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ONDERDEEL VAN 

WELKOM IN 
BRANDEVOORT
Met Robin en Sanne van Lieshout



Een graf in de natuur is groen, 
duurzaam en voor altijd

De eeuwige grafrust staat ook garant voor eeuwige
natuur. Bovendien vraagt een graf in de natuur geen
onderhoud en zijn de kosten eenmalig. 
Zo laten we geen extra zorgen na, maar wel een fijne 
plek voor gedenken en herinneren. 

Reserveer deze plek al bij leven, dat maakt wensen 
kenbaar en ontzorgt onze naasten.

Welkom voor een wandeling van zonsopkomst tot
zonsondergang, de openingstijden van de natuur.
Informatiecentrum ‘t Veldhuys is dagelijks geopend
van 13.00 tot 17.00 uur. Maak gerust een afspraak
voor een rondleiding en/of een oriënterend gesprek.

          
Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden [gemeente Deurne] | 0493 745474

www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl   
 facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth       instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruthf 

 

Voor altijd 
in prachtige natuur, 
tegen het dal van de Aa

Voor altijd 
in prachtige natuur, 
tegen het dal van de Aa

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
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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.

Voor u ligt alweer het zesde nummer van Ons Brandevoort 

Magazine van 2022. Dit is het laatste nummer voor 

de zomervakantie. Ga jij nog op reis? Voordat wij 

vakantieplannen gingen maken, hebben wij eerst dit 

magazine gevuld met nieuws uit en over Brandevoort. 

De volgende editie van Ons Brandevoort Magazine zal 

verschijnen in september. 

Anton ging lans bij Robin en Sanne van Lieshout en heette hen 

‘Welkom in Brandevoort’. Floortje sprak met Marlène Smits 

over haar middelbare schooltijd en toekomstplannen. Wendy 

ging langs bij Sportpark Brandevoort om met Flo van Jibb+ en 

wat gebruikers te praten over de buitensporttoestellen die daar 

geplaatst waren. Daarnaast werd Bas Teeuwen in het zonnetje 

gezet vanwege zijn 25-jarig jubileum als NVM-makelaar. Dit en 

nog veel meer leest u in dit magazine.

IN 
DEZE 
UITGAVE.

WELKOM
IN BRANDE
VOORT 
ROBIN EN 
SANNE VAN 
LIESHOUT
In de 22 jaar dat onze mooie wijk 
Brandevoort bestaat, ontvangen we 
steeds nieuwe gezichten in de wijk. Zo 
verwelkomt Brandevoort Robin Blans en 
Sanne van Lieshout met hun kinderen 
Pepijn, Xoë, Sophie en Bowi. 

4.

WIJ WENSEN U VEEL 
LEESPLEZIER EN EEN 
FIJNE VAKANTIE!

PAG 4. | Welkom in 
  Brandevoort

PAG 6. | Een punt achter
  de puntenlijst

PAG 7. | Column Kanzz

PAG 9.  | Bijzonder Bloemetje

PAG 10. | Sporten voor
  iedereen

PAG 13. | Bas Teeuwen 25 jaar 
  NVM-makelaar

PAG 14. | Ben jij al naar de
  Kasteeltuinconcerten
  geweest?

PAG 17. | Update Wijkhuis 
  ’t BrandPunt

Een punt achter 
de puntenlijst

Sporten voor 
iedereen

Bijzonder 
Bloemetje

Voor de Brandevoortse 
Marlène Smits zit de 
middelbare schooltijd 
erop; ze heeft haar 
eindexamens gehaald en 
gaat na de zomer studeren 
aan het Sint Lucas in 
Boxtel.

De afgelopen weken stonden 
op Sportpark Brandevoort 
diverse fitnesstoestellen die 
iedereen mocht gebruiken. 
Het betrof hier een pilot: 
mensen konden laten weten 
wat ze van deze toestellen 
vonden.

Op 6 februari 1939 werd Louis 
geboren en hij is dus op dit 

moment 83 jaar. Wij kennen 
hem als een bescheiden, zeer 

betrokken en meelevend mens 
die door de jaren heen heel veel 

vrijwilligerswerk heeft gedaan 
voor onze wijk.

6.

9.

12.
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In de 22 jaar dat onze mooie wijk Brandevoort bestaat, ontvangen we 
steeds nieuwe gezichten in de wijk. Zo verwelkomt Brandevoort Robin 
Blans en Sanne van Lieshout met hun kinderen Pepijn, Xoë, Sophie en 

Bowi. Een leuk samengesteld gezin, op zoek naar een gezellige aansluiting 
in hun nieuwe buurt. Die aansluiting gaat zeker lukken, aangezien ze heel 

close zijn met niemand minder dan Sinterklaas. 

ROBIN EN SANNE
VAN LIESHOUT

Tekst en foto’s: Anton van Stekelenborg
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Robin (34) werd geboren in Den Haag. Hij verhuis-

de op 8-jarige leeftijd naar Geldrop en even later 

naar Mierlo. Sanne (36) is een echte Helmondse, 

maar ook zij verhuisde naar Mierlo. Daar leerden 

Robin en Sanne elkaar kennen bij het kinderdag-

verblijf Dolfijn, waar zowel de kinderen van Robin 

als de kinderen van Sanne verbleven. “Het leuke 

is dus, dat de kinderen elkaar al langer kennen 

dan dat wij elkaar kennen”, lacht Sanne.  Sanne 

woont voor de tweede keer in Brandevoort. Haar 

vader was één van de allereerste mensen die een 

huis had gebouwd in Brandevoort. “In die tijd 

ging het brandalarm regelmatig af in huis, want 

we hadden alleen maar zand om ons heen. En 

stof, heel veel stof”, herinnert Sanne zich. “Verder 

stond er nog niks.” Dat is inmiddels wel anders. 

Brandevoort telt inmiddels zo’n 17.000 inwoners 

en groeit nog steeds. 

Hoewel de vriendjes van hun kinderen vooral in 

Mierlo wonen, besloten Robin en Sanne in 2021 

toch om naar Brandevoort te verhuizen. “Het is 

natuurlijk ook niet een hele grote afstand, maar 

voor de kinderen is het soms wel wat lastiger”, 

concludeert Robin. “Toch waren er genoeg re-

denen om in Brandevoort te komen wonen. Het 

gezellige centrum is lekker dichtbij met alle fa-

ciliteiten die je nodig hebt.” “Brandevoort geeft 

het echte wijkgevoel”, vult Sanne aan. “Met ei-

gen Facebookpagina’s waarop mensen elkaar 

hier helpen. Het voelt als een dorpje op zich. We 

hebben hier al een hele leuke Halloween meege-

maakt en we kijken uit naar Dickens waar we voor 

het eerst met de kinderen naartoe kunnen gaan.” 

Daarnaast konden Sanne en Robin hier het huis 

zo verbouwen dat ze inmiddels maar liefst vijf 

slaapkamers hebben, zodat Pepijn, Xoë, Sophie 

en Bowi ieder hun eigen slaapkamer hebben. 

Dat verbouwen van het huis dat gebouwd werd 

in 2004, werd vooral door de vader van Sanne 

gedaan. “Bijna niks in dit huis is eigenlijk meer 

zoals het was”, vertelt Sanne. “Er is een heel stuk 

aangebouwd, de badkamer is er helemaal uitge-

gaan, we hebben een inloopkast kunnen creëren, 

alle elektra is vervangen en de zolder heeft nu 2 

slaapkamers en een 3e toilet.” Het heeft in totaal 

een maandje of 3 gekost, maar het huis is dan nu 

ook helemaal klaar en ze hebben het daar ont-

zettend naar hun zin.

 “Eigenlijk was het de bedoeling om in De Ves-

te te gaan wonen omdat ze dat mooie karakte-

ristieke huizen vinden, maar beiden vonden de 

tuintjes net iets te klein om hun kinderen lek-

ker buiten te kunnen laten spelen”, vertelt Ro-

bin. Robin ziet het ook wel zitten, om met wat 

mensen uit zijn buurt eens wat leuks te gaan 

organiseren in hun wijk, zoals bijvoorbeeld een 

barbecue of een buurtfeestje, om zo de mensen 

beter te leren kennen en vooral om te kijken hoe-

veel kinderen er in de buurt wonen met dezelfde 

leeftijd als hun kinderen (tussen 4 en 6 jaar). “We 

missen nog een beetje de sociale contacten”, 

zegt Sanne, “maar hopelijk komt daar snel ver-

andering in.”

“Opa en oma wonen in Brandevoort, we kennen 

de buren, mijn voormalig werkgever woont hier 

en een paar collega’s, maar dan houden de con-

tacten ook wel een beetje op”, vult Robin aan. 

“Mochten mensen dit lezen en bijvoorbeeld iets 

willen bijdragen om de contacten hier te verbe-

teren door bijvoorbeeld die buurtbarbecue of iets 

anders leuks, dan hoop ik dat ze ons weten te 

vinden. Ze mogen ons altijd mailen met ideeën. 

Gewoon een berichtje naar r_blans@hotmail.

com. “Altijd leuk om onder het genot van een 

drankje effe te sparren.”

“We weten hoe het kan werken via ‘Ons Bran-

devoort Magazine’, want onze opa en oma wa-

ren 60 jaar getrouwd en stonden al eens in een 

eerdere editie. Nadat het magazine was uitge-

komen, hebben ze heel veel leuke reacties en 

kaartjes mogen ontvangen. Opa en oma vonden 

het echt fantastisch”, aldus Sanne. 

Sanne is een longfunctie-analist in het ‘Maxima’s 

Medisch Centrum’ en houdt zich op dit moment 

vooral bezig met patiënten die last hebben van 

de nasleep van corona, zoals bijvoorbeeld long 

covid (langdurige covidklachten). Voor de patiënt 

natuurlijk niet prettig, maar voor Sanne en haar 

team, reuze interessant.

Robin heeft naast zijn baan in de technische 

detachering, een wel hele leuke extra baan in de 

maanden november en december. Samen, in-

middels ook met Sanne, helpt hij al enkele jaren 

Sinterklaas. Vorig jaar mochten ze van de Sint als 

de feestpiet en snoeppiet al rondgaan in Brande-

voort en ze hopen dit jaar nog veel meer kinderen 

te mogen bezoeken. Wie weet komt dit jaar de 

goedheiligman zelf ook wel met hen mee. Ro-

bin heeft de meeste ervaring als hulppiet. Naast 

deze rol plande en coördineerde hij nog tal van 

hulpsinterklazen en bijna zo’n honderd pieten. 

Dat deed hij bij het ‘Bolivia Comité’, om voor het 

goede doel geld in te zamelen, om kinderen te 

laten studeren in de Zuid-Amerikaanse landen, 

zodat ze beter hun toekomst kunnen opbouwen 

en daarmee hun familie kunnen helpen.

“Toch waren er genoeg 
 redenen om in Brandevoort
 te komen wonen. Het
 gezellige centrum is lekker
 dichtbij met alle faciliteiten
 die je nodig hebt,
 Brandevoort geeft het 
 echte wijkgevoel.”

Al met al hebben Sanne en Robin het 
dus reuze naar hun zin in Brandevoort. 

Laat die nieuwe contacten maar komen. 
“Dat zou vooral voor de kinderen 

heel fijn zijn”, eindigt Robin.
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De uitreiking van het 
IBC-certificaat
| F Twan Smits

EEN 
PUNT 
ACHTER 
DE PUNTEN
LIJST.
Geslaagde straat

De vlag van haar school prijkt aan de voorgevel 

van het huis van Marlène en haar ouders. Ze zijn 

niet de enigen; in de straat hangen een handvol 

rood-wit-blauwe vlaggen met daaraan de speci-

ale ‘Geslaagd’-vlag van de school. Allemaal van 

het Carolus, op één na. “Helaas is onze Neder-

landse vlag gesneuveld”, lacht Marlène. “Maar 

de ‘Geslaagd’-vlag hangt er wel.” Met terechte 

trots, na een examenperiode die toch niet simpel 

bleek. “Normaal ging een vak als wiskunde altijd 

wel goed, maar dat ging nu even wat minder. 

Uiteindelijk viel het wel mee; ik heb maar twee 

onvoldoendes gehaald.”

Hetzelfde schuitje

Met haar beide ouders als personeelslid op haar 

school leefde thuis iedereen met haar mee. “Mijn 

moeder is wiskundedocent en mijn vader de 

conciërge van de school. Dat was wel fijn”, vertelt 

Marlène. De moeder van een vriendin werkte er 

ook. “Dan zit je wel in hetzelfde schuitje.” Toch 

was dat niet altijd even gemakkelijk. Zo kreeg ze 

weleens de gekke vraag of ze niet even voor een 

andere leerling geld kon gaan vragen bij haar va-

der. “En je vraagt je toch ergens wel af of mensen 

met je omgaan omdat ze je echt mogen of van-

wege het feit dat je moeder hun docente is.” 

Buitenschools actief

Door corona had Marlène niet de standaarduit-

tjes zoals de reis naar Newcastle, maar in plaats 

daarvan gingen ze met een groep naar een hostel 

Voor de Brandevoortse 
Marlène Smits zit de middelbare 
schooltijd erop; ze heeft haar 
eindexamens gehaald en gaat 
na de zomer studeren aan het 
Sint Lucas in Boxtel. Wat waren 
haar ervaringen als jongere in 
coronatijd en hoe kijkt ze terug 
op haar tijd als leerling van het 
Carolus Borromeus College?

Door: Floortje Jansen

“Ik deed ook mee aan 
de module IBC, waarbij je 
je eigen bedrijfje opricht”
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BOUW AAN JE 
VERMOGENSOPBOUW!
Om je wensen of dromen in de toekomst waar 

te kunnen maken, heb je geld nodig. Of het nu 

gaat over het opbouwen van vermogen voor 

een wereldreis of vakantiewoning, of dat het 

gaat over het opbouwen voor je pensioen voor 

een zorgeloze oude dag. Hoe ga je aan de slag?

Doel

De belangrijkste eerste vraag als je vermogen wil 

gaan opbouwen is: Wat is je doel? Dit bepaalt 

namelijk voor een groot deel hoeveel risico je 

kunt of wil lopen. Als het vermogen bedoeld is 

als noodzakelijk (pensioen)inkomen is het be-

langrijker dat je doel wordt behaald dan als je 

aan het sparen bent voor een wereldreis.

Beleggen

Je kunt op vele manieren met beleggen aan de 

slag. Het is daarbij belangrijk dat je kijkt welke 

vorm bij jou en jouw persoonlijke situatie past. 

Start je met een eerste grote inleg of ga je voor 

een maandelijkse inleg? Tegenwoordig is een in-

leg van € 100,- per maand al mogelijk. 

Horizon

Dit geeft aan hoelang je de tijd hebt om je doel te 

bereiken. Als je op je 55e nog wat extra vermogen wil 

opbouwen voor je pensioen, heb je minder de tijd 

dan wanneer je op je 35e start. Een tijdelijke daling in 

de koersen kun je ook gemakkelijker opvangen als je 

nog een ruimere periode voor de boeg hebt.

Spreiding

Bij actief vermogensbeheer beleg je niet in indivi-

duele aandelen, maar in fondsen. In elk fonds zijn 

tientallen aandelen of obligaties opgenomen. Door 

verschillende fondsen op te nemen in je portefeuil-

le, wordt ervoor gezorgd dat je meer spreiding hebt 

over de verschillende werelddelen en sectoren.

De juiste keuze

Niets is zo persoonlijk als je dromen en wensen. 

Als financieel planner denk ik graag met je mee. 

Wat is de juiste keuze voor jou? Ik kijk verder dan 

eenmalig voordeel, wijs je op alternatieven en 

neem ook de langere termijn mee in het plaatje. 

Zo krijg jij inzicht en overzicht, zodat je beslissin-

gen kunt nemen die het beste bij je passen. 

Herselsestraat 16.
Brandevoort - Helmond
06-50524702 | hans@kanzz.nl 
 www.kanzz.nl

in Maastricht en hebben ze geslapen in een oud 

kasteel in de buurt van Amsterdam. Vanuit daar 

zag ze de highlights van Nederland. “Ik deed ook 

mee aan de module IBC, waarbij je je eigen be-

drijfje opricht”, vertelt Marlène. “Normaal gespro-

ken ga je daarvoor ook bij bedrijven langs, maar 

dat zat er natuurlijk ook niet in.” Toch voelt het 

niet alsof ze veel gemist heeft door de maatrege-

len. “Alles is gewoon goed gegaan en dat ene be-

drijfsbezoek had dat niet zo veel beter gemaakt.”

Vervolg

Ze weet ook al wat ze wil studeren. Op het Sint 

Lucas gaat ze aan de slag met haar creatieve kan-

ten. “In het eerste jaar krijg je vakken als vormge-

ving, evenement en product, zodat je een brede 

basis hebt. Daarna kies je voor het tweede jaar 

een richting.” Marlène vindt de stroming Styling 

daarvoor interessant. “Dan mag je werken aan 

kleding en interieur stylen.” Die interesse werd bij 

haar aangewakkerd door het vak Levensbeschou-

wing, waarvoor ze in de tweede klas van de mid-

delbare school een beroepentest deed. Daaruit 

kwam al snel kledingontwerper naar voren. 

De vlag prijkt op de voorgevel
| F  Floortje Jansen

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:

Reclame campagnes  •  Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)

Internet Marketing  •  Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor
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MET HET 
VAKANTIE
SEIZOEN 
VOOR DE DEUR, 
ZEKERHEID 
VOOR ALLES!

Leverancier van starteraccu’s, 
lithium-ion, AGM, gel, tractie, semi- 
tractie, acculaders en omvormers. 

Voor de zakelijke markt kunt u 
ook bij ons terecht. Bijna alles direct 
op voorraad.

Breedijk 7a, 5705 CJ Helmond
0492 - 55 56 62
info@accucentralebrabant-bv.nl 
www.accucentralebrabant-bv.nl

GRATIS ACCU CHECK/
CAPACITEITSMETING  
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Denkt u ook wel eens 
over het opnemen van de 
overwaarde op uw woning?
Bel Suzan!

Wist u dat: 

- De gemiddelde prijs van een koopwoning in
Mierlo-Brandevoort sinds 2013 ca. 60% is gestegen.

- U in heel veel gevallen (een deel van) deze
overwaarde kunt opnemen voor zaken zoals:
o Studie / schenking kinderen
o Eerder stoppen met werken
o Aankoop beleggingspand
o Auto
o Verbouwing
o Tuin / zwembad
o Energiebesparende voorzieningen

(zonnepanelen, warmtepomp)
o Herfi nancieren (zakelijke) kredieten

- U zo’n opname in veel gevallen ook
afl ossingsvrij kunt fi nancieren, waardoor
de extra lasten extreem laag zijn.

- Dit alles vaak ook nog gecombineerd
kan worden met het oversluiten van
uw hypotheek waardoor u bespaart op
uw huidige hypotheeklasten.

 Brugstraat 81 5731HG Mierlo

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden?

Bel Suzan! 0492 79 21 48
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kan worden met het oversluiten van
uw hypotheek waardoor u bespaart op
uw huidige hypotheeklasten.

 Brugstraat 81 5731HG Mierlo

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden?

Bel Suzan! 0492 79 21 48

25-11-2021   13:1525-11-2021   13:15
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WWW.ONSBRANDEVOORT.COM

BIJZONDER 
BLOEMETJE
Op 6 februari 1939 werd Louis geboren en hij is dus op dit 
moment 83 jaar. Hij is al heel lang met Joke getrouwd en wij kennen 
hem als een bescheiden, zeer betrokken en meelevend mens die 
door de jaren heen heel veel vrijwilligerswerk heeft gedaan en 
nog steeds doet voor onze wijk.

Al sinds de oprichting van het Sporthuis heeft hij 

de taak van penningmeester op zich genomen en 

is daar ook nu nog zeer actief sinds het Sport-

park is gerealiseerd. Sinds 2008 is hij bovendien 

heel erg betrokken bij SSBB (Stichting Sport en 

Bewegen).

Verder laat hij zich ook niet onbetuigd in het ma-

ken van een heerlijke soep voor de aanwezige 

sporters. Ook Daan Daniels schrijft lovend over 

Louis in het ED: ‘Vrolings, in 2008 medeoprichter 

van voorloper beheersstichting Sporten en Be-

wegen, betoogt dat andere gebruikers net zoveel 

te zeggen moeten hebben. Hij doelt dan op zijn 

eigen club, maar ook de Lopersgroep Brande-

voort, Atletiekclub Helmond, Beachvolleybal-

club Polaris, het Carolus Borromeus College en 

nog enkele commerciële partijen.’ Dat Louis niet 

op zijn mondje gevallen is en staat voor onder-

linge goede verhoudingen mag wel blijken uit 

een artikel uit het ED van 2021: ‘Er is kritiek op 

de machtspositie van de nieuwe beheerder van 

Sportpark Brandevoort. Sinds begin dit jaar ligt 

die taak bij de Stichting Sportpark Brandevoort, 

waarin de voetbalclub te zwaar vertegenwoordigd 

is, vindt Louis Vrolings, bestuurslid van de lokale 

Jeu de Boulesclub.’ Tot op dit moment is Louis 

ook nog steeds actief lid en staat zijn mannetje 

in de competities.

Voor velen zouden al deze bezigheden eigenlijk 

al te veel zijn, maar Louis draait daar zijn hand 

niet voor om, want ook was hij gedurende 9 jaar 

bestuurslid en penningmeester van KBO-St. Lu-

cia en heeft daar zeer verdienstelijk werk gedaan.

Voor zijn actieve en positieve inzet voor de ge-

meenschap in Brandevoort werd Louis in 2013 

verkozen tot Brandevoorter van het jaar. Hierbij 

een korte samenvatting van zijn speech: ‘Zo-

als een bekend gezegde: elke vrijwilliger binnen 

Brandevoort loopt het risico tot Brandevoor-

ter benoemd te worden. Want voor mij zijn alle 

vrijwilligers kanjers. Ik had de eer voor de derde 

keer genomineerd te worden en dit keer ook weer 

behorend tot de 10 individueel genomineerden. 

Even beduusd als ik was heb ik verzuimd om in 

mijn toespraak iedereen te bedanken. Soms heb 

je wel eens een zetje nodig. Eén ding is voor mij 

duidelijk: deze titel komt niet alleen mij toe, maar 

deel ik met mijn echtgenote Joke. Zij maakt het 

mij mogelijk al die toegeschreven vrijwillige werk-

zaamheden te kunnen uitvoeren. Zij staat er voor 

100% achter, voor mij is zij mede-Brandevoorter 

2013.’

Het bloemetje dat ik hierbij uitreik aan Louis en 

Joke namens Ons Brandevoort Magazine, ter 

beschikking gesteld door Bloemboetiek Nicole, 

is maar een kleine geste. Een blijk van waarde-

ring en dank voor de grote en veelzijdige inzet 

die Louis Vrolings heeft gedaan en nog doet voor 

onze wijk Brandevoort en voor de gemeenschap 

in het algemeen. 

Bloemboetiek

Nicole
Het juiste adres voor 
een cadeautje voor uzelf, 
óf voor anderen!

MIERLOSEWEG 264, HELMOND  |  0492 - 54 49 10  |  INFO@BLOEMBOETIEKNICOLE.NL  |  BLOEMBOETIEKNICOLE.NL

Tekst en foto: Holke Flapper
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SPORTEN 
VOOR 
IEDEREEN
Gratis toegankelijke 
beweegtoestellen in 
Sportpark Brandevoort

10
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De afgelopen weken stonden op Sportpark Brandevoort diverse 
fitnesstoestellen die iedereen mocht gebruiken. Het betrof hier een 
pilot: mensen konden laten weten wat ze van deze toestellen vonden, 
wat eventueel beter kon en of ze er vaker gebruik van zouden maken.

Tekst en foto’s: Wendy Lodewijk

Flo de Haas van Jibb+ vertelt: “Vanuit Open-

Sports, de producent van de toestellen, waren we 

benaderd of we een goede plek wisten voor der-

gelijke beweegtoestellen. Samen met de wijkraad 

hebben we bekeken waar ze het beste tot hun 

recht kwamen en dat is het sportpark geworden.” 

De toestellen zijn voor iedereen te gebruiken, van 

beginners tot gevorderde sporters. “De toestellen 

zijn in gewicht verstelbaar, dat is iets wat niet bij 

elk toestel voor buiten sporten kan”, legt Flo uit. 

“We hopen met deze toestellen het sporten en 

bewegen te stimuleren en laagdrempeliger te 

maken. De toestellen zijn immers te gebruiken 

wanneer het jou uitkomt en het is nog gratis ook.”

Positief

Vooralsnog zijn de reacties erg positief. “We zien 

dat veel mensen vanuit de scholen gebruik ma-

ken van de toestellen. Zo zijn ze bijvoorbeeld ook 

gebruikt bij een bootcamp.” Vanuit Jibb+ zijn 

er ook beweeglessen/instructie-uurtjes geor-

ganiseerd, zodat mensen die interesse hebben 

de toestellen te gaan gebruiken, uitleg kunnen 

krijgen en vragen kunnen stellen over het ge-

bruik. Tijdens ons gesprek is er zo’n moment-

je voor de senioren. Een stel dat langs komt, is 

heel vastberaden: “Wij lopen al regelmatig hard. 

We willen onze workouts graag uitbreiden met 

krachttraining. We moeten er niet aan denken 

om binnen te moeten trainen, wij houden van de 

buitenlucht. Deze toestellen zijn dus de ultieme 

uitkomst!” Een andere dame heeft jarenlang ge-

fitnesst en traint nog steeds elke dag thuis. “Zelfs 

op vakantie gaan mijn matje en andere spullen 

mee”, zegt ze. “Ik sla geen dag over. Ik vind het 

leuk om mijn oefeningen te kunnen aanvullen 

met krachttraining hier. Ik vind het fijn dat ik kan 

gaan wanneer ik er zin in heb.”

Pilot

Het is voor nu dan een pilot geweest, maar de 

kans is behoorlijk groot dat de toestellen een de-

finitief plaatsje krijgen. Flo: “De betrokken partijen 

staan er allemaal positief tegenover. Het is nog 

even afwachten qua financiering, maar ik heb er 

alle vertrouwen in dat het goedkomt. Wel zou ik 

de beweegtuin nog graag willen aanvullen met 

een toestel voor de kuiten of bijvoorbeeld een leg 

press.” Ook een stagiair van Jibb+ is erg positief: 

“Toen ik de toestellen voor het eerst zag, dacht ik 

echt ‘wow’. Het is geschikt voor jong en oud, je kunt 

(gratis) aan je lichaam werken en het is fijn dat de 

toestellen in te stellen zijn in weerstand en gewicht. 

In andere beweegtuinen zie je vaak toestellen die 

alleen met lichaamsgewicht werken, maar dan loop 

je op een gegeven moment vast. Met deze verstel-

bare toestellen kun je een hele poos vooruit.”

Ervaringen

Heb jij ook gebruikgemaakt van de fitnesstoestel-

len bij Sportpark Brandevoort? Mail je ervaringen 

naar redactie@onsbrandevoort.com. Zou je ze 

graag willen gebruiken, maar weet je niet hoe of 

waar te beginnen? Neem dan contact op met Flo 

de Haas van Jibb+ via: flodehaas@Jibbplus.nl. 

Bij veel animo kan er eventueel ook gekeken wor-

den of het een optie is om lessen te organiseren.
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Omdat iedereen anders is...

0 4 9 2  5 2 5 0 0 0   |   U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M   |   W W W. S P I E R I N G S . C O M

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

Van Kerkoerle
voor huis, tuin & interieur
65+ KLUSSER/
STYLIST
Bza voor timmerwerk,
schilderen en behangen.
Van RESTYLEN tot STYLING.
In woon en bedrijfsruimte, 
modern of landelijk.
Tevens tegelwerk en straatwerk.
Ruim 40 jaar ervaring
Info: 06-11441257

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

De beste service. De ruimste keuze. 
Veel op voorraad.

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

25% KORTING IN DE 
VORM VAN BARBECUE-
ACCESSOIRES OF 
15% DIRECTE 
KASSAKORTING*

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

Bij Adventure Store hebben we
een ruim  assortiment barbecues
en barbecue-accessoires van
onder andere het merk Weber,
Campingaz en Yakiniku.

ACTIE 
GELDIG T/M 

31 AUG

*Niet geldig in
 combinatie met
 andere acties.

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

Deze aanbieding is geldig van 29 juli t/m 6 augustus 2022

Diverse smaken 
Roomijs

1 liter - Luigi Italiaans Roomijs

Normaal p/st 3,99 

10,99

3 stuks
voor

RUIM

25 
SMAKEN
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Het was een hele onderneming om Bas te verras-

sen. Terwijl hij boven in een vergadering zat, werd 

beneden in de kantine van alles voorbereid. Bal-

lonnen, bubbels en een taart met zijn foto erop. 

Er waren al wel wat signalen dat hij iets door zou 

hebben, maar toch was de verrassing groot toen 

hij eenmaal beneden kwam. Iedereen was het 

erover eens dat 25 jaar een mooie mijlpaal is en 

gevierd mag worden. 

Bas: “Die 25 jaar zijn omgevlogen. Ik ga nog altijd 

met heel veel plezier naar mijn werk en dan gaat 

de tijd snel. En ik doe dit natuurlijk niet alleen. 

Samen met heel veel andere mensen klaren wij 

de klus. Dankzij mijn fijne collega’s én idem klan-

ten, is mijn vak het leukste dat er is. Soms voelt 

het alsof ik dagelijks met mijn hobby bezig ben, 

zo geniet ik hiervan. Wat mij betreft ga ik hier nog 

lekker lang mee door!” In de loop van die 25 jaar 

is er natuurlijk heel veel veranderd. “Ik merk voor-

al het verschil in automatisering. 25 jaar geleden 

werd er nog niet zo veelvuldig gebruik gemaakt 

van internet bijvoorbeeld. Toen hadden we nog 

veel meer kantoorbezoekjes. Funda was er nog 

niet en de agenda was nog van papier. Het voor-

deel hiervan, vind ik, is dat ook tijdens vakanties 

en dergelijke, je alles een beetje bij kunt houden. 

Mails of appjes beantwoorden kan even snel tus-

sendoor. Vroeger was het zo dat als ik terugkwam 

van vakantie, mijn hele bureau volgeplakt zat met 

gele briefjes met terugbelverzoeken en dergelijke. 

Ik vind het prettig dat ik nu tijdens mijn vakantie 

niet zo’n grote achterstand meer opbouw.”

BAS TEEUWEN
25 JAAR 
NVM-MAKELAAR

Op woensdag 6 juli 
werd Bas Teeuwen 
van Adriaan van den 
Heuvel makelaars 
en adviseurs in het 
zonnetje gezet. En 
dat was niet zomaar! 
Bas is al (meer dan) 
25 jaar beëdigd NVM-
makelaar/taxateur. 
Bart Smits en Martijn 
Lukassen van NVM 
hebben hem de 
oorkonde en het stafje 
overhandigd.

Tekst en foto’s: Wendy Lodewijk

“De redactie van Ons Brandevoort magazine 
 feliciteert Bas met deze mooie mijlpaal en wenst 
 hem evenveel werkplezier voor de komende 25 jaar!”
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BEN JIJ AL NAAR 
DE KASTEELTUIN

CONCERTEN 
GEWEEST? 

De eerste weken van de Kasteeltuinconcerten zitten er inmiddels op, wat 
was het een feest! Wat was het fijn om eindelijk (weer) te genieten van mooie 

muziek, de 20e jubileumeditie is er dan ook een voor in de boeken. En het 
leuke is, er staan nog diverse bands op het programma! Op de vrijdagen tot 

en met 26 augustus is het feest, en dat op twee podia!

W W W . K A S T E E L T U I N C O N C E R T E N . N L

Foto’s: De Vaste Clique
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Naast het programma op het hoofdpodium komt 

het Lokaal Talentenpodium dit jaar terug met een 

nieuwe naam: PodiumTwee. De programmering 

op dit podium is meer gericht op lokale en regio-

nale bands. Zoals gewoonlijk zijn er bij dit podium 

voldoende zitplaatsen. Bezoekers die behoefte 

hebben aan een rustiger alternatief of slecht ter 

been zijn, hebben bij PodiumTwee een prettige 

plek om te genieten van De Kasteeltuinconcerten. 

Ook staan er dit jaar weer diverse foodtrucks tus-

sen de duiventorens met een terras.

HOOFDPODIUM 

29/07 – TRIBUTE – 

QUEEN MUST GO ON | QUEEN TRIBUTE 

Queen Must Go On neemt je mee terug naar de 

gouden jaren van de rock en brengen een ode aan 

de legendarische Britse rockformatie ‘Queen’. Vier 

gepassioneerde muzikanten die de looks en de 

sound te pakken hebben. Ze brengen alle bekende 

nummers, zoals Don’t Stop Me Now, We Are The 

Champions, Bohemian Rhapsody en natuurlijk 

The Show Must Go On. Elk nummer tot in detail 

uitgezocht en gespeeld met perfectie en een rau-

we energie gecombineerd met een spetterende 

show en podiumprestatie die je doet schreeuwen 

om meer! Queen Must Go On is tevens winnaar 

van het programma Battle of the Bands (SBS6). 

05/08 – NEDERPOP –

NEDERPOP ALL STARS FT. 

HENK WESTBROEK

Nederpop All Stars neemt je mee op een muzikale 

roadtrip langs de legendarische Nederpopklas-

siekers. Denk aan vele hits van onder andere Het 

Goede Doel, Ramses Shaffy en Paul de Leeuw. Een 

band van door de wol geverfde muzikanten die 

hun sporen in de Nederpop ruimschoots hebben 

verdiend. Aangevuld met Henk Westbroek (Zelfs Je 

Naam Is Mooi) staan ze garant voor een avond on-

vervalste Nederlandstalige popmuziek waarbij ook 

recente poppareltjes volop aan bod komen. 

12/08 – COVER /

 ALLROUND – BABYBLUE 

De zes jongens van Baby Blue nemen hun en-

thousiasme mee naar ieder optreden. Tot 2021 

was zanger FLEMMING leadzanger van deze all-

round coverband. Vanaf de eerste minuut word je 

geboeid door het pakkende repertoire van Baby 

Blue en staat de boel op z’n kop. Pop, Rock ’n Roll, 

Nederlandstalig en zelfs die ene foute zomerhit. 

Baby Blue speelt alles, zolang het maar voldoet 

aan de volgende voorwaarden: iedereen kent het, 

iedereen zingt het mee en iedereen zal erop dan-

sen en springen. De mannen van Baby Blue zor-

gen ieder optreden voor een grandioos feest! 

19/08 – TRIBUTE – 

THE ROOTSRIDERS | BOB MARLEY TRIBUTE 

The Rootsriders staan bekend als één van de bes-

te Bob Marley tributebands ter wereld. Zij zullen 

tijdens hun optreden laten zien én horen dat Mar-

ley’s tijdloze liedjes vandaag de dag nog altijd even 

relevant zijn als toen ze indertijd door Marley wer-

den geschreven. Ook zijn The Rootsriders dit jaar 

vierde geworden bij het programma Battle of the 

Bands (SBS6) én stonden zij met groot succes eer-

der als afsluitende act bij De Kasteeltuinconcerten. 

Positive vibrations gegarandeerd! 

26/08 – TRIBUTE – EEN AVOND 

MET H6 | ANDRÉ HAZES TRIBUTE 

Geen enkele Nederlandse zanger is jaren na zijn 

dood nog steeds zo immens populair als André Ha-

zes. Wie kent ze niet: ‘Een beetje verliefd’, ‘De Vlie-

ger’, ‘Zij gelooft in mij’, ‘Bloed, Zweet en tranen’ en 

al die andere hits. Met de 13-koppige liveband com-

pleet met zangeressen en blazers vuurt Een avond 

met H6 in één avond alle André Hazes hits op je af. 

Meezingen en schor naar huis gegarandeerd!

PODIUMTWEE 

29/07 – INTERACTIEVE COVERS – 

THE FELLAS 

The Fellas is een band met een grote diversiteit 

aan hits uit de muziekgeschiedenis. Ze betrekken 

het publiek bij de show door verzoekjes te spelen. 

Daag de mannen uit door je favoriete hit op een 

verzoekkaartje te schrijven. De fantastische zanger 

William staat wekelijks in het programma ‘Ik Hou 

Van Holland’ en kent dus werkelijk duizend liedjes. 

05/08 – FUNK, SOUL – NODA NODA 

Funky Soul band spelt de beste soul- en funkmu-

ziek. Bekende nummers van The Jacksons, Earth 

Wind and Fire, The Trammps, Betty Wright, Sisters 

Slegde, Joss Stone en Bruno Mars zijn een kleine 

greep uit het repertoire van deze vrolijke band. 

NODA zorgt gegarandeerd voor een gezellig, goed 

en dansbaar feestje met hun topbezetting! 

12/08 – GROOVE, FUNK, SOUL – 

COLIBRI THE BAND 

Colibri is een 11-koppige funk, soul en groove band 

met ruim 20 jaar ervaring. Hun repertoire laat zich 

niet in één woord omschrijven. Discogangers, soul-

sisters en funkbrothers, er is voor ieder wat wils zo-

lang het maar dansbaar is! Ze spelen hits uit heden 

en verleden in een eigen jasje. Hiermee weten ze 

ieder optreden onvergetelijk te maken en iedereen 

met een brede lach naar huis te laten gaan!

19/08 – ROCK ‘N ROLL – BAD BACKBONES 

The Bad Back Bones spleen rockabilly, rock ‘n roll, 

country, swing, americana, tex mex en alles wat 

daar op lijkt. Ze combineren eigen nummers met 

de bekende en onbekende nummers van grote mu-

zikanten. Dit doen zij met passie en enthousiasme, 

wat deze band een sfeermaker bij uitstek maakt! 

26/08 – BLUES – CHICAGO CAPITOLS 

Met vijf gedreven muzikanten speelt de band 

Chicago Capitols vette rhythm and blues uit de 

Windy City van het midwesten in de jaren vijftig 

en zestig. Blues met een dikke en volle hoofdlet-

ter. Frontman Erik van Tilburg komt speciaal voor 

deze show op en neer gereisd vanuit Zweden. Met 

nummers van onder andere de grote legendes 

Howlin Wolf, Willie Dixon, Junior Wells, Sonny Boy 

en Muddy Waters. Daarnaast spelen zij ook eigen 

werk. Het zorgvuldig gekozen materiaal wordt vol 

overgave gebracht, met liefde voor blues op een 

eigen en pure manier! 

Meer informatie over de 

Kasteeltuinconcerten Helmond vindt u 

op www.kasteeltuinconcerten.nl. Volg de 

Kasteeltuinconcerten Helmond ook op 

Facebook en Instagram om op de hoogte 

te blijven! Als eerste alle nieuwtjes omtrent 

De Kasteeltuinconcerten ontvangen? 

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. 
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Het team van Ons Brandevoort Magazine  
wenst u een geweldige zomervakantie toe!
U kunt ons magazine weer verwachten op 

23 september. Tot dan!

W W W . O N S B R A N D E V O O R T . C O M
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Na een drukke periode maakt wijkhuis ’t BrandPunt zich weer 

klaar voor de zomervakantie. Vanaf 29 juli zullen we gesloten 

zijn tot en met 21 augustus 2022. Daarna hopen we weer een 

gezellige periode tegemoet te gaan. Als er nog suggesties zijn 

voor activiteiten of evenementen, aarzel niet om contact op 

te nemen via pr@brandpunt.info om te brainstormen over de 

mogelijkheden! 

Reguliere openingstijden:

Ma. t/m do. 10:00 – 00:30 uur

Vrij. 10:00 – 01:00 uur

Za. 09:00 – 13:00 uur

Aankomende activiteiten:

29 juli 2022 t/m 21 augustus 2022: Vakantiesluiting

18 september 2022: DV-Xperience Dag 

van de Sport (10:00-14:00 uur)

Gezocht:

Wijkhuis ’t BrandPunt draait grotendeels op vrijwilligers. Heb je 

ook tijd en zin om je steentje bij te dragen? We zijn momenteel 

op zoek naar:

• Vrijwilligers: voor bardiensten, 1x per maand op de 

 woensdag- of vrijdagavond. 

• Iemand met kennis van ICT die voornamelijk zo nu en 

 dan kan helpen met websitebeheer en advies. 

• Een nieuw bestuurslid (Personeelszaken).

Interesse? Neem contact op met onze beheerder Jan Damen 

(beheerder@brandpunt.info) voor meer informatie. Houd onze 

website (www.brandpunt.info) in de gaten voor de laatste ont-

wikkelingen rondom activiteiten en evenementen in het wijk-

huis. Wil je een activiteit organiseren of heb je leuke ideeën? 

Meld je dan bij onze beheerder Jan Damen, via beheerder@

brandpunt.info of telefoonnummer 0492 – 432 013 of 06 – 28 

58 99 47.

Tot snel in wijkhuis ’t BrandPunt!

UPDATE
WIJKHUIS 
’T BRAND
PUNT

Samen naar een gezondere leefstijl. Door een gezondere leefstijl kun-

nen we gezondheidsproblemen gedeeltelijk voorkomen of verlichten. 

Door gewoonweg iets meer te bewegen, beter te letten op onze voe-

ding, wat vaker te ontspannen of ons in te zetten voor iets waar we 

voldoening uithalen, werken we al aan een betere gezondheid.

Op zondag 2 oktober 2022 organiseert Kansrijk Mierlo-Hout samen 

met vele partners de beurs 'Op je Gezondheid'. Een dag met veel 

informatie over bewegen en voeding. Talloze verenigingen en orga-

nisaties gaan graag met je in gesprek en informeren je over de mo-

gelijkheden. Er zijn gezellige stands met gezonde, maar ook lekke-

re hapjes. Neem deel aan de gezondheidscheck en krijg direct een 

persoonlijk advies. Maak gebruik van het aanbod aan proeflessen en 

krijg antwoord op vragen, waar je mee zit. Kortom een beurs, die zo 

veel omvattend is, dat er voor elk wat wils is. Zelfs voor iemand, die 

supergezond is en naar een gezellig evenement wil. Dus kom naar de 

beurs om kennis te maken met alles wat Helmond op het gebied van 

gezondheid en een gezonde leefstijl te bieden heeft! Bezoek deze 

beurs, de moeite waard!

Zondag 2 oktober 2022. 

Wijkhuis de Geseldonk, 11.00-17.00 uur. 

Wil je standhouder worden? Of meer info?

Mail naar info@kansrijkmierlohout.nl  

of  kijk op  www.opjegezondheid.nu

GEZOND
HEIDS
BEURS
OP JE GEZONDHEID
2 OKTOBER 2022
STAND HUREN?

W W W . O P J E G E Z O N D H E I D . N U
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Airco Service
Bandenwissel

Leenauto beschikbaar
Trekhaakmontage

Uitlaan
Verkoop occasions

Kleine schades
Onderhoud en reparatie van personen- 

en lichte bedrijfswagens
Apk-keuringen (ook voor diesel)

O
N

ZE D
IEN

STEN Sint Sebastiaanweg, 5731 PE Mierlo • info@avdheuvel.nl 
   Tel: 0492-661516 • www.autobedrijfvdheuvelmierlo.nl

ONZE SERVICES
Haal- en brengservice

Koffie en thee staan klaar
Wachtruimte

YOU BREAK IT,
WE FIX IT!
- Ted en Ali,
 uw telefoonmakers

Hoofdstraat 165A, Helmond | Tel: 0492-777664 | 06-22539499

www.telefoonmaken.nl/telefoonmaken-helmond

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:

Reclame campagnes  •  Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing • Website bouw/hosting 
(probleemloze verhuizing) • Internet Marketing  •  Verspreiding van uw flyer/folder • Drukwerk/outdoor
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Atletiek Helmond | www.atletiekhelmond.nl
Badmintonclub BC 85 | www.bc85helmond.nl
Balletstudio Brandevoort | www.balletstudiobrandevoort.nl
Basketbalvereniging Black Shots www.blackshots.nl
Biljartclub Brandevoort | biljartclubbrandevoort@gmail.com
Bootcamp Brandevoort | www.bootcampbrandevoort.nl
Boekenclub Brandevoort | boekenclubbrandevoort@gmail.com
Bridgeclub ‘t Brandpunt | bcbrandpunt@gmail.com
Budovereniging De Hechte Band | www.dehechteband.nl
Dansschool Friends | www.dansschoolfriends.nl
Dansschool UC Dance | www.ucdance.nl
Dédé Dance | www.dededance.nl
DV X-perience dans | www.dvxperience.nl
Flame Trails | www.flametrails.nl
Golfclub De Gulbergen | www.golfclubdegulbergen.nl
Helmondse Atletiek Club (HAC) | www.hac-helmond.nl
Helmondse Muziek Corps | www.helmondsmuziekcorps.nl
info@helmondsmuziekcorps.nl
Hockeyclub Helmond | www.hchelmond.nl
Jeu-de-boulesclub Brandevoort | www.jeudeboulesclub.brandevoort.org
Jibb+ Helmond | www.jibbplus.nl
Judovereniging Mierlo-Hout | www.jvmh.nl
Ki-Aikidoschool Torii | www.ki-aikidoschool-torii.n
Lopersgroep Brandevoort | www.lopersgroepbrandevoort.nl
SV Brandevoort | www.svbrandevoort.nl
Tafeltennisvereniging Stiphout | www.ttvstiphout.nl
Turnvereniging H.T. ‘35 | www.ht35.nl
TV Carolus | www.tvcarolus.nl
Twirlver. Imagination Helmond | www.twirlplaza.nl
Yogastudio Toermalijn | www.studio-toermalijn.nl
Volleybal Polaris | www.vcpolaris.nl
BrandTastic | info@brand-tastic.nl | www.brand-tastic.nl
Buurttuin Brandevoort | info@buurttuinbrandevoort.nl
www.buurttuinbrandevoort.nl
CS de Brandeliers | info@brandeliers.nl www.brandeliers.nl
Dickensnight Brandevoort | voorzitter@dickensnight.nl  | www.dickensnight.nl
Druzhba | info@koor-druzhba | www.koor-druzhba.nl
Fotoclub Brandevoort | a.storm4@chello.nl | www.fotoclubbrandevoort.nl
KBO St, Lucia | secretariaat@kbo-stlucia.nl | www.kbo-stlucia.nl
Kobra | info@koorbrandevoort.nl | www.koorbrandevoort.nl
Groeperingen Kunstkwartier Helmond | info@kunst-kwartier.nl 
www.kunst-kwartier.nl
Muziekvereniging Unitas | info@muziekverenigingunitas.nl
www.muziekvereniging-unitas.nl
Naaiclub Brandevoort | naar.emmy.toe@gmail.com
Popkoor Brandnew Voices | info@popkoorbrandnewvoices.nl
www.popkoorbrandnewvoices.nl
Sambaband Brandeleros | info@brandeleros.nl www.brandeleros.nl
Scouting Brandevoort | secretaris@scoutingbrandevoort.nl
www.scoutingbrandevoort.nl
Theater Brandevoort | info@bartvanloon.nl | www.theater-brandevoort.nl
Wijkhuis ‘t BrandPunt | info@brandpunt.info | www.brandpunt.info
Wijkraad Brandevoort | wijkraad.voorzitter@brandevoort.org
www.wijkraad.brandevoort.org
Witte Wel Witte Nie | info@wittewelwittenie.nl | www.wittewelwittenie.nl
Vitaz in beweging | info@vitazinbeweging.nl  | www.vitazinbeweging.nl

BENT U NIEUW IN 
BRANDEVOORT? 
En wilt u in de hopelijk na-coronatijd 
weer actief worden? Kijk hieronder voor 
een opsomming van Brandevoortse en 
Helmondse vrijetijdsverenigingen.

Ook op deze pagina? Meld uw vereniging of groep aan! redactie@onsbrandevoort.com

AANDURVEN
AANKOEKEN
AARDNOOT
ADDER
ARUBA
BAZUIN
BINNENKORT
BOUWBEDRIJF
BREDA
BROED
CARNIVOOR
DAMAST
HENGST

JENEVER
KOPER
LAADRUIM
ONDERTROUW
OVERJAS
REGGAE
SARDIEN
SCALP
SCHAMPEN
SPECIAAL
STOFJAS
STOKJE
VAARWEL

A N E P M A H C S A R D I E N
A R E P O K H D E O R B U V L
N T E A A R D N O O T A B A A
K S U V E N E V R U D N A A A
O A A G E R I E S E L D Z R I
E M G J O N D E R T R O U W C
K A F IJ R D E B W U O B I E E
E D I A A E N J I G A K N L P
N S C A L P V M S T O F J A S
B I N N E N K O R T S G N E H

DOE MEE 
EN WIN!

Puzzel mee en win een overheerlijke 
Brabantse kaneelboek van Bakkerij 
het Bakkertje. Stuur de uitkomst 
samen met je naam en adres en 
vermelding van Ons Brandevoort 
Magazine naar actie@deloop.eu
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • EINDHOVEN@HEUVEL.NL

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

VERKOCHT

*onze makelaar licht dit graag bij je thuis toe.

LAAT JE DOOR ONS 

ADVISEREN!

JOUW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS 

WONEN TEAM. 

Als groot kantoor met een breed 

netwerk hebben wij de  

BESTE kopers en verkopers voor je  

in het vizier!  

Overweeg je je woning te verkopen? 

Neem eens contact met ons op voor 

een vrijblijvende waardebepaling én 

profiteer van onze aanbieding*

VERHUISPLANNEN? 
JE BENT BIJNA THUIS.
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