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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

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
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Carnaval is achter de rug en inmiddels fluiten de vogeltjes al-

weer bij het wakker worden. De sneeuwklokjes, krokussen en 

narcissen zijn op diverse plekken te bewonderen en de dagen 

worden zichtbaar langer. Lente is in aantocht! Misschien kunt 

u dit tweede Ons Brandevoort magazine (van 2023) wel in de 

tuin lezen…

In deze editie

Marc ging in gesprek met de nieuwe wijkagent van Brandevoort 

en vroeg samen met Floortje aan wijkbewoners wat het meest 

aanspreekt in de wijk. De Brandeliers blikken terug op een 

geweldig carnaval en Magda reikte het Bijzonder Bloemetje uit 

aan Rose-Marie. Ten slotte praatte Anton met Stefan Swinkels 

over zijn omslag van musical naar de zorg. Dit en nog veel meer 

leest u in dit nieuwe magazine. Het derde nummer van 2023 van 

Ons Brandevoort Magazine zal medio april verschijnen. 

Veel leesplezier!

IN 
DEZE 
UITGAVE.

Carnaval CS de 
Brandeliers
terugblik 2023
Wat ging het als vanouds maar 
tegelijkertijd ook erg snel, carnaval 
2023. Zaterdag 19 november 2022 
stonden onze Hoogheid Prins Mattie 
1 en zijn adjudant Kevin aan de aftrap 
van carnaval 2023. En met het gevoel 
drie keer te knipperen met de ogen 
kijken we vandaag al weer met een 
grote mate van voldoening terug. 
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Even voorstellen, 
een nieuwe wijk-
agent Brandevoort

Bijzonder 
Bloemetje

Stefan Swinkels
van musicalster 

tot ster in de zorg

Sinds 1 januari jl. heeft 
Brandevoort een nieuwe 
wijkagent. Zijn naam: Anthony 
van Balen. Ik ben Anthony gaan 
opzoeken in de wijk. Ik tref hem 
in wijkcentrum het Brandpunt.

Elke maand wordt iemand in 
het zonnetje gezet met een 
bloemetje van Bloemboetiek 
Nicole. Dit keer was dat Rose-
Marie Geene. 

In de jaren 90 schitterde 
Stefan Swinkels in diverse 
grote musicals van onder 

andere Joop van den Ende 
zoals Joe de musical, 

Chicago, Rent en Saturday 
Night Fever. 

5.

6.

15.
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Een oprechte
glimlach laat
men stralen

Onze tandartsen

Denise van den Heuvel

Toine den Brok

Pauline Vogelenzang

Hans van den Boomen

Nicole Valks

T 0492-548484
A De Hoefkens 8, 5707 AZ Helmond
E info@tandartspraktijkvandenheuvel.nl
W www.tandartspraktijkvandenheuvel.nlU bent van harte welkom in onze praktijk.
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Anthony van Balen,
Even voorstellen

nieuwe wijkagent Brandevoort

Ik werk 38 uur in de wijk, maar ben altijd bereik-

baar middels mail en app. Ik wilde ook echt weer 

als wijkagent in een wijk werken en mij lokaal 

focussen op de problematiek. Ik lees iedere dag 

mijn berichten en onderneem dan actie. Ik ben 

zichtbaar in de wijk, ik fiets rond en soms doe 

ik mijn ronde in de auto. Regelmatig spreken 

mensen mij op straat aan. Af en toe stap ik een 

winkel binnen en vraag hoe het gaat. Ook in het 

wijkcentrum laat ik mij geregeld zien, hier word 

ik ook vaak aangesproken. Het werken als wijk-

agent spreekt mij zo aan, omdat ik de mensen 

meer en meer ga kennen. Ik kan dan de situatie 

beter inschatten en adequaat handelen. Bij de 

algemene politie is dat veel minder.

Elke wijk heeft zo zijn aandachtspunten, maar ik 

moet zeggen dat wat hier in Brandevoort speelt, 

komt eigenlijk in elke wijk voor. Dan hebben we 

het over jongerenoverlast, fietsendiefstal, agres-

sie, onbeschoft gedrag in winkels, drugspro-

blematiek, burenruzies en verkeersproblemen. 

Met name jongeren zijn verantwoordelijk voor 

overlast op straat en in winkels. In de wijk wo-

nen 3500 jongeren op een totaal inwoneraantal 

van 13000 mensen in de wijk. Het opmerkelijke 

is dat de overlast door jongeren hier met name 

wordt veroorzaakt door jongelui uit een andere 

wijk. We gaan bij overlast gelijk met de jonge-

ren in gesprek en zo nodig gaan we bij ze thuis 

op bezoek. We hebben dan het gesprek met de 

ouders erbij. We houden de jongeren een spie-

gel voor: ‘Waar ben jij mee bezig?’ Ze hebben 

meestal geen besef dat het oplopen van een 

strafblad later in het leven consequenties heeft. 

Meestal leidt het hebben van een gesprek thuis 

al tot het stoppen van hun negatieve gedrag. 

Ouders zijn hierin natuurlijk zeer belangrijk.

Verder kan ik melden dat in Brandevoort de 

fietsen die gestolen worden, meestal geen elek-

trische fietsen zijn. Veel van die fietsen worden 

weer hier in onze wijk teruggevonden. Wij politie 

zijn daar ook verbaasd over, want meestal zijn 

het elektrische fietsen die in het algemeen wor-

den gestolen om elders weer verkocht te worden.”

Wat voor type wijk is Brandevoort?

“Hier wonen veel mensen die oorspronkelijk niet 

uit Helmond komen, ja ze komen zelfs uit het 

hele land. Veel mensen in deze wijk vertrekken 

‘s morgens naar hun werk en komen ‘s avonds 

weer terug. Het kan daarom nogal rustig zijn. 

Wat hier verder opvalt: de sociale controle is hier 

minder dan in andere wijken. Mensen kennen 

hun buren minder goed dan in echte volkswij-

ken. In volkswijken spreken mensen elkaar mak-

kelijker aan bij overlast, hier wordt bij calamitei-

ten sneller de politie gebeld.”

Samenwerking

Anthony vervolgt: “Verder is het prettig dat ik 

met mijn ketenpartners als woningbouwver-

enigingen, handhavers, winkeliers en natuurlijk 

Gemeente Helmond goed overleg heb. Met 

deze partijen kunnen we de problematiek die 

dan speelt beter aanpakken. Wijkcentrum het 

Brandpunt wordt actief gebruikt door verschil-

lende verenigingen en er zijn nogal wat vereni-

gingen hier in Brandevoort!

Natuurlijk elk jaar de Dickensnight. Deze is on-

derhand in heel Brabant wel bekend. Veel be-

zoekers van buiten Helmond komen hier op af. 

Altijd leuk om dan ook te werken als dat plaats-

vindt. De sfeer is altijd goed. Iedereen heeft het 

naar zijn zin. Prachtig toch?”

Nog een leuke anekdote Anthony? Om mee af 

te sluiten? “Ja, deze: Ik was bij het Carolus colle-

ge en daar kwam een meisje naar mij toe en ze 

zei: ‘Nou, ik ga mij gedragen hoor, want dan hoef 

je niet bij mijn ouders thuis te komen praten!’ Ja 

dat was grappig.”

Anthony moet weer verder met zijn dienst. Tijd 

om afscheid te nemen. Succes met je politie-

werk in Brandevoort.

Sinds 1 januari jl. heeft Brandevoort een nieuwe wijkagent. Zijn naam: Anthony van Balen.
Ik ben Anthony gaan opzoeken in de wijk. Ik tref hem in wijkcentrum het Brandpunt. Hij vertelt:
“In 1997 kwam ik in dienst bij de politie in Limburg. Sinds januari ben ik de nieuwe wijkagent in

Brandevoort. Ik ben eigenlijk altijd wijkagent geweest. Onder andere in Venlo, 
Helden, Venray en Gennep.

Door: Marc de Jong
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Stefan 
Swinkels

Door: Anton van Stekelenborg

In de jaren 90 schitterde Stefan Swinkels in di-

verse grote musicals van onder andere Joop van 

den Ende zoals Joe de musical, Chicago, Rent 

en Saturday Night Fever. Nu werkt hij in de zorg 

en trad laatst nog op tijdens de Gay Quiz als 

‘Crow’, zijn travestie-act. Als Stefan Swinkels, 

de musicalster, zullen we hem niet vaak meer 

zien. Ik ben benieuwd wat hem heeft doen be-

sluiten om liever in de anonimiteit te leven. 

Wat vind ik het fijn om hem weer eens te zien, te 

spreken en om zijn aanstekelijke lach weer eens 

te horen. Stefan Swinkels. Hij ging naar school 

in Mierlo-Hout en woonde een jaartje of 10 ge-

leden nog in Brandevoort. Hij ziet er goed uit. 

Zijn ‘nieuwe leventje’ doet ‘m goed. Inmiddels 

getrouwd en omringd door zijn schapen, kippen, 

honden en zijn nieuwe ‘kindertjes’ Hamlet en 

Precious. Twee schattige varkentjes. Hij begint 

te vertellen waarom hij destijds de musicalwe-

reld vaarwel heeft gezegd. “Dat ik gestopt ben 

komt vooral omdat ik het wereldje (de musical-

wereld) niet meer leuk vond. Het is allemaal zo 

oppervlakkig en nep. Ik merkte op een gegeven 

moment dat ik het applaus niet meer nodig had. 

Ik had de bevestiging niet meer nodig dat ik ie-

mand was. Iets waar ik wel lang naar op zoek was 

geweest. Dat was destijds mijn grote drijfveer 

om op het podium te staan. Om iemand te zijn. 

Om erkenning te krijgen. Maar die behoefte viel 

weg. Dat was eigenlijk al tijdens de laatste voor-

stellingen van Chicago. Hoewel ik Chicago wel 

geweldig vond om te doen. Ik hou van de Bob 

Fosse-stijl. Dansbewegingen tot in je pink. Toch 

heb ik daarna nog in Rent gespeeld en heb nog 

even meegedaan aan Saturday Night Fever. Eer-

lijk… dat vond ik echt een vreselijke productie. 

Ik had het helemaal niet naar m’n zin. Het was 

ook zwaar. Overdag repeteerde ik voor Saturday 

Night fever en ’s avonds stond ik in Rent. Na 

twee maanden was ik helemaal op. Toen ik ook 

nog een knieblessure kreeg, dacht ik, het is mooi 

geweest. Voor mij begon toen de zoektocht. 

Vooral naar mezelf.” Als ik vraag of hij de erken-

ning heeft gekregen waar hij naar op zoek was, 

zegt hij: “Ja, maar meer vanuit mezelf. Daarom 

viel de drang om op het toneel te staan ook weg. 

Ik moest het niet buiten mezelf zoeken, maar 

in mezelf. Toen ik dat had gevonden, heeft dat 

mijn hele leven veranderd.”

Dieren, kinderen en dementerenden

“Na de musicals heb ik dieren getraind in het 

Dolfinarium waarvoor ik een interne opleiding 

kreeg. Dat was uiteindelijk ook niet echt wat ik 

zocht. Inmiddels zit ik alweer zo’n 5 jaar in de 

zorg. De beste keuze die ik heb gemaakt. Daar-

voor had ik tien jaar in de kinderopvang gewerkt. 

Iets wat ik ontzettend leuk vond om te doen. Ik 

paste destijds al regelmatig op de kinderen van 

mijn buurvrouw. Maar op een gegeven moment 

had ik zoiets van, ik zie mezelf niet tot aan m’n 

67, achter kinderen aan rennen. Je zit op een ge-

geven moment ook zo in dat kinderwereldje, dat 

je het volwassen leven een beetje mist.

Het was voor mij destijds na de musicals, wel de 

overstap van een oppervlakkige nepwereld naar 

de echte wereld. Van dieren, die altijd eerlijk naar 

je toe zijn, via de kinderenopvang, die ook lekker 

eerlijk zijn, naar de zorg voor dementerenden. Ik 

heb daar alle rust en geduld voor. Als bijvoor-

beeld ‘de gezonde mensen’ uit hun slof schieten 

of naar tegen je doen, dan doen ze dat bewust. 

Deze mensen kunnen er niets aan doen. Emo-

tioneel is het best zwaar werk, maar ik kan het 

voor hen opbrengen.”

van musicalster 
tot ster in de zorg

Stefan als zijn travestie-act Crow | F Anton van Stekelenborg

Varkentjes Hamlet en Precious 
| F Eigen collectie Stefan
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Gay Quiz

Afgelopen maand presenteerde Stefan de ‘Gay 

Quiz’ in de cacaofabriek. Een goed bezocht en 

gezellig evenement dat deel uitmaakt van de 

nieuwe ‘Under the rainbow’-evenementen. Een 

inspirerend programma over identiteit. Naast 

zijn presentatie zong hij diverse liedjes, waar-

onder Somebody to love van Queen en uit Chi-

cago, één van zijn eerste musicals, bracht hij All 

that jazz.

Chicago was echter niet de eerste musical waar-

in Stefan te zien was. Drie jaar eerder, in 1996, 

stond hij in ‘Singin’ in the rain. Op de aankon-

digingsposter van de Gay Quiz staat een af-

beelding van Marilyn Monroe. Tenminste, dat 

dacht ik. Het bleek tot mijn grote verbazing 

echter Stefan te zijn. Als ik vraag hoe hij nu in 

de Cacaofabriek terecht is gekomen voor het 

evenement van Under the rainbow, komt er net 

op dat moment een collega van een vriend van 

hem binnen. Via haar is Stefan bij dit evenement 

betrokken geraakt. Zij vertelt tevens dat Stefan 

zo’n 15 jaar geleden, musicalles heeft gegeven 

aan haar dochter. 

Musicallessen in Brandevoort

Stefan woonde destijds in Brandevoort. Hij gaf 

in die tijd musicallessen in het Kunstkwartier en 

is daarna zijn eigen musicalgroepje op gaan zet-

ten in Brandevoort. Dat heeft hij zo’n 6 jaar ge-

daan. De repetities deden ze in het Brandpunt. 

Ik ben benieuwd of hij naast musicals ook ooit 

in een tv-serie of film zou willen spelen. “Wer-

ken voor tv is vooral veel wachten”, zegt Stefan. 

“Het trekt me niet echt. Mijn ex-partner speelde 

in Harry Potter en als we dan naar de set gingen, 

waren we voor één scene van een paar minuten 

al 2 of 3 dagen bezig.” Inmiddels kleur ik groen 

van jaloezie terwijl hij er nog een schepje boven-

op doet: “Ik heb ze destijds allemaal ontmoet 

en gesproken.”

Anonimiteit

Stefan woont inmiddels in Rijsbergen. “Ik heb 

hier de rust en de ruimte. Het is zo fijn, met onze 

dieren om me heen. Geen stress. Gewoon lek-

ker bezig zijn. Ik ken ook heel de buurt waar ik 

nu woon. Een fijne hechte buurt. Ik heb ook in 

Amsterdam gewoond en dat wist je nog geen-

eens wie er boven je woonde. Dat is hier gelukkig 

anders.” Ik heb het met Stefan tot slot nog even 

over zijn interieur en dan vooral in de kersttijd. 

Zijn huis is dan prachtig versierd en dat vind ik 

als kerstfreak natuurlijk geweldig. “Ik doe dat 

helemaal zelf. Ik hou van veel. Een mooie volle 

boom. Daar komt echt heel veel in”, lacht hij. “Ik 

hou van nostalgisch. Qua interieur hebben we 

een beetje de jaren 20 stijl.” In het laatste week-

end van juni mogen mensen hun tuin komen 

bewonderen tijdens de open tuindagen. “Dat 

komt eigenlijk vanuit België, van het Landelijke 

Gilde,” legt Stefan me uit, “maar wij wonen zo 

op de grens dat we daar mogen horen. Voor mij 

hoeft het eigenlijk niet, maar mijn man vindt het 

wel erg leuk. Ik ben erg gesteld op mijn privacy. Ik 

ben graag op mezelf.” Dat laatste is de reden dat 

hij graag in de anonimiteit blijft. Gewoon lekker 

thuis, gewoon lekker zichtzelf.

Stefan als Marilyn Monroe
| F Eigen collectie Stefan

Wie worden onze 10de en 11de man?
Wie worden onze 10de en 11de man? Het enige 

(echte) veteranenteam van de Hockey Club Mier-

lo (er zijn reeds veel Brandevoorters lid van deze 

vereniging!) komt graag in contact met een paar 

nieuwe spelers. Want een paar vitale mannen op 

leeftijd hebben (na lang aarzelen) hun stick aan 

de wilgen gehangen, tijd voor verversing dus.

Kortom: wie gezond wil bewegen, een buikje 

kwijtraken, spieren strekken en verroeste ge-

wrichten wil smeren, of om welke reden dan ook 

op zondagen rond het middaguur samen met 

de andere negen mannen een balletje wil slaan, 

kan zich melden. Leeftijdindicatie: 50 plus.

Wat hebben we te bieden? In elk geval een team 

zonder kapsones en een goede sportieve sfeer. 

Naast het sportieve deel houden we ook van de 

derde helft met een biertje en een warme hap. 

Ons spelniveau is niet super. Dus als je twijfels 

hebt over jouw eigen niveau, onze eisen zijn niet 

hoog. We vragen gewoon gezellige kerels die in 

hun leven al eens in een team hebben gespeeld 

en gevoel hebben voor de bal. Geen ervaring 

met hockey? Je leert vlug bij en de spelregels 

zijn niet ingewikkeld. De wedstrijden worden in 

de regio gespeeld, in de herfst en in het voorjaar. 

Interesse? We hebben een stick, shirt en broek al 

voor je klaarliggen. Dus wat let je? Instappen kan 

direct, maar misschien vind je het gemakkelijker 

om eerst kennis te maken. Mail dan naar Bart 

Veldpaus, onze aanvoerder. Zijn mailadres: bart-

veldpaus@yahoo.com.
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Carnaval 
CS de Brandeliers
terugblik 2023
Foto’s: CS de Brandeliers

Wat ging het als vanouds maar tegelijkertijd ook 

erg snel, carnaval 2023. Zaterdag 19 november 

2022 stonden onze Hoogheid Prins Mattie 1 en 

zijn adjudant Kevin aan de aftrap van carnaval 

2023. En met het gevoel drie keer te knipperen 

met de ogen kijken we vandaag al weer met een 

grote mate van voldoening terug. Carnaval was 

mooier, grootser en intenser. Zeker omdat we het 

allemaal zo hadden gemist de afgelopen jaren. 

CS de Brandeliers kijkt dan ook terug op een zeer 

succesvolle carnaval met fantastische hooghe-

den. Wij nemen u graag mee in een aantal hoog-

tepunten uit deze carnaval waarbij Prins Mattie 

1 als 11e Prins de geschiedenis in gaat van onze 

vereniging. Corona zorgde ervoor dat wij twee 

jaar geen nieuwe hoogheid hebben kunnen pre-

senteren en in het jaar van ontstaan, 2008, had-

den de Brandeliers twee jaar geen Prins. 

De hoogtepunten dit jaar zijn te veel om op te 

noemen, maar de mooiste momenten, kin-

dercarnaval, Crazy Teenz party, de brunch, het 

Prinsendiner, de wensboom met Dickensnight 

en de 80-90’s party en het bezoek aan ORO 

laten we terug komen in woord en beeld. Zodat 

we allemaal nog kunnen nagenieten. Carnaval 

verbroedert en dat hebben we dit jaar meer dan 

ooit gezien. De evenementen in onze hoftempel 

‘t Brandpunt werden zeer goed bezocht en ook 

met andere verenigingen, zowel binnen als bui-

ten Helmond, zijn de vriendschapsbanden ster-

ker dan ooit geworden. 

Als voorzitter van deze mooie club, spreek ik na-

mens het bestuur dan ook een woord van dank 

uit naar iedereen, die dit geweldige feest mogelijk 

heeft gemaakt. We bedanken alle Brandevoorters 

voor een fantastisch Carnaval 2023 en kijken uit 

naar 2024. Noteer alvast 30 september aanstaan-

de, wij gaan dan een heuse ‘Oktoberfest’-avond 

organiseren in het Brandpunt. Graag tot dan!

Mark Sanders

Voorzitter CS de Brandeliers

Wat een feest, wat een feest. En wat hebben we 

genoten deze carnaval. Het motto van adjudant 

Kevin en mij, ‘Wai doen’ut dees jaor dubbel!’ heb-

ben we overal toe kunnen passen. Zelfs de op-

tocht in Helmond hebben we twee keer gedaan. 

Een keer op de Prinsenwagen en toen nog een keer 

met Brandeleros hahaha. Alles wat we heel graag 

wilden doen, is uitgekomen. Bijvoorbeeld een volle 

zaal op zaterdag met carnaval en dat is gelukt. 

De Crazy Teenz avond en de Kindermiddag wa-

ren ook heel succesvol. Oftewel, er was voor alle 

doelgroepen wat te doen. Er is zelfs dus drie-

dubbel feest geweest in ‘t Brandpunt. Heel veel 

nieuwe mensen ontmoet die de moeite hebben 

genomen om naar ’t Brandpunt te komen. Har-

telijk dank daarvoor. Zo mooi om te zien dat 

enthousiasme echt aanstekelijk is. En dat de 

mensen om ons heen ook zo genoten hebben 

van volksfeest nummer 1. 

Ik heb veel hardwerkende mensen gezien, binnen 

en rondom onze vereniging, die zich met hart en 

ziel in hebben gezet. Ook hier hartelijk dank voor. 

Ik kijk erg uit naar komend carnavalsseizoen. Ik 

ben dan geen prins meer, maar we gaan elkaar 

zeker weer ontmoeten. Tot volgend jaar.

Met carnavaleske groet,

Prins Mattie I, 11e prins der Brandeliers
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Zondag 18 december 2022 tijdens Dickensnight 

Brandevoort was CS de Brandeliers aanwezig 

met hun Wensboom. Onder het mom van ‘Van-

daag komen wensen uit!’ konden bezoekers van 

de Dickensmarkt hun wens opschrijven en in 

onze wensboom hangen. Onze belofte was: De 

meest originele/unieke wens laten wij in vervul-

ling gaan. En dat hebben we gedaan. Frans, die 

een wens voor z’n moeder deed, hing de volgen-

de wens in onze boom: ‘Mijn moeder is dol op 

carnaval en zou graag eens op de prinsenwagen 

staan tijdens de optocht in Helmond.’

“Mijn moeder kijkt er al enorm naar uit”, zegt 

Frans. Haar naam is Els Luijten, 73 jaar gebo-

ren en getogen in Helmond en nu een jaar of 

5 woonachtig in Brandevoort. Zij is een echte 

feestneus en was voorheen een trouwe bezoek-

ster van het prijsbloaze in Helmond. Zijn kwam 

dan haar zoon Frans supporteren die trompet 

speelde bij de Hoizeiers. Door een hele vervelen-

de ziekte en een val met de fiets is het hossen 

de hele dag niet meer mogelijk.

Tijdens de optocht van Mierlo-Hout op carna-

valszaterdag hebben we deze wens in vervulling 

laten gaan. Na Els warm te hebben ontvangen 

bij de opstelplaats hebben Prins Mattie I en Ad-

judant Kevin haar eerst onderscheiden en voor-

zien van een warme Brandeliers-sjaal. Daarna 

hebben wij Els een mooie plaats achter op de 

wagen gegeven. Vanaf hier had ze een prachtig 

uitzicht op al die mensen langs de kant. Ze ge-

noot met volle teugen van het carnavalsgedruis. 

Erg fijn en dankbaar dat wij dit voor Els hebben 

mogen doen.

Graag tot ziens tijdens de volgende editie van 

Dickensnight Brandevoort, want dan zal CS de 

Brandeliers weer aanwezig zijn met onze wens-

boom en wellicht laten wij jouw wens dan in ver-

vulling gaan.

Hulp gezocht 
in Brandevoort 
voor kinderen 
die opgroeien 
in armoede
Van 17 tot en met 22 april 2023 is het de 

landelijke collecteweek van Nationaal Fonds 

Kinderhulp. Hulp daarbij in Brandevoort is 

heel welkom. Door 2 uurtjes met een col-

lectebus op pad te gaan, hopelijk vergezeld 

van het voorjaarszonnetje, maak je al een 

verschil voor kinderen die opgroeien in ar-

moede. 

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen tot 

21 jaar op in armoede. Kinderhulp is er voor 

hen en helpt met iets groots, of iets kleins. 

Een fiets bijvoorbeeld, een cadeautje van de 

Sint, een zorgeloos dagje uit of een laptop. 

Dingen die heel gewoon lijken, maar dat voor 

kinderen die opgroeien in armoede niet zijn.

Na 2 collectejaren in ‘coronastijl’ is hulp bij de 

collecte heel erg welkom. Met meer collectan-

ten halen we een hogere collecteopbrengst 

op en kunnen we meer kinderen helpen. En 

dat is hard nodig. Na 2 uurtjes collecteren 

bevat een collectebus al snel voldoende voor:

• Een goed paar passen schoenen,

• een paar zwemlessen, 

• of een paar blije kinderen dankzij een 

 cadeau op 5 december.

Aanmelden? Super! Dat kan via collecte@

kinderhulp.nl. Informatie en contactgege-

vens vind je via www.kinderhulp.nl/collecte.
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www.newphasefitness.nl
Hoofdstraat 123, 5706 AK  | Mierlo-Hout  |  Helmond  |  0492-724990

word lid 
in maart en 
krijg een
cadeau
OP VERTOON VAN 
DEZE ADVERTENTIE
1 KG. EIWITPOEDER + 
SHAKEBEKER GRATIS

“Het goedkoopste  
adres voor uw tuin”

Tuincentrum Milheeze
Schutboomsestraat 2 • 5763 BR MILHEEZE

Tel. 0492 342096 • info@tuincentrummilheeze.nl
www.tuincentrummilheeze.nl

Openingstijden: 
ma t/m vr 9.00 - 17.30 uur
za 9.00 - 17.00 uur
zo gesloten

“Het goedkoopste  
adres voor uw tuin”

Tuincentrum Milheeze
Schutboomsestraat 2 • 5763 BR MILHEEZE

Tel. 0492 342096 • info@tuincentrummilheeze.nl
www.tuincentrummilheeze.nl

Openingstijden: 
ma t/m vr 9.00 - 17.30 uur
za 9.00 - 17.00 uur
zo gesloten

• T.z.t. Vele soorten Perkgoed, 
 kuipplanten, hangpotten enz.
• Graszoden, 1e keus, kan ook 
 gelegd worden
• Groot assortiment heesters en 
 vaste planten, niet in assortiment, 
 kan het besteld worden
• Siergrind 25 kg vanaf € 2,50
• Mooi verschillende wandhangers per 
 seizoen nu met Violen.
• Kunstgras van goede kwaliteit
• Tevens aanleg van tuinen: 
 incl. grondwerk, bestrating, 
 regeninstallatie, beplanting enz.
• Beukenhaag Fagus sylvatica 
 40 cm t/m 250 cm
 zo lang voorradig.

“Het goedkoopste adres voor uw tuin”

openingstijden
Ma - vr  9.00 - 18.00 uur

Za 9.00 - 17.00 uur

Altijd diverse aanbiedingen:
24 Waldsteinia voor € 1,25
Per stuk

NIEUW: HORTENSIA 
FOREVER & EVER 
ZEER RIJK BLOEIEND

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

Deze aanbieding is geldig van 10 maart t/m 18 maart 2023

Kipnuggets of 
 kipvingers

zak á 800 gram - Green Table

Normaal 7,49 

4,99

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!
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Brandevoorts gebabbel 
Wat vind je het mooist/leukst van Brandevoort?

Ella Jansen (17)
“We hebben in Brandevoort een goedgevuld centrum 

met een divers aanbod. Er is veel te doen; er worden re-

gelmatig dingen georganiseerd, zoals de wekelijkse markt 

en rond Halloween en kerst. Mijn favoriete plek in Bran-

devoort is de Ecozone, dat is een mooie wandelroute bij 

elk weertype. Je kunt er zelfs schaatsen in de winter.”

Jason Bechtold (18)
“Wat ik fijn vind aan Brandevoort, is dat het een relatief 

rustige en veilige omgeving is. De huizen zien er alle-

maal mooi en modern uit en er is best veel groen, vooral 

als je naar De Veste gaat kom je mooie natuur tegen. 

Het centrum heeft ook van alles te bieden; zo heb je 

eigenlijk alles bij de hand.”

Melanie
“De mooie bouwstijl! Er is helaas wei-

nig horeca, dat mag wat bruisender.”

Thomas Buster (op de foto zoon Morris van 7 jaar)
“Brandevoort is een wijk die voorziet in alle faciliteiten waar een gezin gebruik van zou willen 

maken. Zo zijn er voor de kinderen om de paar honderd meter speeltuintjes te vinden, maar 

kunnen er ook hutten gebouwd worden in de zogenoemde Ecozone. Daarnaast zijn er zowel 

skate- als crossfietsbanen. Als groot liefhebber van deze edele tak van sport, is het voor mij altijd 

een genot om de jeugd lekker te zien voetballen op het Sportpark Brandevoort.”

Stijn
 “De wijk is mooi gebouwd, al 

die verschillende bouwstijlen. 

Het plein vind ik het leukst met 

daarop de marktplaats met 

overkapping.”

Lya en Joop
“De grote variatie in bouwstijlen! Centrum de Veste. Het 

winkelaanbod is voldoende, maar mag meer zijn. De Ecozone 

en het groen zijn ook prettig om te verblijven. Bankjes genoeg 

in de wijk.”

Tekst en foto’s Floortje Jansen en Marc de Jong
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binnenkort:

do 16 mrt 21:00 u  

verzot op
FRANK VANDER LINDEN 
vr 17 mrt 20:45 u  

harry sacksioni
vr 24 mrt 21:00 u  

mr. punch
THE MUSIC OF MARILLION
za 25 mrt 20:45 u  

klangstof
zo 16 apr 15:30 u  

magoria 
ROCKOPERA OVER JACK THE RIPPER   
vr 21 apr 21:00 u  

michiel borstlap
PLAYS THE MUSIC OF 
HERBIE HANCOCK
za 22 apr 21:00 u  

made in purple 
THE MUSIC OF DEEP PURPLE
zo 23 apr 15:30 u  

ravaging europe 
WARBRINGER & EVIL INVADERS 
& SCHIZOPHRENIA E.A

podium

LEILA’S BROTHERS
De Iraanse Leila zorgt voor het gezin

MON CRIME 
Franse misdaadkomedie

film

cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl

Expo

TusseN___
___ruimte
De vier kunstenaars van Tus-
senruimte - Nathalie Brans, 
Tinka Pittoors, Ton Slits en 
Leo Vroegindeweij - maken 
allen zeer verschillend werk, 
maar verrassend zijn de vele 
paralellen die zichtbaar wor-
den nu hun werk in samen-
hang wordt gepresenteerd 
onder leiding van Ton Slits 
in De Cacaofabriek Expo. 

Schilderijen, fotografie, ruim-
telijk werk, een veelheid aan 
verschillende materialen van 
zeer groot tot zo klein dat het 
onder een glazen stolp past. 
Tussenruimte is een visueel 
rijke en aantrekkelijke ten-
toonstelling.

Tussenruimte is van 6 maart 
t/m 14 mei dagelijks gratis 
te bezoeken tussen 13.00 en 
17.00u in De Cacaofabriek 
Expo in Helmond.

Advies op maat GRATIS meet service Monteer service Showroom

SERVICE EN KWALITEIT 
VAN ‘A’ TOT ‘D’EELEN

Voor al uw raam- en vloerbekleding deskundig
 door ons geadviseerd, ingemeten en gemonteerd!

Wij maken van uw huis een thuis!

*ACTIE bij alle aankopen raam- en/of vloerbekleding 

GRATIS 2 sierkussens t.w.v. €29.90
(minimale besteding €500, geldig bij bestellingen gedaan in de maand maart)

WWW.DEELENSTOFFEN.NL
Houtse Parallelweg 83 - Helmond - 0492-547023 
Maaspoort 58 - Weert - 0495-533552

Zorgeloos 
naar jouw 

bestemming.

Of u nu op zoek bent naar een taxi of een 
taxibus, in Helmond, Mierlo, Nuenen of omgeving.
Bij Taxicentrale Brandevoort bent u aan het juiste adres.

planning@taxicentralebrandevoort.nl 
www.taxicentralebrandevoort.nl

Auto: enkel €65,- | retour €120,-
Bus: enkel €75,- | retour €140,-

Eindhoven airport

Auto: enkel €200,- |  retour €375,-
Bus: enkel €225,- |  retour €425,-

Schiphol airport

Auto: enkel €160,- |  retour €300,-
Bus: enkel €190,- |  retour €360,-

Düsseldorf airport (0492) 
781122

Taxicentrale
Brandevoort

MAART

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

BINNENKORT IN HET SPEELHUIS!

11/03 BRAINPOWER

COLLEGE The Story of Hip Hop

16/03 MUG MET DE GOUDEN TAND

TONEEL Making of Soros the Musical

17/03 MARLIJN WEERDENBURG

MUZIEK Mijn buik vol liefde

18/03 OXYGEN

DANS Delusion

19/03 NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE

KLASSIEK Concert in de vorm van een peer

22/03 KOMMIL FOO

CABARET Grind

24/03 CASA CAMINITA

TONEEL on tour

29/03 HOLLAND BAROQUE

KLASSIEK Tranen van Brabant

31/03 OLDENHERMANNS

CABARET FCKD!
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Welke kleuren gebruik ik en welke stijl wil ik cre-

eren? Wat hang ik voor de ramen, stof of sys-

teem, kleurrijk of rustig, trendy of basic? Eén 

ding is zeker, raambekleding is de sfeermaker 

in huis! Deelen Stoffen & Gordijnen heeft het 

grootste aanbod, duizenden meters gordijn-

stoffen op voorraad, in ‘tig’ kleuren, heel veel 

dessins, transparante en dichte kwaliteiten. 

Wil je nieuwe gordijnen voor de kinderkamer of 

lekker uitslapen met verduisterende gordijnen? 

Overdag de zon kunnen weren met een van 

onze trendy systemen zoals een houten jaloezie, 

duo-rolgordijn, plissé, lamellen of paneelgor-

dijn? Voor ieder interieur en elk budget een uit-

gebreide keuze en razendsnel op maat gemaakt 

en geleverd. Ruim assortiment vloerbekleding in 

de showroom te Helmond! U kunt bij ons terecht 

voor PVC vloeren, vloerbedekking, trapbekleding 

en click-PVC vakkundig door ons geplaatst.  

Actie

Gratis sierkussens ter waarde van € 29,90! Bij 

alle aankopen van minimaal € 500,- aan raam- 

en/of vloerbekleding gedaan in de maand 

maart 2023 mag u gratis twee sierkussens in-

clusief binnenkussens uitzoeken!

Ook voor advies aan huis kunt u ons inschake-

len. Wij kunnen alles voor u verzorgen: advies, 

meten, maken, hangen of leggen. U hoeft alleen 

maar van het resultaat te genieten. Een offerte 

en inmeten is altijd gratis en verplicht u tot niets. 

In Helmond vindt u ons aan de Houtse Parallel-

weg 83, in Weert aan de Maaspoort 58.

www.deelenstoffen.nl

Raam- en 
vloerbekleding bij 
Deelen Stoffen 

& Gordijnen

Advies op maat GRATIS meet service Monteer service Showroom

SERVICE EN KWALITEIT 
VAN ‘A’ TOT ‘D’EELEN

Voor al uw raam- en vloerbekleding deskundig
 door ons geadviseerd, ingemeten en gemonteerd!

Wij maken van uw huis een thuis!

*ACTIE bij alle aankopen raam- en/of vloerbekleding 

GRATIS 2 sierkussens t.w.v. €29.90
(minimale besteding €500, geldig bij bestellingen gedaan in de maand maart)

WWW.DEELENSTOFFEN.NL
Houtse Parallelweg 83 - Helmond - 0492-547023 
Maaspoort 58 - Weert - 0495-533552

Fototentoonstelling Fotoclub Brandevoort
Fotoclub Brandevoort organiseert op 11 en 12 

maart een fototentoonstelling in ‘t Brandpunt.

Voor het eerst in 3 jaar kunnen de leden van de 

fotoclub hun werk weer aan het publiek laten 

zien. En daar zijn we erg blij mee. 23 fotografe-

ren exposeren een aantal van hun foto’s. 

Totaal kan men ruim 100 ingelijste foto’s en een 

diapresentatie bekijken. De expositie bevat na-

tuur- en landschapsfoto's, macrofoto’s en stille-

vens, straat-, documentaire- en portretfoto’s en 

architectuurfoto’s. Het aanbod is wisselend en 

geeft een goed beeld van de diversiteit binnen 

onze club. Iedereen is van harte welkom om onze 

tentoonstelling te bezoeken. De entree is gratis. 

Meer informatie over de fotoclub vind je op onze 

website fotoclubbrandevoort.nl.

www.onsbrandevoort.com

F | Heinz Trebuth
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Wat is NPO 
en hoe zet OBS
Brandevoort deze
middelen in?

Door: Lonneke van Lieshout (OBS Brandevoort) 

Leerlingen verdienen volwaardig onderwijs 

en een goede toekomst, ondanks corona. De 

overheid heeft tijdens en na de coronatijd extra 

ondersteuning beschikbaar gesteld om de ba-

sis van kinderen steviger te maken, eventuele 

leervertragingen in te halen en het onderwijs te 

verbeteren. Dit heet het Nationaal Programma 

Onderwijs (NPO). 

De coronacrisis heeft veel gevraagd van iedereen 

in het onderwijs, van basisschool tot universi-

teit. Het leren kan hierdoor zijn vertraagd en het 

sociale leven stond voor lange tijd stil. Op OBS 

Brandevoort is er gelukkig weinig onderwijsach-

terstand ontstaan. Dit blijkt uit enkele analyses 

die door directie van de school, interne begelei-

ders, het bestuur van de stichting en gemeente 

zijn gemaakt. 

Menukaart

De overheid heeft een menukaart ontwikkeld 

waar scholen keuzes uit konden maken. Hoe 

worden deze NPO gelden ingezet? De keuze van 

OBS Brandevoort is, naar aanleiding van boven-

staande analyses, gevallen op het verbeteren van 

het onderwijs. De school vindt het belangrijk dat 

de gelden terecht komen bij de professionalise-

ring van de leerkrachten. Dit heeft dan uiteraard 

ook weer effect op het leren van de kinderen. Een 

voorbeeld hiervan is dat er tijdelijk extra collega’s 

zijn aangenomen zodat er voor leerkrachten tijd 

en ruimte wordt gemaakt om buiten de klas te 

leren. Veel collega’s hebben zich het afgelopen 

schooljaar verdiept in het boek ‘Expliciete Directe 

Instructie 2.0’. Zij hebben aan de hand van een 

eigen leervraag zich ontwikkeld in vaardigheden 

die nodig zijn om een goede instructie te geven. 

Dit hebben de kinderen ook zeker gemerkt in de 

klas! 

NPO plan 

De directie heeft een NPO plan gemaakt waar 

beoogde opbrengsten in beschreven staan. Een 

voorbeeld van zo’n opbrengst is het toepassen 

van de Rots en Water-methode in de groepen, 

voor het verbeteren van de groepsdynamiek. 

Daarnaast ook het doorleven en volledig be-

heersen en toepassen van het EDI-model en 

daarmee de instructievaardigheden verbeteren. 

Een laatste, maar zeer zeker wezenlijke beoog-

de opbrengst is een team met medewerkers, dat 

zich competent voelt, lerende blijft en werkgeluk 

beleeft bij het uitoefenen van het mooiste vak op 

OBS Brandevoort!

Kwaliteitsteam

Op de school is een kwaliteitsteam gevormd, be-

staande uit leerkrachten, directie en interne be-

geleiders. Dit team komt een aantal keer per jaar 

bij elkaar en monitort het NPO plan. Wat gaat 

goed bij de uitvoering van het NPO plan en wat 

kan beter? Wat willen we behouden? En welke 

vragen hebben we? Maar ook: hoe zorgen we er-

voor dat leerkrachten in een leermodus komen? 

Hoe boor je intrinsieke motivatie aan? Wat willen 

leerkrachten leren?
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Bijzonder 
Bloemetje
Door: Marga Dobma 

Elke maand wordt iemand in het zonnetje gezet 

met een bloemetje van Bloemboetiek Nicole. Dit 

keer was dat Rose-Marie Geene. Rose-Marie wil 

als kind graag geschiedenislerares worden. Daar-

om gaat ze ook naar de Pabo (toen nog kweek-

school geheten) in Eindhoven. Naast veel andere 

vakken werd er ook in zang en handenarbeid on-

derwezen en daarin was Rose-Marie op die leef-

tijd bepaald geen ster. De non, die zangonderwijs 

gaf, maakt dan ook een keer de opmerking: “Ik 

word moe als jij zingt.” Heel vreemd als je nu 

hoort dat Rose-Marie inmiddels al 30 jaar mee-

zingt in het Edith Stein-koor. Maar het gevolg was 

wel dat ze de Pabo voor gezien houdt en zit ze, 

midden in het schooljaar, thuis. Haar toenmalige 

buurman werkte op de afdeling Publieke Werken 

van de Gemeente Helmond en van hem hoort ze 

dat ze daar een vacature hebben. Ze solliciteert 

en wordt aangenomen om er uiteindelijk met 

veel plezier 42 jaar te blijven werken.

Op 27 mei 1967 krijgt Rose-Marie een relatie met 

Holke Flapper, met wie ze in 1969 trouwt. Zij gaan 

wonen in Helmond aan de Wethouder van Wel-

laan, boven de Amrobank. Na enige jaren kopen 

ze een oude boerderij in Boekel, die ze helemaal 

opknappen. Het is een mooie woning in een 

heerlijke omgeving en hier houden ze het dan 

ook 15 jaar uit. Daarna gaan ze verhuizen naar de 

Rijpelberg en blijven daar 10 jaar, gevolgd door 

nog eens 11 jaar wonen in Residentie Brouwhorst. 

Dan besluiten ze in 2011 voor een verhuizing naar 

Brandevoort. Rose-Marie doet al vrijwel haar hele 

leven vrijwilligerswerk op verschillende gebieden. 

Ze begint hiermee in 1993 door zich aan te mel-

den als vrijwilliger bij de doopgroep van de Edith 

Stein-kerk in Helmond om te assisteren bij de 

dooprituelen. En dat is toch wel bij een aantal 

mensen blijven hangen. Zo herinnert Rose-Marie 

zich dat ze een keer lekker aan een kopje koffie 

zaten bij Delifrance, er een man naar haar toe-

komt en tegen haar zegt: “U heeft nog geassis-

teerd bij de doop van onze kinderen.”

In de tijd dat zij en haar man Holke wonen in  

Residentie Brouwhorst maakt ze enige jaren 

deel uit van de huurdersbelangenvereniging. 

Tegelijkertijd collecteert ze voor de Nederlandse 

Hartstichting, iets wat ze trouwens ook nog eni-

ge jaren voortzet in Brandevoort. Ze is iemand 

die niet stil kan zitten en zich bovendien nuttig 

wil maken voor de gemeenschap. Want, naast 

collecteren biedt ze ook haar diensten aan in 

de eerste buurttuin van Brandevoort en daarna 

opnieuw in de tweede. Doordat deze sluit en ze 

zich hier niet meer nuttig kan maken, gaat ze 

naar Buurttuin in ‘t Veld in Stiphout. Ook hier 

vindt ze het heerlijk buiten te werken en dat doet 

ze nog steeds.

Omdat dat nog niet genoeg is, gaat ze ook 

meedraaien met de koffieochtend voor de Se-

niorengroep Ouderen Brandevoort. Deze vindt 

iedere woensdagmorgen plaats in het Palladium 

en verhuist op een later tijdstip naar wijkhuis ‘t 

Brandpunt. Hier is ze al jarenlang de hele mor-

gen druk met iedere deelnemer te voorzien van 

een kopje koffie of een ander drankje en andere 

bezigheden die hierbij komen kijken. De Stich-

ting Duofietsen (opgericht in 2017) mag ook 

sinds 2018 op haar medewerking rekenen. Ook 

is ze in haar huidige woonomgeving, lid van de 

bewonerscommissie.

Je zou kunnen zeggen dat deze bijzondere 

vrouw bijna een dagtaak heeft aan haar verschil-

lende werkzaamheden als vrijwilliger. Want, al 

met al, is ze hier toch zeker wel drie dagen per 

week druk mee.

Tot slot wil Rose-Marie ook nog wel even kwijt 

dat ze, als zij en Holke weer naar huis rijden, dat 

altijd weer voelt als thuiskomen. Daarom hopen 

zij beiden hier nog heel veel jaren te kunnen blij-

ven wonen. En wij, bewoners van Brandevoort, 

zijn het met deze laatste wens volledig eens!

‘Zulke mensen 
zouden er meer 

moeten zijn.’

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

Het juiste adres voor 
een cadeautje voor 

uzelf, óf voor 
anderen!

Bloemboetiek

Nicole
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krachtvan aloë vera
Forever Aloe Vera Gel is een pure 
aloë drank met 99,7% aloë vera gel!  
De gel is 100% aseptisch 
geproduceerd en komt rechtstreeks 
van onze eigen aloë velden in Texas 
en de Dominicaanse Republiek. 
Forever Aloe Vera Gel is rijk aan 
vitamine C, is suikervrij en bevat 
geen conserveermiddelen.

Zoals de natuur het heeft bedoeld. 
+ 99,7% aloë vera gel uit het binnenblad

+ Aloë vera bevordert het natuurlijke
afweersysteem*

+ Zonder conserveermiddelen

+ Suikervrij

+ Rijk aan vitamine C

+ Glutenvrij

* Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. 

de
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Herselsestraat 9 – Helmond 
Tel: 06-34157028 
bodytec-helmond.nl

FIT IN 
20 MINUTEN! Herselsestraat 9 – Helmond 

Tel: 06-34157028 
bodytec-helmond.nl

FIT IN 
20 MINUTEN!

Een Bodytec-sessie duurt slechts 20 minuten, waar-

bij 8 spiergroepen tegelijk worden getraind. EMS 

staat voor Electro Musculaire Stimulatie en houdt in 

dat je spieren elektronisch worden aangespannen. 

Hierdoor train je veel sneller dan met gewichten, wat 

ook leidt tot snellere resultaten.

Je voert tijdens de training oefeningen uit die op jouw 

eigen lichaamsgewicht zijn gebaseerd. De trainer legt 

alles uit, doet het voor en coacht jou.

De voordelen van een EMS-training

Versterken van je core, het verminderen van schou-

der-, nek-, rug-, heup-, knie-, en enkelklachten.  Maar 

ook vetverbranding, afslanken, krachttraining, figuur-

correctie, huidverbetering, mindering cellulitis, condi-

tietraining.  Iedere training is onder begeleiding van 

een persoonlijke coach en altijd op afspraak.

Je kunt altijd een proeftraining inplannen.

Centrum Brandevoort - www.bodytec-helmond.nl

BEAUTY
COLUMN

Te weinig tijd is geen 
excuus meer! Een
total body workout in 
slechts 20 minuten.

& HEALTH

Afvallen en 
bewegen 
doen we 

samen!

Sportschool voor vrouwen in Brandevoort 

www.inshape-afslankstudio.nl

Meer informatie? 

Lenie Klaasen 
06-52716622

FOREVER ALOE BERRY NECTAR®

De fruitige aanvulling van cranberry 
en appel geeft deze aloë drank een 
milde, zoete twist. Aloë vera bevordert 
het natuurlijke afweersysteem* en 
Forever Aloe Berry Nectar bevat maar 
liefst 90,7% pure aloë vera gel uit het 
binnenblad van deze plant. De drank is 
rijk aan vitamine C, glutenvrij en bevat 
geen conserveermiddelen.  
Een fijne variant op de klassieker 
Forever Aloe Vera Gel! 
*  Gezondheidsclaim in afwachting van 

Europese toelating. 

 734 | € 30,99      1 L

 7343 | € 92,97    TRI-PACK 3 X 1 L

 7333 | € 92,97     ALOE COMBO
TRI-PACK 3 X 1 L

FOREVER ALOE BERRY NECTAR® 
MINI
Geniet nu ook van Forever Aloe Berry 
Nectar onderweg! Handig verpakt in 
pakjes van 330 ml om je favoriete aloë 
drank met fruitige cranberry en appel 
smaak overal mee naar toe te nemen. 
Ook is de verpakking, net als de grote 
verpakking 100% recyclebaar.

73512 | € 123,94

12 pakjes à 330 ml

6

DRANKEN

FOREVER ALOE PEACHES™

De heerlijke smaak van perzik geeft je  
een heerlijk zomers gevoel! Aloë vera 
bevordert het natuurlijke afweersysteem* 
en Forever Aloe Peaches bevat 84,3% 
pure aloë vera gel uit het binnenblad van 
deze plant. De drank is rijk aan vitamine C,  
bevat geen conserveermiddelen en  
geen gluten. Geniet dagelijks van deze 
zonnige aloë drank. 
*  Gezondheidsclaim in afwachting van 

Europese toelating. 

 777 | € 30,99      1 L

 7773 | € 92,97    TRI-PACK 3 X 1 L

 7333 | € 92,97     ALOE COMBO
TRI-PACK 3 X 1 L

FOREVER ALOE PEACHES™ MINI
Waarom wachten op de zomer om te 
genieten van de heerlijke smaak van 
zongerijpte perziken als je dit op elk 
moment van de dag kunt ervaren met 
Forever Aloe Peaches™ Mini. Met de 
330 ml verpakking van Aloe Peaches 
heb je de voordelen van deze aloë 
drank altijd binnen handbereik. 

77812 | € 123,94

12 pakjes à 330 ml

7

20
21

 P
ro

du
ct

br
oc

hu
re

kracht
Wij de pure aloë vera gel, gemaakt uit het 
binnenste van het blad, binnen een paar 
uur na het oogsten verwerken om er zeker 
van te zijn dat elke Forever Aloe Vera Gel® 
verpakking zo vers als mogelijk is, zonder 
conserveermiddelen! 

Wist je dat?

FOREVER ALOE VERA GEL®

Aloë vera bevordert het natuurlijke 
afweersysteem*. Onze Forever Aloe Vera Gel 
komt met 99,7% pure aloë vera gel heel dicht 
in de buurt van dit natuurlijke product! Het is 
bijna alsof je op een aloë vera veld staat, het 
blad van een aloë plant opensnijdt en de gel 
direct kunt proeven. Het is niet voor niets het 
eerste product dat een certificaat ontving van 
het International Aloe Science Council (IASC) 
voor de puurheid en kwaliteit. 
* Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. 

 715 | € 30,99      1 L

 7153 | € 92,97    TRI-PACK 3 X 1 L

100%
RECYCLEBAAR 

MATERIAAL

Een goede aanvulling op  
een uitgebalanceerd en 
gezond voedingspatroon.  
Ontdek de heerlijke smaken!

6 LAGEN 
BESCHERMEND 

MATERIAAL

FOREVER ALOE VERA GEL® MINI
Je favoriete aloë vera drank is ook handig 
verpakt voor onderweg in pakjes van 330 ml. 
Kies voor Forever Aloe Vera Gel® Mini met 
99,7% pure aloë vera gel en ervaar de 
voordelen van aloë vera waar en wanneer je 
maar wilt.

71612 | € 123,94  

12 pakjes à 330 ml
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Jouw 
advertentie 

hier?
Mail naar danielle@adcommunicatie.nl 

of bel  06-30252512
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Voor uw particuliere 
belastingaangifte

www.radhelmond.nl

Voor ondernemers 

R.A.D.
Administratie&Belastingadvies

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

FIETSEN Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933www.henkvanrooijfietsen.nl

Helmondse 
Lichtjesparade

Reeds een aantal jaren organiseert de Helmondse Lichtjes Parade-com-

missie een lichtjesoptocht met prachtig verlichte wagens en groepen. Een 

grote stoet trekt dan door de Helmondse wijk Mierlo-Hout. Afgelopen 2 

jaren is de parade niet doorgegaan om welbekende redenen. Blij is de or-

ganisatie dat het nu wel door kan gaan. 

Een stoet van plm. 30 wagens en groepen trekt door het donkere centrum 

van Mierlo-Hout. Een Disney-achtig gevoel zal het opwekken. Zeker de 

kinderen en ouders gaan hier van genieten. Gemeente Helmond dooft de 

straatlantaarns, zodat het nog donkerder en sfeervoller wordt.

Mede door de steun van sponsoren (onder andere Wijkmanagement Hel-

mond), is besloten om dit jaar geen entree te heffen, zodat iedereen dit 

evenement gratis kan bezoeken. Voor de kinderen zijn er extra verrassingen 

en een mooie lichtstaaf om nog meer sfeer te brengen.

Graag tot ziens op 25 maart aanstaande, 19.30 uur, 

centrum Mierlo-Hout, van harte welkom.

Gratis entree, verrassing voor de 
kinderen, 25 maart aanstaande

F | Cor van Vliet

F | Cor van Vliet

17



IN
ZA
ME
LING

OUD PAPIER
KLEDING
SCHOENEN

WWW.
KLUPPELS.NL

Elke zaterdag 
van 09.00 - 13.00 uur

Koeveldsestraat 16, Mierlo-Hout

DOE OOK 
MAANDELIJKS 
GRATIS MEE 
MET ONZE
LOTERIJ!

GRATIS

ADHESIE
AVONTUUR
BALZAAL
BLADERLOOS
BLANK
BREAK
CHOCOPASTA
GEHINNIK
GEMEENTEGOED
GILET
HAARD
HARDOP
IJSCOMAN
KORHOEN

KORPORAAL
KRIJTEN
KRIOELEN
KRUKJE
ONAARDIG
OPRIT
ROZET
STERKE
SUIKERVRIJ
VEHIKEL
VERDACHTE
ZEEUW
ZEILER
ZOEKER

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

DOE MEE 
EN WIN!

Puzzel mee en win een overheerlijke 
Brabantse kaneelkoek van Bakkerij 
het Bakkertje. Stuur de uitkomst 
samen met je naam en adres en 
vermelding van Ons Brandevoort 
Magazine naar actie@deloop.eu

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

Tijdelijk 
Noodfonds Energie

Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf nu 
terecht bij een speciaal landelijk noodfonds. Via www.noodfondsenergie.nl  
kun je een deel van je energierekening laten betalen door je energieleverancier. 
Doe de check en kijk of jouw huishouden in aanmerking komt voor steun. De periode 
waarover je steun kunt krijgen loopt van oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. 

Ben je inwoner van Helmond en heb je hulp nodig bij de check of bij de aanvraag? 
De medewerkers van LEV groep, Sociale Teams Helmond, BeBizzy, SaldoPlus, 
Humanitas en de Bibliotheek zijn er voor je. 
Bel met 14 0492 (optie 2) voor meer informatie.

Kijk voor de (inloop) spreekuren van de diverse organisaties die 
jou kunnen helpen op www.helmond.nl/noodfonds-energie.

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

Tijdelijk 
Noodfonds Energie

Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf nu 
terecht bij een speciaal landelijk noodfonds. Via www.noodfondsenergie.nl  
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Doe de check en kijk of jouw huishouden in aanmerking komt voor steun. De periode 
waarover je steun kunt krijgen loopt van oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. 

Ben je inwoner van Helmond en heb je hulp nodig bij de check of bij de aanvraag? 
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Logo in FC:
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kun je een deel van je energierekening laten betalen door je energieleverancier. 
Doe de check en kijk of jouw huishouden in aanmerking komt voor steun. De periode 
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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
Buurttuin Brandevoort | www.voorstee.nl | info@voorstee.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
Dansschool Friends | www.dansschoolfriends.nl
Dansschool UC Dance | www.ucdance.nl
Damiaanparochie | www.damiaanhelmond.nl
Dédé Dance | www.dededance.nl
DV X-perience dans | www.dvxperience.nl
Flame Trails | www.flametrails.nl
Fotoclub Brandevoort | a.storm4@chello.nl | www.fotoclubbrandevoort.nl
Golfclub De Gulbergen | www.golfclubdegulbergen.nl
Helmondse Atletiek Club (HAC) | www.hac-helmond.nl
Helmondse Muziek Corps | www.helmondsmuziekcorps.nl
info@helmondsmuziekcorps.nl
HGC Overbrug | www.hgc-overbrug.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
Kansrijk Brandevoort | info@kansrijkbrandevoort.nl
Ki-Aikidoschool Torii | www.ki-aikidoschool-torii.n
Lopersgroep Brandevoort | www.lopersgroepbrandevoort.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
SV Brandevoort | www.svbrandevoort.nl
Theater Brandevoort | info@bartvanloon.nl | www.theater-brandevoort.nl
Tafeltennisvereniging Stiphout | www.ttvstiphout.nl
Turnvereniging H.T. ‘35 | www.ht35.nl
TV Carolus | www.tvcarolus.nl
Twirlver. Imagination Helmond | www.twirlplaza.nl
Wijkhuis ‘t BrandPunt | info@brandpunt.info | www.brandpunt.info
Wijkraad Brandevoort | www.wijkraadbrandevoort.nl
Secretaris@wijkraadbrandevoort.nl
Witte Wel Witte Nie | info@wittewelwittenie.nl | www.wittewelwittenie.nl
Vitaz in beweging | info@vitazinbeweging.nl  | www.vitazinbeweging.nl
Volleybal Polaris | www.vcpolaris.nl
Yogastudio Toermalijn | www.studio-toermalijn.nl

BENT U NIEUW IN 
BRANDEVOORT? 
Kijk hieronder voor een opsomming 
van Brandevoortse en Helmondse 
vrijetijdsverenigingen.

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

Elsbeen van Baerlestraat 4, 
Mierlo-Hout  | 06-520 310 28
www.dvairco.nl

Airconditioners 
voor koeling en 
verwarming. 

ELEKTRA - LAADPALEN - ZONNEPANELEN - DOMOTICA

Van Gend Elektro uit Gemert is een 
jong en energiek bedrijf dat alle mo-
derne ontwikkelingen op het gebied 
van elektrotechniek op de voet volgt. 

Van woning tot bedrijfspand, van 
complete installatie bij nieuwbouw 
(incl. groepenkast) tot renovatie of 
storingshulp, van traditionele elektra 
tot zonnepanelen, inductiekookplaat, 
datanetwerk, laadpaal en domotica.

W W W.VANGENDELEKTRO.NL

Met een vast team van vakmensen zorgen wij dat al uw 
elektrotechnische installaties veilig en goed functioneren.

06 3826 1527    INFO@VANGENDELEKTRO.NL
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Van Gend Elektro uit Gemert is een 
jong en energiek bedrijf dat alle mo-
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E L E K T R O L A D E N . N L

Ga jij elektrisch rijden en 
     heb je een laadpaal nodig?

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs! 
Bel ons voor een gratis offerte!
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derne ontwikkelingen op het gebied 
van elektrotechniek op de voet volgt. 

Van woning tot bedrijfspand, van 
complete installatie bij nieuwbouw 
(incl. groepenkast) tot renovatie of 
storingshulp, van traditionele elektra 
tot zonnepanelen, inductiekookplaat, 
datanetwerk, laadpaal en domotica.

W W W.VANGENDELEKTRO.NL

Met een vast team van vakmensen zorgen wij dat al uw 
elektrotechnische installaties veilig en goed functioneren.

06 3826 1527    INFO@VANGENDELEKTRO.NL

ELEKTRA - LAADPALEN - ZONNEPANELEN - DOMOTICA

Van Gend Elektro uit Gemert is een 
jong en energiek bedrijf dat alle mo-
derne ontwikkelingen op het gebied 
van elektrotechniek op de voet volgt. 

Van woning tot bedrijfspand, van 
complete installatie bij nieuwbouw 
(incl. groepenkast) tot renovatie of 
storingshulp, van traditionele elektra 
tot zonnepanelen, inductiekookplaat, 
datanetwerk, laadpaal en domotica.

W W W.VANGENDELEKTRO.NL

Met een vast team van vakmensen zorgen wij dat al uw 
elektrotechnische installaties veilig en goed functioneren.

06 3826 1527    INFO@VANGENDELEKTRO.NL

ELEKTRA - LAADPALEN - ZONNEPANELEN - DOMOTICA

Van Gend Elektro uit Gemert is een 
jong en energiek bedrijf dat alle mo-
derne ontwikkelingen op het gebied 
van elektrotechniek op de voet volgt. 

Van woning tot bedrijfspand, van 
complete installatie bij nieuwbouw 
(incl. groepenkast) tot renovatie of 
storingshulp, van traditionele elektra 
tot zonnepanelen, inductiekookplaat, 
datanetwerk, laadpaal en domotica.

W W W.VANGENDELEKTRO.NL

Met een vast team van vakmensen zorgen wij dat al uw 
elektrotechnische installaties veilig en goed functioneren.

06 3826 1527    INFO@VANGENDELEKTRO.NL

ELEKTRA - LAADPALEN - ZONNEPANELEN - DOMOTICA

Van Gend Elektro uit Gemert is een 
jong en energiek bedrijf dat alle mo-
derne ontwikkelingen op het gebied 
van elektrotechniek op de voet volgt. 

Van woning tot bedrijfspand, van 
complete installatie bij nieuwbouw 
(incl. groepenkast) tot renovatie of 
storingshulp, van traditionele elektra 
tot zonnepanelen, inductiekookplaat, 
datanetwerk, laadpaal en domotica.

W W W.VANGENDELEKTRO.NL

Met een vast team van vakmensen zorgen wij dat al uw 
elektrotechnische installaties veilig en goed functioneren.

06 3826 1527    INFO@VANGENDELEKTRO.NL

ELEKTRA - LAADPALEN - ZONNEPANELEN - DOMOTICA

Van Gend Elektro uit Gemert is een 
jong en energiek bedrijf dat alle mo-
derne ontwikkelingen op het gebied 
van elektrotechniek op de voet volgt. 

Van woning tot bedrijfspand, van 
complete installatie bij nieuwbouw 
(incl. groepenkast) tot renovatie of 
storingshulp, van traditionele elektra 
tot zonnepanelen, inductiekookplaat, 
datanetwerk, laadpaal en domotica.

W W W.VANGENDELEKTRO.NL

Met een vast team van vakmensen zorgen wij dat al uw 
elektrotechnische installaties veilig en goed functioneren.

06 3826 1527    INFO@VANGENDELEKTRO.NL

E L E K T R O L A D E N . N L

Ga jij elektrisch rijden en 
     heb je een laadpaal nodig?

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs! 
Bel ons voor een gratis offerte!

ELEKTRA - LAADPALEN - ZONNEPANELEN - DOMOTICA

Van Gend Elektro uit Gemert is een 
jong en energiek bedrijf dat alle mo-
derne ontwikkelingen op het gebied 
van elektrotechniek op de voet volgt. 

Van woning tot bedrijfspand, van 
complete installatie bij nieuwbouw 
(incl. groepenkast) tot renovatie of 
storingshulp, van traditionele elektra 
tot zonnepanelen, inductiekookplaat, 
datanetwerk, laadpaal en domotica.

W W W.VANGENDELEKTRO.NL

Met een vast team van vakmensen zorgen wij dat al uw 
elektrotechnische installaties veilig en goed functioneren.

06 3826 1527    INFO@VANGENDELEKTRO.NL

ELEKTRA - LAADPALEN - ZONNEPANELEN - DOMOTICA

Van Gend Elektro uit Gemert is een 
jong en energiek bedrijf dat alle mo-
derne ontwikkelingen op het gebied 
van elektrotechniek op de voet volgt. 

Van woning tot bedrijfspand, van 
complete installatie bij nieuwbouw 
(incl. groepenkast) tot renovatie of 
storingshulp, van traditionele elektra 
tot zonnepanelen, inductiekookplaat, 
datanetwerk, laadpaal en domotica.

W W W.VANGENDELEKTRO.NL

Met een vast team van vakmensen zorgen wij dat al uw 
elektrotechnische installaties veilig en goed functioneren.

06 3826 1527    INFO@VANGENDELEKTRO.NL

ELEKTRA - LAADPALEN - ZONNEPANELEN - DOMOTICA

Van Gend Elektro uit Gemert is een 
jong en energiek bedrijf dat alle mo-
derne ontwikkelingen op het gebied 
van elektrotechniek op de voet volgt. 

Van woning tot bedrijfspand, van 
complete installatie bij nieuwbouw 
(incl. groepenkast) tot renovatie of 
storingshulp, van traditionele elektra 
tot zonnepanelen, inductiekookplaat, 
datanetwerk, laadpaal en domotica.

W W W.VANGENDELEKTRO.NL

Met een vast team van vakmensen zorgen wij dat al uw 
elektrotechnische installaties veilig en goed functioneren.

06 3826 1527    INFO@VANGENDELEKTRO.NL

ELEKTRA - LAADPALEN - ZONNEPANELEN - DOMOTICA

Van Gend Elektro uit Gemert is een 
jong en energiek bedrijf dat alle mo-
derne ontwikkelingen op het gebied 
van elektrotechniek op de voet volgt. 

Van woning tot bedrijfspand, van 
complete installatie bij nieuwbouw 
(incl. groepenkast) tot renovatie of 
storingshulp, van traditionele elektra 
tot zonnepanelen, inductiekookplaat, 
datanetwerk, laadpaal en domotica.

W W W.VANGENDELEKTRO.NL

Met een vast team van vakmensen zorgen wij dat al uw 
elektrotechnische installaties veilig en goed functioneren.

06 3826 1527    INFO@VANGENDELEKTRO.NL

ELEKTRA - LAADPALEN - ZONNEPANELEN - DOMOTICA

Van Gend Elektro uit Gemert is een 
jong en energiek bedrijf dat alle mo-
derne ontwikkelingen op het gebied 
van elektrotechniek op de voet volgt. 

Van woning tot bedrijfspand, van 
complete installatie bij nieuwbouw 
(incl. groepenkast) tot renovatie of 
storingshulp, van traditionele elektra 
tot zonnepanelen, inductiekookplaat, 
datanetwerk, laadpaal en domotica.

W W W.VANGENDELEKTRO.NL

Met een vast team van vakmensen zorgen wij dat al uw 
elektrotechnische installaties veilig en goed functioneren.

06 3826 1527    INFO@VANGENDELEKTRO.NL

E L E K T R O L A D E N . N L

Ga jij elektrisch rijden en 
     heb je een laadpaal nodig?

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs! 
Bel ons voor een gratis offerte!

ELEKTRA - LAADPALEN - ZONNEPANELEN - DOMOTICA

Van Gend Elektro uit Gemert is een 
jong en energiek bedrijf dat alle mo-
derne ontwikkelingen op het gebied 
van elektrotechniek op de voet volgt. 

Van woning tot bedrijfspand, van 
complete installatie bij nieuwbouw 
(incl. groepenkast) tot renovatie of 
storingshulp, van traditionele elektra 
tot zonnepanelen, inductiekookplaat, 
datanetwerk, laadpaal en domotica.

W W W.VANGENDELEKTRO.NL

Met een vast team van vakmensen zorgen wij dat al uw 
elektrotechnische installaties veilig en goed functioneren.

06 3826 1527    INFO@VANGENDELEKTRO.NLELEKTRA - LAADPALEN - ZONNEPANELEN - DOMOTICA

Van Gend Elektro uit Gemert is een 
jong en energiek bedrijf dat alle mo-
derne ontwikkelingen op het gebied 
van elektrotechniek op de voet volgt. 

Van woning tot bedrijfspand, van 
complete installatie bij nieuwbouw 
(incl. groepenkast) tot renovatie of 
storingshulp, van traditionele elektra 
tot zonnepanelen, inductiekookplaat, 
datanetwerk, laadpaal en domotica.

W W W.VANGENDELEKTRO.NL

Met een vast team van vakmensen zorgen wij dat al uw 
elektrotechnische installaties veilig en goed functioneren.

06 3826 1527    INFO@VANGENDELEKTRO.NL

ELEKTRA - LAADPALEN - ZONNEPANELEN - DOMOTICA

Van Gend Elektro uit Gemert is een 
jong en energiek bedrijf dat alle mo-
derne ontwikkelingen op het gebied 
van elektrotechniek op de voet volgt. 

Van woning tot bedrijfspand, van 
complete installatie bij nieuwbouw 
(incl. groepenkast) tot renovatie of 
storingshulp, van traditionele elektra 
tot zonnepanelen, inductiekookplaat, 
datanetwerk, laadpaal en domotica.

W W W.VANGENDELEKTRO.NL

Met een vast team van vakmensen zorgen wij dat al uw 
elektrotechnische installaties veilig en goed functioneren.

06 3826 1527    INFO@VANGENDELEKTRO.NL

ELEKTRA - LAADPALEN - ZONNEPANELEN - DOMOTICA

Van Gend Elektro uit Gemert is een 
jong en energiek bedrijf dat alle mo-
derne ontwikkelingen op het gebied 
van elektrotechniek op de voet volgt. 

Van woning tot bedrijfspand, van 
complete installatie bij nieuwbouw 
(incl. groepenkast) tot renovatie of 
storingshulp, van traditionele elektra 
tot zonnepanelen, inductiekookplaat, 
datanetwerk, laadpaal en domotica.

W W W.VANGENDELEKTRO.NL

Met een vast team van vakmensen zorgen wij dat al uw 
elektrotechnische installaties veilig en goed functioneren.

06 3826 1527    INFO@VANGENDELEKTRO.NL

ELEKTRA - LAADPALEN - ZONNEPANELEN - DOMOTICA

Van Gend Elektro uit Gemert is een 
jong en energiek bedrijf dat alle mo-
derne ontwikkelingen op het gebied 
van elektrotechniek op de voet volgt. 

Van woning tot bedrijfspand, van 
complete installatie bij nieuwbouw 
(incl. groepenkast) tot renovatie of 
storingshulp, van traditionele elektra 
tot zonnepanelen, inductiekookplaat, 
datanetwerk, laadpaal en domotica.

W W W.VANGENDELEKTRO.NL

Met een vast team van vakmensen zorgen wij dat al uw 
elektrotechnische installaties veilig en goed functioneren.

06 3826 1527    INFO@VANGENDELEKTRO.NL

E L E K T R O L A D E N . N L

Ga jij elektrisch rijden en 
     heb je een laadpaal nodig?

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs! 
Bel ons voor een gratis offerte!

ELEKTRA - LAADPALEN - ZONNEPANELEN - DOMOTICA

Van Gend Elektro uit Gemert is een 
jong en energiek bedrijf dat alle mo-
derne ontwikkelingen op het gebied 
van elektrotechniek op de voet volgt. 

Van woning tot bedrijfspand, van 
complete installatie bij nieuwbouw 
(incl. groepenkast) tot renovatie of 
storingshulp, van traditionele elektra 
tot zonnepanelen, inductiekookplaat, 
datanetwerk, laadpaal en domotica.

W W W.VANGENDELEKTRO.NL

Met een vast team van vakmensen zorgen wij dat al uw 
elektrotechnische installaties veilig en goed functioneren.

06 3826 1527    INFO@VANGENDELEKTRO.NL

ELEKTRA - LAADPALEN - ZONNEPANELEN - METERKASTEN
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VERHUISPLANNEN? 
JE BENT BIJNA THUIS.

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

VERKOCHT

*onze makelaar licht dit graag bij je thuis toe.

JOUW WONING OOK  

VERKOPEN?

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 

voor je in het vizier! Maak kennis met 

ons Wonen team en neem contact 

met ons op voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer van onze 

aanbieding*
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