeleeuwinnen 
weten het, ruim 160.000 vrouwelijke leden van de KNVB weten 
het en de meiden en vrouwen bij SV Brandevoort weten het! 
Vanaf volgend seizoen is er bij de club nu dus ook een Senioren 
Vrouwenvoetbalteam voor iedereen vanaf 19 jaar.

Bij SV Brandevoort kunnen alle leeftijden en niveaus terecht. 
Naast het Senioren Vrouwenvoetbalteam (19+) beschikt de 
club volgend seizoen ook over een MO13 (11-12 jaar), een MO15 
(13-14 jaar), een MO19 (t/m 18 jaar) en een Veterinnenteam 
(30+). Jongere meisjes kunnen in een van de JO-teams of bij 
de Draakjes terecht. Onder het mom van hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd, is SV Brandevoort op zoek naar nog meer meiden 
en vrouwen met passie, lef en liefde voor voetbal. Aanmelden 
en meer informatie via www.svbrandevoort.nl. F | Brigitte Koolen

Noord-Hollandse
Zaandijker

De romige melk van Noord-Hollandse koeien maakt 
Zaandijker tot  een overheerlijke kwaliteitskaas. 

Op traditionele wijze bereid en gerijpt!

Hoofdstraat 144, 
Mierlo-Hout
0492-350915

Hans Deelendagelijks vers
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Aardappelen, 
groente, 
fruit én kaas: 
je vindt het 
allemaal bij 
Hans Deelen 

Hans begon in 1998 als zelfstandige in de groente en 
fruit. In 2020 heeft hij de winkel van Canters aan de 
Hoofdstraat overgenomen. Zijn winkel is gevuld met da-
gelijks vers aangeleverde producten. Seizoensproducten 
komen rechtstreeks van de tuinder, de rest wordt kraak-
vers door de groothandel gebracht. Buiten verse aardap-
pelen, groenten en fruit, vind je er een uitgebreid assorti-
ment aan kant-en-klare maaltijden: soepen, salades en 
andere volledige, complete maaltijden. Daarnaast kun je 
bij Deelen terecht voor gemak in de keuken: met pankla-
re groenten, wraps, broodjes enzovoort, bespaar je jezelf 
een hoop moeite en tijd en zet je toch iets lekkers, vers 
bereid op tafel. Alle gerechten wordt bereid in eigen keu-
ken, om smaak en versheid te garanderen. Sinds begin 
maart is het aanbod in de winkel van Deelen aangevuld 
met diverse lekkere, smaakvolle kazen.

Deelen zit gevestigd aan de Hoofdstraat 144 en is alle 
werkdagen geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur. Op za-
terdag kun je terecht tussen 08.00 uur en 17.00 uur. Je 
bent van harte welkom voor je dagelijks verse boodschap-
pen! Wil je graag op de hoogte blijven van alle nieuws en 
acties van Hans Deelen? Volg dan zijn Facebookpagina: 
www.facebook.com/dagelijksvers. Tot ziens!

Bij Hans Deelen kun je al bijna 25 jaar 
terecht voor de lekkerste aardappelen, 
groente en fruit en de smakelijkste, 
vers in eigen keuken bereide soepen, 
salades en andere gerechten. Sinds kort 
vind je er ook een mooi assortiment aan 
kwaliteitskazen.

F | Chris Thielen
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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
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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

Verse Asperges!
Deze koningin van de groenten ligt weer

dagelijks op haar Paasbest in onze winkel.
Daarnaast hebben we heel veel andere
verse producten om van uw maaltijd

een feestje te maken.
Wij zijn ook open op 1e en 2e Paasdag!

Graag tot ziens!
Jos, Lidy en het dreamteam

Bekelaar 20, 5731 PG Mierlo - www.hofvanhuijbers.nl

Verse Asperges!Verse Asperges!Verse Asperges!
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Toen en nu – de markthal

Toen en nu:
de Markthal

De markthal, ook wel Victoriaanse hal genoemd, is een gietij-
zeren multifunctionele overkapping, waaronder diverse evene-
menten, alsook markten, plaatsvinden. De biologische markt bij-
voorbeeld. In het artikel uit 2003 werd ook al gesproken over de 
Dickensnight. Nu, in tijden van corona, zijn evenementen even 
niet mogelijk. Markten kunnen onder bepaalde voorwaarden wel 
doorgaan. Op het moment dat de markthal ‘leeg’ staat, en dus 
niet gebruikt wordt voor markt of evenement, zijn er toch vaak 
mensen te vinden. Een personal trainer die een training geeft, 
meiden die bijkletsen of een gezin dat schuilt voor de regen. Een 
dergelijke markthal kom je elders in Nederland niet vaak tegen. 
Het is een eyecatcher door onder andere de bouwstijl met vele 
versieringen en is geliefd bij vele (sfeer)fotografen.

In de allereerste uitgave van Weekkrant De Loop Helmond op 1 november 2003 stond een 
artikel over de markthal. Deze moest op dat moment nog gebouwd worden en zou in 
december 2003 opgeleverd worden. Op het moment van schrijven was de plaats waar de 
markthal inmiddels ruim 17 jaar staat (De Plaetse), nog een grote zandvlakte. 
Nu is het bouwwerk niet meer weg te denken uit Brandevoort.

De markthal in 2021 | F Wendy Lodewijk
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Herselsestraat 16.  Brandevoort - Helmond
06-50524702 | hans@kanzz.nl | www.kanzz.nl

In 5 stappen 
vermogen opbouwen

Om je wensen of dromen in de toekomst waar te kunnen maken, 
heb je vermogen nodig. Je kunt hierbij denken aan pensioenopbouw 
voor een zorgeloze oude dag of wil je juist eerder (kunnen) stoppen 
met werken? Wil je de kinderen laten studeren? Of droom je van een 
wereldreis of een vakantiewoning?

Stap 1: Wat is je doel?
Wat is je doel? Dat is een belangrijke vraag als je vermogen wil gaan 
opbouwen. Dit bepaalt namelijk voor een deel hoeveel risico je kunt 
of wil lopen. Als het vermogen bedoeld is als noodzakelijk pensioe-
ninkomen, is het belangrijker dat het eindkapitaal wordt behaald 
dan als je aan het sparen bent voor een wereldreis.

Stap 2: Wat wordt je inleg?
Ga je voor een eenmalige (grote) inleg of ga je voor maandelijkse 
vermogensopbouw? Of maken we een combinatie tussen deze 
twee? Maandelijks wat extra sparen levert veel extra’s op. Vooral als 
je op tijd start en goed spreidt.

Stap 3: Sparen of beleggen?
Sparen voelt misschien heel veilig, maar met de huidige lage spaar-
rente is de kans groot dat je geen of zelfs een negatief rendement 
behaalt. Dat betekent dat je met gewoon sparen niet het gewenste 
doel gaat behalen.

Stap 4: Bepaal je risicoprofi el
Bepaal hoeveel risico je kunt en ook wil nemen. Hoewel je wellicht 
weet en begrijpt dat meer risico waarschijnlijk ook meer rendement 
oplevert, is een gezonde nachtrust ook van belang. 

Stap 5: Aan de slag!
Maak een afspraak; dan gaan we aan de slag! We maken een plan 
hoe we je vermogen het beste kunnen laten groeien. Zo komen we 
tot een op maat gemaakt en gebalanceerd advies. En een verant-
woorde vermogensopbouw!

Bijzonder 
Bloemetje

Henny is één van de kartrekkers vanuit de buurt om dit pro-
bleem aan te pakken, omdat de bewoners steeds maar van 
het kastje naar de muur gestuurd worden en ondertussen 
blijven zitten met een gevaarlijk bouwsel op hun woning. 
Henny is zeer actief binnen de wijk en begaan met haar be-
woners. Hij heeft onder andere veel betekend voor de carna-
valsvereniging en is inmiddels ook al maandenlang bezig met 
de tuitjes. Hij bekommert zich om de mensen die wat minder 
goed voor zichzelf kunnen opkomen en vormt een stem na-
mens alle lotgenoten. Hij is een aanspreekpunt en zorgt dat 
er iets gebeurt. Henny was zeer vereerd dat hij het bloemetje 
mocht ontvangen. “Wat een mooie verrassing. Echt heel lief! 
Deze waardering doet me ontzettend goed.” 

Ken jij ook iemand die een bijzonder bloemetje verdient? Mail 
naar redactie@onsbrandevoort.com en vertel ons wie dat 
bloemetje verdient en waarom!

F | Wendy Lodewijk

Bloemboetiek

Nicole

Het bijzonder bloemetje werd deze 
keer uitgereikt aan Henny Martens. 
Henny is één van de vele eigenaars 
van de woningen met zogeheten 
‘tuitjes’ in Brandevoort. Deze 
sierschoorstenen staan op omvallen 
en zijn verantwoordelijk voor veel 
zorgen en trammelant in de wijk. 
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Hondstrouwe vrijwilligers sportpark:

Door: Harry Weerts

Drie kwartier kan een half dozijn bezige 
bijen op vrijdagochtend wel even vrij-
maken voor een interview. “Maar daarna 
moeten we weer aan de slag. Er is nog ge-
noeg werk te doen.” Dat je om Sportpark 
Brandevoort te onderhouden de handen 
uit de mouwen moet steken, weet Wil-
liam Kuijpers maar al te goed. Namens 
Stichting Sport en Bewegen is hij verant-
woordelijk voor het beheer van het com-
plex. Net als horecamedewerkster Ylva 
Eringaard staat Kuijpers op de loonlijst 
van de stichting, die het multifunctionele 
sportpark exploiteert.

Kantinie
Aan onbezoldigde mankracht echter geen 
gebrek op Sportpark Brandevoort. De on-
derhoudslui zijn in tijden van beperkt ge-
bruik de smeerolie van het complex. In de 
luwte zetten zij hun beste beentje voort. 
Wanneer voetballers op zondagmiddag 
genieten van een goudgele rakker, doen 
ze dat in een brandschone kantine. Op 
en top proper gehouden door Tinie Smul-
ders. Grinnikend: “Toen mijn collega’s 
een paar jaar geleden hoorden dat ik hier 
vrijwillig de kantine ging poetsen, doop-
ten ze mij meteen tot ‘Kantinie’ om.” Aan 
nieuwe aanwas ook geen gebrek binnen 
de onderhoudsploeg. Roy Beemer kwam 
vorig jaar de equipe versterken en houdt 
sindsdien de stoepen op het sportcom-
plex piekgaaf. “Het houdt me lekker bezig. 
Ik verveel me zo niet.”

Nooit eenzaam
Vrijwilligerswerk is uiterst geknipt om 
sleur en eenzaamheid te doorbreken, 
weet Kuijpers. “Corona drukt ons met de 
neus op de feiten: er is veel eenzaamheid. 
Genoeg mensen vervelen zich thuis stier-
lijk. Maar als ze hun ogen de kost geven, 

zien ze dat er genoeg werk te verzetten 
is. Verenigingen kunnen vrijwilligers altijd 
goed gebruiken.”

Gelukkig voor het bruisende verenigings-
leven in Brandevoort is ruim een dozijn ij-
verige krachten daarvan doordrongen. Zo 
ook CDA-gemeenteraadslid Jan Roefs. 
Hij moet zich halverwege het interview 
verontschuldigen vanwege een conclaaf 
van zijn partij. Maar Kuijpers - hij plant 
het onderhoudswerk - kan op hem bou-
wen voor hand- en spandiensten. Roefs 
houdt het terrein zuiver van afval en bla-
deren. Stukje bij beetje maakt sportend 
Brandevoort zich op voor een leven als 
vertrouwd. Sinds kort mogen volwassen 
voetballers weer trainen op de kunstgras-
velden. De dansers van X-perience repe-
teren hun nieuwste dansmoves in de bui-
tenlucht, terwijl de servicekanonnen van 
Beachvolleybal Helmond hun aces in het 
zonnetje slaan. Beide verenigingen zijn 
gehinderd door een verbod op binnen-
sporten en wijken voorlopig uit naar het 
sportpark. En de hardlopers van Atletiek 
Helmond rennen hun rondjes op de sin-
telbaan rond het hoofdveld.

Van nood een deugd maken
Voorlopig blijven de kantine en de kleed-
lokalen op slot. Unheimisch en vóór maart 

2020 compleet ondenkbaar, maar je kunt 
van een nood ook een deugd maken. Kuij-
pers: “We hebben het gebouw een flin-
ke schilderbeurt gegeven. Eerst binnen, 
daarna buiten. Dat zou zonder lockdowns 
nooit mogelijk zijn geweest, want dan was 
het hier iedere dag de zoete inval.” Ook 
Irving van den Berg (een goede twee jaar 
bij de onderhoudsploeg) houdt het sport-
park schoon. Hij poetst het clubgebouw en 
maakt trouw de vuilnisbakken leeg. “Alle-
maal klusjes die je moet blijven doen. Dan 
hoopt het werk zich niet op, waardoor je 
niet pal voor de heropening van kantine en 
kleedruimtes alle zeilen moet bijzetten.” 
Zo zit het met de arbeidslust dus wel snor. 
Ook staat loyaliteit hoog in het vaandel: 
Wim Verberne - vrijwilliger van het eerste 
uur - heeft er sinds zijn verhuizing naar 
Sprang-Capelle zelfs ritjes van dik 130 kilo-
meter voor over. Hij pendelt sinds zijn ver-
huizing één keer per week op en neer om 
de kunstgrasvelden te vegen, onderhoud te 
plegen en bardiensten te draaien. Zo kan 
in de kantine straks weer worden gelachen, 
gezongen en het bierglas geheven. 2000 
gebruikers van het sportpark staan te trap-
pelen. Het is wachten op versoepelingen. 
Tot die tijd blijft op Sportpark Brandevoort 
alles haarfijn in orde. Ook als er even niks 
te doen is. In koor: “Dan drinken we gezellig 
een bakje koffie.”

zelfs urenlange autoritjes 
geen moeite te veel
Voorlopig zit de spreekwoordelijke derde helft er even niet in op Sportpark Brandevoort, maar 
stofnesten zijn in de kantine en kleedlokalen in geen velden of wegen te bekennen. Met dank 
aan circa vijftien vrijwilligers die het sportpark tijdens de lockdown spik en span houden.

V.l.n.r: William Kuijpers, Roy Beemer, Irving van den Berg, Ylva Eringaard, Jan Roefs en Tinie Smulders | F Harry Weerts
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NIEUWE 
COLLECTIE

Hoofdstraat 42, Best | 0499-329997 | Mierloseweg 329, Helmond | 0492-536450

Korte Kerkstraat 38, Geldrop | 040-2985253

YOU BREAK IT
WE FIX IT.

IS JOUW TELEFOON NOG 100%?
LOOP EENS BINNEN VOOR 
PROFESSIONEEL ADVIES.

SCHERM KAPOT VAN JE 
TELEFOON OF TABLET?

WIJ REPAREREN DIRECT!

HOOFDSTRAAT 165A, HELMOND
0492 777 664

Mierloseweg 284, 5707 AV | Helmond
info@happylittle.nl | 492 78 58 65
www.happylittle.nl

Volg Happy Little op
social media!

KINDERKLEDING

ACCESSOIRES

KNUFFELS

CADEAUARTIKELEN

Mierloseweg 284, 5707 AV | Helmond
info@happylittle.nl | 492 78 58 65
www.happylittle.nl

Volg Happy Little op
social media!

CADEAUARTIKELEN

Bezoek 
Gastvrij Mierlo!

Bezoek 
Gastvrij Mierlo!

P
GRATIS



17

F | Happy Little

de leukste kleding 
voor ieder kind

Happy Little In onze gloednieuwe winkel gevestigd in Hel-
mond (Mierlo-Hout) vind je onze zeer uitge-
breide collectie voor schattige baby’s, kleine 
dromers, stoere kleuters en tieners.

Wij hebben een groot assortiment aan kleding 
en accessoires van Disney , Disney pluche en 
Disney Magical Moments. Ook vind je bij ons de 
Noble collection van Harry Potter, Peter Rabbit 
by Gund en Beatrix Potter. Wij zijn er trots op 
dat we officiële dealer zijn van het stoere kle-
dingmerk KMDB. Verder verkopen wij de mooie 
knuffels in geschenkdoos van Doudou Et Com-
pagnie en Pica Loulou, maar ook een uitgebrei-
de collectie aan Nijntje, Peppa Pig, Paw Patrol 
en Ladybug. Daarnaast is de schattige collectie 
van L.O.L bij ons te vinden. Heel graag verwel-
komen wij alle Happy Littles en de papa’s en 
mama’s!

Je vindt ons aan de Mierloseweg 284 en wij 
zijn dinsdag tot en met zaterdag geopend van 
09.00 uur tot 17.00 uur. Tot snel!
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.happylittle.nl
Wil je op de hoogte blijven van nieuwtjes 
en acties? Volg ons dan op Facebook: 
@HappyLittleHelmond

De leuke kant van een kapotte telefoon 
Niemand zit te wachten op een kapotte telefoon. Het is vervelend en 
irritant, omdat je het apparaatje nou eenmaal de hele dag gebruikt 
en nodig hebt om bereikbaar te zijn. Als je hem laat maken bij Tele-
foonmaken.nl in Mierlo-Hout, ben je je zorgen echter zo vergeten. Bij 
Thedderick Martens, de eigenaar van deze winkel, is het gezellig en 
fijn. En, niet geheel onbelangrijk, hier wordt gezorgd dat je telefoon 
zo snel mogelijk weer werkt. ‘You break it, we fix it’.

Ted de telefoonmaker, zoals Thedderick genoemd wordt, weet alles 
van telefoons. Je kunt het zo gek niet bedenken of hij kan het repa-
reren. Hij zorgt dan ook dat zijn kennis up-to-date blijft. In zijn win-
kel aan de Hoofdstraat 165A worden de klanten warm onthaald. Zelfs 
bekenden, die geen kapotte telefoon hebben, komen regelmatig even 
binnen wandelen voor een kopje koffie. Er heerst een huiselijke, ge-
zellige sfeer. Ted praat graag met zijn klanten en zo weet hij dat ze 
niet alleen uit Mierlo-Hout komen. Ze komen ook uit andere delen 
van Helmond of uit omliggende dorpen. Hij is inmiddels een bekende 
naam in de omgeving, menig klant is bij hem terecht gekomen door  
het ‘van horen zeggen’. 

Telefoonmaken.nl is misschien niet zo bekend, Ted de telefoonmaker 
is dat wel. De mond-op-mondreclame werkt goed. Zijn gastvrijheid en 
kunde in het repareren van telefoons zorgen dat de klanten tevreden 
zijn en blijven. Naast reparaties aan telefoons, kun je bij hem ook te-
recht met een kapotte tablet of laptop en uiteraard ook voor de aan-
schaf van allerhande producten zoals accessoires.

F | Telefoonmaken.nl
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Politieke column

Hoe hebben jullie afgelopen verkiezingen beleefd, zijn jullie 
gaan stemmen, hebben jullie laten weten wat jullie keuze is? 
Het is erg belangrijk om je stemrecht te gebruiken. Ik hoop 
dat jullie dit vasthouden en voor net zo’n grote opkomst 
zorgen voor volgend jaar de gemeenteraadsverkiezingen.

Want daar telt uw mening als het over onze stad gaat, over 
uw buurt of uw straat. Wat gebeurt er allemaal in onze stad 
waar je het wel of niet mee eens bent, geef uw mening, volg 
ons in de commissievergaderingen of de raadsvergadering 
op social media. Maak gebruik van je spreekrecht op een 
agendapunt, neem het recht op inspraak. Weet ons te vin-
den, zodat we je kunnen helpen of je verder kunnen begelei-
den, laat ons weten wat er speelt, in jouw buurt.

Wij als Helder Helmond houden graag contact met jullie, de 
inwoners van onze stad, onze buurt en onze straat. En ja, 
we kunnen niet altijd daarin ons gelijk halen, maar aandacht 
vragen of het op de agenda zetten is erg belangrijk, demo-
cratie gaat over de meeste stemmen, ik denk dat we dat 
afgelopen periode wel gezien hebben.

Ik heb persoonlijk voor het eerst meegeholpen bij een stem-
bureau en op woensdagavond heb ik meegeholpen met 
het tellen van de briefstemmen. Toch een hele organisatie, 
de grote voorbereiding van de stemlokalen en de materia-
len die allemaal voor handen moeten zijn, dan nog niet te 
spreken over het vinden van vrijwilligers en het inplannen 
en organiseren van alles volgens de protocollen. Dus vooral 
veel dank voor al die vrijwilligers en al die mensen die hard 
gewerkt hebben om dit voor elkaar te krijgen en voor de ca-
tering die goed voor deze vrijwilligers hebben gezorgd.

Op dit moment begint voor de meeste partijen het jaar van 
de verkiezingen 2022, dat wil zeggen dat we daar altijd mee 
bezig zijn, maar nu gaan we de verkiezingscampagne voeren 
en ons beraden over het programma van onze partij en de 
verkiezingslijst. Hoe komt er die uit te zien? Wie komt waar 
op de lijst te staan? We gaan door met wat wij altijd doen, 
contact leggen en houden met onze inwoners, want jullie 
zijn onze achterban en jullie zijn degenen die ons het gevoel 
geven van wat er beweegt in de stad. SAMEN VOOR ONS 
MOOIE HELMOND. 

Met vriendelijke groet 
Alexandra Koolen 
Gemeenteraadslid Helder Helmond

Verkiezingen 2021… 
verkiezingsjaar 2022 

gaat van start

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!



19

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
E-mail info@sgcb.nl

Huisarts
Spoedlijn huisartsen: 0492 – 50 47 04
Spoed avond / weekend: 088-8765151
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

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

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

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 19 april 2021.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie maart 2021: Boaz en Mick Bertens

CA
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Team woonspecialisten

Vraagprijs € 799.000,- k.k.

Tierelayshoeve 5

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Biezenlaan 3

VERKOCHT

DIRECT VERKOCHT

Nollekenshoeve 12Bussersbeemden 11

Steplsv3

BA

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*

NIEUW NIEUW

A

DIRECT VERKOCHT
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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*

NIEUW NIEUW

A

DIRECT VERKOCHT

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
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VAN WOONSPECIALISTEN. 

Als groot kantoor met een breed 

netwerk hebben wij de kopers 

voor u in het vizier! 
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vrijblijvende waardebepaling én 
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