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Een aandeel in elkaar

Lezing Helga van Leur bijwonen? 13.30 uur vol=vol

Geïnteresseerden kunnen tussen 10.00 en 15.00 binnenlopen om informatie in te

winnen of inspiratie op te doen. Of het nu gaat om de financiering van een nieuwe

woning of verbouwing óf om het verduurzamen van de woning. 

Kom naar de woon- en verbouwbeurs in De Cacaofabriek. 

Kijk op www.rabobank.nl/helmond voor meer informatie.

zaterdag 
1 oktober
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BrandevoorterCourant is niet meer? 7
De Brandevoorter Courant heeft nog geen nieuwe hoofdredacteur. De 
advertentie-inkomsten lopen terug en de kopij vanuit de wijk neemt 
af. Werkgroep Brandevoorter Courant heeft op maandag 5 september  
geconstateerd dat de basis voor een vervolg van de courant in 2017 niet 
zinvol en ook niet haalbaar is onder de huidige omstandigheden. 

Brandoween 8-9
Op zaterdag 29 oktober viert Brandevoort Halloween. Huizen, straten 
en pleinen worden omgetoverd in Halloween stijl, zodat onze wijk weer 
oprecht voor een dag “Brandoween de spookstad van Brabant” ge-
noemd kan worden. Dit jaar draagt Brandoween het thema Brandevoort 
Behekst. 

Jonge voorzitter 11
Zoon van een ondernemer. Al vroeg werd Lex meegenomen naar het 
tuincentrum van zijn vader, waar hij veel contact had met medewerkers, 
klanten en leveranciers: “Ik was toen al heel actief en vond het contact 
met mensen mooi. Een mooie anekdote was dat ik als peuter op mijn 
driewieler al klanten aansprak en vroeg of ik hen kon helpen. 

Brandefood 21
In de markthal zal op 9 oktober 2016 de eerste editie plaatsvinden van 
Brandefood, een festival dat in het teken staat van Foodtrucks. “We zijn 
erg blij dat we ook in Brandevoort een Foodtruckfestival gaan krijgen” 
vertelt Richard Snel enthousiast. Richard en zijn zoon Djon kregen het 
idee terwijl zij zelf op een Foodtruckfestival waren en de combinatie 
legden met de Markthal in London.

Druzhba 31
Het koor “Druzhba” (vriendschap) is onder de professionele en bezie-
lende leiding van Inna Ogarok, bezig met het instuderen en verfijnen 
van de Oekraïense en Russische liederen, die het koor uitsluitend op 
het repertoire heeft. De gezongen teksten komen, volgens kenners, au-
thentiek over. 
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September 2016
tekst: Giel Pollemans / foto: Vincent Knoops

Redactioneel

Eindelijk zijn de werkzaamheden weer opgepakt om de ecozones, de karakteristieke con-
touren van de wijk gereed te maken. Steeds meer zichtbaar komen de vormen van de 
zones naar voren. De ingrepen zijn indrukwekkend en zullen nog lange tijd de argeloze 
wandelaar kunnen boeien. Volgens de berichten op de gemeentelijke site staat de ople-
vering eind 2017 gepland. 

Ondertussen komen de hoogspanningslijnen van Brandevoort ook weer geregeld in het 
nieuws van onder andere de regionale krant. Het is nog niet duidelijk wat er definitief met 
de lijnen gaat gebeuren. De gemeente is van mening dat de lijnen zodanig moeten han-
gen en in de grond moeten liggen dat er niet meer dan 45 meter van de woningen een 
mogelijke magnetisch veld mag bestaan. Tegenstanders beweren dat deze berekening 
niet reëel is. De onzekerheden over toekomstige belasting van de lijnen door intensiever 
gebruik op termijn en na 2020 kunnen niet goed voorspeld worden. 

Gelukkig heeft de wijk net voor de zomervakantie een nieuwe voorzitter voor de wijkraad 
gekregen. De communicatie met de gemeente, maar ook met de bewoners kan weer vol-
op tot bloei komen. In ons interview met de voorzitter komen zijn ideeën voor de toekomst 
van de wijk scherp naar voren.

Tenslotte moeten we u berichten dat de Brandevoorter Courant niet meer zo’n lang leven 
is beschoren. Op blz. 7 licht de werkgroep haar besluit toe.
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Ontdek onze vernieuwde winkel en proef onder andere onze heerlijke 
nieuwe sushi. De sushichef staat namelijk vanaf donderdag t/m zondag 
voor u klaar. En met heerlijke verse producten maakt hij de lekkerste 
sushi voor u. Zoals de verschillende californiarolls met krab of zalmsalade, 
of probeer de malse kip yakitori stokjes. Uiteraard voor de laagste prijs 
en de beste kwaliteit. 

Ontdek in onze winkel

Vers bereide 
sushi

 Jumbo Helmond Brandevoort, Helmond, Huiskensstraat 2
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De Brandevoorter Courant
STOPT in 2017? 

De Brandevoorter Courant heeft nog geen nieuwe hoofd-
redacteur. De advertentie-inkomsten lopen terug en de 
kopij vanuit de wijk neemt af. 
Werkgroep Brandevoorter Courant heeft op maandag 5 
september geconstateerd dat de basis voor een vervolg 
van de courant in 2017 niet zinvol en ook niet haalbaar is 
onder de huidige omstandigheden. De komende vier uit-
gaven komt de werkgroep haar verplichtingen na, vooral 
naar de adverteerders. Voor de wijk betekent dit dat de 
Brandevoorter Courant niet meer het medium zal zijn om 
de informatie en communicatie te verzorgen. 

Zijn er nog kansen of andere opties
Er is nog één reddingsboei, namelijk aanwas van nieuwe 
redactieleden. Wanneer er vóór 15 oktober 4 tot 5 nieuwe 
personen zich aanmelden om een actieve bijdrage te leve-
ren voor de BC, dan gaat het huidige team van nog maar 
8 personen de schouders eronder zetten en gaan we ver-
der met de BC. Gebeurt dit niet dan wordt de papieren BC 
voorlopig 1 jaar in de wacht gezet. De digitale versie blijft 
nog wel bestaan, maar in welke vorm dit zal zijn, daar zijn 
we nog naar op zoek. Dus bewoners, lezers, aan u de keu-
ze, stopt de BC na 17 jaar of gaan we met extra penvoeders 
en enthousiastelingen er een nieuw elan aan geven. 
Uiteraard is de courant uit Brandevoort niet het enige me-
dium dat aan zijn geloofwaardigheid twijfelt. Overal doen 
andere vormen van informatie en communicatie hun in-
trede. Informatie wordt snel verspreid en waar wij als cou-

rant nu mee te maken hebben, is dat de informatie die we 
ontvangen vaak al verouderd is en in andere media heeft 
gestaan, voordat de BC uitkomt. Gebruikers van media 
zoeken steeds meer individueel hun eigen bronnen. En ook 
adverteerders hebben meer mogelijkheden gekregen om 
de wijkbewoners te bereiken.

In de afgelopen 17 jaar heeft de Brandevoorter Courant 
een steentje bijgedragen aan de identiteit van de wijk en 
doet dit nog steeds. Echter nu ook de inbreng van actieve 
groepen en commissies naar de courant afneemt, is er een 
omslagpunt gekomen. Informatie, communicatie en her-
kenning zijn nog steeds wezenlijke punten voor een leef- 
en woongemeenschap om zinvol met elkaar om te gaan. 
Wij danken u, bewoners van Brandevoort voor uw betrok-
kenheid bij onze courant, uw bijdragen en zeker ook uw 
erkenning op de momenten dat wij in de wijk rondliepen. 
Mochten we echt genoodzaakt zijn om te stoppen, dan zien 
wij natuurlijk graag het leven van Brandevoort in andere 
media terugkomen en zichtbaar worden. Wij vertrouwen 
erop dat dit door de Brandevoorter zelf gedragen wordt en 
dat de tradities die tot nu toe zijn ontstaan zich zullen blij-
ven versterken. Want Brandevoort is met zijn uitzonderlijke 
karakteristiek op bouwkundig, maar ook op sociaal gebied 
een unieke wijk.

Wil jij het team versterken?
Aanmelden of verder info kan via info@brandevoortercourant.nl

tekst: de redactie

Ontdek onze vernieuwde winkel en proef onder andere onze heerlijke 
nieuwe sushi. De sushichef staat namelijk vanaf donderdag t/m zondag 
voor u klaar. En met heerlijke verse producten maakt hij de lekkerste 
sushi voor u. Zoals de verschillende californiarolls met krab of zalmsalade, 
of probeer de malse kip yakitori stokjes. Uiteraard voor de laagste prijs 
en de beste kwaliteit. 

Ontdek in onze winkel

Vers bereide 
sushi

 Jumbo Helmond Brandevoort, Helmond, Huiskensstraat 2
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Op zaterdag 29 oktober viert Brandevoort Halloween. 
Huizen, straten en pleinen worden omgetoverd in Hal-
loween stijl, zodat onze wijk weer oprecht voor een dag 
“Brandoween de spookstad van Brabant” genoemd kan 
worden. Dit jaar draagt Brandoween het thema Brande-
voort Behekst.

Brandevoort behekst
Brandevoort is onder een zware vloek gevallen van har-
teloze heks Pommelijn. De straten en pleinen van Bran-
devoort zijn in spookachtige sferen gedompeld. De bewo-
ners zijn betoverd en gedwongen hun engste angsten uit 
te leven. Echter niet alles is verloren! De vloek kan worden 
verbroken en de bewoners kunnen worden gered van hun 
nachtmerries. Durf jij het aan?

Knutselparty en Griezel Hour
Brandoween begint traditioneel met een KidsCreatief 
Party. Kinderen kunnen pompoen uithollen, knutselen, 
kleuren, worden geschminkt en nog veel meer, maar dat 

houden we nog geheim. Circa 150 kinderen kunnen hier-
aan deelnemen. Deelname kost 5 Euro per kind en gaat 
op basis van inschrijven. Let op, vol is vol.  
Vanaf 17.30 uur kan iedereen zich verzamelen op het 
Sportpark voor het Griezel Hour en zich voorbereiden op 
de grote Lampionoptocht. Tijdens Griezel Hour is er live 
entertainment en muziek. Kom verkleed en neem een 
lampion mee!

Lampionoptocht
Net als ieder jaar loopt de lampionoptocht door de Bran-
devoortse wijk Schutsboom. Maar dit jaar is de route iets 
aangepast. De tocht start dit jaar vanaf een nieuwe loca-
tie, namelijk het Sportpark Brandevoort. Vandaar lopen 
we richting de Brand en glippen we via het tussenlig-
gende meierstraatje naar ons eerste spookplein ‘Moeras 
Donksvoort’. Dan pakken we de route zoals voorgaande 
jaren op. We lopen langs de vele versierde huizen met in 
totaal 6 spookpleinen. Het laatste deel van de route is ook 
nieuw. De ‘Ieeeekendonksevoort’ heeft nu niet één maar 

Brandevoort is behekst 
tijdens Brandoween

tekst: Marc Dekkers
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Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Fons Bosman

Het jaar 2016 is voor wijkhuis ‘t BrandPunt een zeer bij-
zonder, maar ook enerverend jaar. De eerste keer dat wij 
geopend waren was op 1 november 2006. Dit jaar zijn wij 
dus 10 jaar geopend en natuurlijk gaan we dat vieren! Een 
heugelijk feit dat we zeker niet onopgemerkt voorbij willen 
laten gaan. 
Helaas echter is 2016 niet alleen een feestjaar, maar ook 
een jaar van afscheid. Tijdens de afgelopen zomervakan-
tie heeft grondlegger en initiator Jan Drouen besloten dat 
zijn gezondheid en overige drukke werkzaamheden binnen 
en buiten de wijk niet langer verenigbaar zijn met het be-
stuurswerk voor wijkhuis ‘t BrandPunt en Stichting Bran-
devoort in Actie. Het vertrek van Jan is voor ons een forse 
aderlating. Maar natuurlijk begrijpen en respecteren wij het 
besluit van Jan volledig. En uiteraard gaan we bij het 10-ja-
rig jubileum nog uitgebreid stilstaan bij de fantastische 
werkzaamheden van Jan Drouen voor Brandevoort in het 
algemeen en voor wijkhuis ‘t BrandPunt in het bijzonder.
Gelukkig hebben we ook versterking van het bestuur kun-
nen realiseren. Astrid Geers zal per direct toetreden tot het 
bestuur van het wijkhuis. Daarmee bestaat het huidige be-
stuur uit:
• voorzitter  Fons Bosman
• penningmeester Peter Kleine
• bestuurslid P-zaken Astrid Geers

Totdat we een nieuwe secretaris hebben gevonden, zal 
Fons Bosman ook de werkzaamheden tbv het secretariaat 
vervullen. We zijn dus op zoek naar mensen voor de func-
ties: secretaris en bestuurslid PR & Communicatie. Dus als 
jij tijd en energie wilt steken in onze geweldige wijkaccom-

modatie, meld je dan aan via het mailadres secretaris@
brandpunt.info. Let wel; besturen van een wijkhuis kost iets 
meer dan een half uurtje per week. Maar je krijgt er enorm 
veel voor terug! Meld je, geef aan welke rol je zou kunnen/
willen vervullen, dan gaan we graag in gesprek met je!
Verschillende activiteiten worden nog steeds in het wijk-
huis georganiseerd. De Friday Afternoon with Family & 
Friends (FAFF) zal nog op vrijdag 30 september en vrijdag 
28 oktober plaatsvinden. In september is er eten met een 
Surinaamse touch. In oktober staat er Duits getint eten op 
het menu. Aanmelden is niet verplicht, maar wel aan te 
raden als je zeker wilt zijn van een plekje. In november en 
december is er geen FAFF, maar op vrijdag 27 januari 2017 
pakken we de draad weer op.
Op 24 september is de eerste Comedyclub van het nieuwe 
seizoen. Op 22 oktober staat de inmiddels traditionele Try-
buut geprogrammeerd. Bekende en minder bekende komi-
sche talenten presenteren daar hun act voor het komende 
seizoen en maken gebruik van de feedback van het Bran-
devoortse publiek om eventueel nog iets bij te schaven. Op 
zaterdag 12 november is de volgende Comedyclub.
In het weekend van 18-20 november zal het 10-jarig be-
staan worden gevierd. We denken aan een Open Huis voor 
alle Brandevoortse groeperingen en een knallend feest 
voor de vrijwilligers in onze wijk. Heb jij ideeën hoe we dit 
op een leuke en originele manier kunnen doen, meld je 
dan. We zijn op zoek naar een stel mensen die samen met 
ons dit jubileum de juiste glans willen geven. 
Nu de zomer weer voorbij is, starten weer allerlei leuke 
activiteiten in het wijkhuis. Kijk eens op onze website  
www.brandpunt.info voor het actuele activiteitenoverzicht. 

twee spookpleinen. Na het laatste plein keren we via de 
Brand terug naar het Sportpark.
Speciaal voor de kinderen is voor de lampionoptocht een 
spannende speurtocht uitgezet om de vloek te verbre-
ken en het hart van heks Pommelijn te helen. Alle deelne-
mers aan de speurtocht krijgen het sprookje “De Harte-
loze Heks”, welke speciaal is geschreven voor speurtocht. 
Ook ontvangen ze een verrassing en drinken een drankje 
bij terugkomst. Een kaartje voor de Speurtocht kost   
€ 2,50.

Programma
Het programma in het kort:
• 16.00 uur KidsCreatief Party (VOL=VOL)
 Kosten: € 5,- per kind (op basis van voorinschrijving en  
 onder begeleiding van ouder)
• 17.30 uur Griezel Hour, kosten: gratis

• 18.30 uur Lampiontocht + Speurtocht
 Kosten: € 2,50 per kind (op basis van voorinschrijving)
 20.15 uur -21.30 uur Afterparty & Prijsuitreiking. 

Kaartverkoop
Kaartverkoop voor de KidsCreatief Party en de Lampion-/
Speurtocht start op 1 oktober. De kaarten zijn tot en met 
22 oktober (of zolang de voorraad strekt) verkrijgbaar bij 
de Brandevoortse Hoeve Boerderijwinkel, Medevoort 23, 
Helmond en bij Hip&CO, de Plaetse 89 A, Helmond.
We hopen dat zo veel mogelijk mensen een kaartje kopen 
voor de Lampionoptocht om hiermee het evenement te 
sponsoren. Middels deze kleine bijdrage van € 2,50 per 
kind kan de organisatie er wederom een leuk wijkfeest 
van maken. 
Meer informatie over Brandoween is te vinden op  
www.brandoween.nl.
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                       Anita Beekmans-Verhagen: 

                       Mijn grootste kracht: Ik zie, hoor en voel wat aan de buitenkant 
                      niet zichtbaar is maar wél belangrijk. Van jongs af aan heb ik mijzelf 
                      getraind me af te stemmen op de energie van anderen. Feilloos kan  
                      ik aanvoelen in wat voor stemming iemand zich bevindt en wat er 
                      speelt. Dit (noem het “het zesde zintuig”) heb ik door de jaren heen 
                      steeds meer ontwikkeld. Bij alle workshops, trainingen en consulten  
                      staan mijn intuïtieve waarnemingsvermogens tot je   
                      beschikking. Je krijgt inzichten en concrete adviezen. 

 AGENDA:
               IK BEN! is een workshop van 8 keer waarbij je gaat staan voor jezelf. 
               Leeftijd 16 t/m 99 jaar. Het gaat om het krachtiger maken van het IK. 

               voor de thema’s die aan bod komen: zie de website
               Tijdens de opdrachten die je maakt, gaat jouw onderbewuste je de sleutel laten 
               zien van jouw leven. Start 28 September 2016 op woensdagavond van 19.45-22.00

               IK sta STERK! JUNIOR een workshop voor kinderen van 11 t/m 16 jaar 
               Ze ontdekken hun kracht, talent en passie.

               Voor de thema's die aan bod komen: zie de website 
               Start 8 Oktober 2016 op zaterdag van 15.00-17.00

               Mijn LIJF en IK zijn geen vrienden!
               Heb jij last van je lichaam? Is jouw lichaam een last? Of is jouw lichaam jou tót last?

               Wat heeft jouw lijf je te vertellen? Krijg inzicht in de boodschap van je lichaam. Het is een 
               workshop van 3 keer met daarbij een privé consult waarbij ik volledig op je afstem

               Start 12 oktober 2016 op woensdagochtend van 9.30-11.45

               of op woensdagavond (start is dan 25 januari 2017) van 19.45-22.00
               

               Klankschalen Special
               Regelmatig organiseer ik relax avonden waarbij de klankschaal centraal 
               staat voorafgegaan door een geleide meditatie. Zie de agenda voor de data
        

U kunt bij mij ook terecht voor kindercoaching, volwassen coaching, 

lichaamscoaching en relatiecoaching
              

www.sprookjes-kamer.nl  oud brandevoort 7 Helmond
info@sprookjes-kamer.nl  0492-849713
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Lex van Gennip is 19 jaar en misschien wel de jongste voor-
zitter van een wijkraad ooit. Toch is het niet voor niets dat 
hij gekozen is om leiding te geven aan de Wijkraad van 
Brandevoort. Hij noemt zichzelf een samenwerkend leider 
die de communicatie zoekt, open en transparant wil zijn en 
eenieder wil betrekken. 

Zoon van een ondernemer
Al vroeg werd Lex meegenomen naar het tuincentrum van 
zijn vader, waar hij veel contact had met medewerkers, 
klanten en leveranciers: “Ik was toen al heel actief en vond 
het contact met mensen mooi. Een mooie anekdote was 
dat ik als peuter op mijn driewieler al klanten aansprak en 
vroeg of ik hen kon helpen. Alsof ik dat allemaal al kon en 
wist, haha”. 
Zijn enthousiasme is altijd gebleven. Ik spreek een gedre-
ven jongeman, die zijn tijd vult met zijn studie, de wijkraad, 
een bijbaan als beveiliger, als straatcoach, maar ook nog 
zoon en vriend is. “Ik wil veel aanpakken en wil ook afma-
ken waar ik aan begonnen ben. De grootste valkuil is mis-
schien nog wel dat ik soms meer aan anderen denk dan 
aan mezelf”, vertelt hij openhartig.

Verbinden is het sleutelwoord
Op de vraag wat zijn speerpunten zijn als nieuwe voorzit-
ter van de Wijkraad antwoordt Lex: “De oorspronkelijke 
functie van de Wijkraad is de kloof dichten tussen de ge-
meente en de burgers, in dit geval de bewoners van Bran-
devoort. Echter willen wij ook een verbindende factor zijn 
tussen bijvoorbeeld de ouderen in onze wijk en de jeugd. 
Er bestaat veel onbegrip tussen deze twee groepen. We 
willen ook meer thema avonden gaan organiseren, omdat 
we merkten dat de Brede Wijkraad die er ooit was matig 
bezocht werd en er heel weinig input èn output was. De 

thema avonden kunnen de bewoners meer bij elkaar bren-
gen en samen kunnen we veel meer bereiken. De eerste 
thema avond gaat bijvoorbeeld over Buurtpreventie, waar 
we met zijn allen een rol in kunnen spelen.”
“Aandacht voor elkaar, begrip, een open dialoog en de in-
tentie om er samen uit te komen. Daar gaat het ècht om. 
We kunnen nog zoveel van elkaar leren, als we er maar 
voor open staan”.

Straatcoach voor de jeugd en dementerende bejaarden
Compleet verschillende doelgroepen, maar dat maakt Lex 
niets uit: “Ik vind mensen mooi; jong of oud, dat maakt niet 
uit. Het gaat erom dat je elkaar begrijpt. Een mooi initiatief 
is bijvoorbeeld de nieuwe loods voor de carnavalswagens. 
We zien daar steeds meer jeugd, ouders èn ouderen met 
elkaar samenwerken en elkaar opzoeken. Zo zou het overal 
moeten kunnen zijn.”

Voorzitter met een doel
Lex van Gennip kwam door zijn betrokkenheid bij onze wijk 
en haar bewoners al snel in een bestuursrol terecht. Hij is 
korte tijd voorzitter van de jeugdraad geweest. 
Hoe is hij eigenlijk op de positie van voorzitter gekomen, 
vraag ik hem. Lex legt uit dat het in eerste instantie tij-
delijk was. “Na het vertrek van Fons ging ik de vergade-
ringen voorzitten en na overleg met de gemeente en de 
bestuursleden werd me gevraagd of ik wilde aanblijven. Ik 
merk dat de rol me goed ligt en dat ik me nu nog nuttiger 
voel dan als bestuurslid. Er is nog veel te doen. We willen 
bijvoorbeeld ook meer leven in de Veste. We hebben een 
geweldige wijk, maar het winkelcentrum wordt vaak alleen 
maar gebruikt om de auto in de parkeergarages te rijden, 
boodschappen te doen en dan weer naar huis te gaan. Er 
kan zoveel meer”. Lex is dan ook erg enthousiast over het 
initiatief ‘Reuring in de wijk’, waar het motto ‘Kom van die 
bank af’ nog steeds gebruikt wordt. “Het is begrijpelijk dat 
iedereen het druk heeft, maar vele handen maken licht 
werk. We zoeken nog 1 of 2 mensen die ons komen ver-
sterken”.

Vrije inloop
Tot slot laat Lex weten dat de Wijkraad zeer toegankelijk 
is en bereikbaar wil zijn. “We hebben iedere even week op 
dinsdagavond vergadering en het eerste halfuur is de zo-
genaamde vrije inloop. Alle bewoners zijn van harte wel-
kom zaken met ons te delen.”  Wat mij tijdens het gesprek 
vooral duidelijk wordt, is dat leiderschap, ondernemers-
geest en verbindend vermogen volledig los staan van leef-
tijd. Ik heb niet het idee dat ik een jongeman van slechts 19 
jaar heb mogen spreken. Wijsheid komt vaak met de jaren, 
maar met talent word je geboren! 

Jonge voorzitter
Wijkraad wil verbinden

tekst: Peter Nouwen / foto: Rianne van Lierop
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Schampers Hypotheekadvies tegen 
een scherp all in adviestarief

Marceau Schampers wordt geboren in Oploo op 15-10-1965 
in een gezin dat bestaat uit vader, moeder en 4 zonen. 
Marceau is de op een na oudste. Zijn vader is directeur van 
VGZ in Eindhoven en zijn moeder bestiert het gezin.

In 1970 verhuist de familie van Delft naar Bergen op Zoom 
en daar gaat Marceau naar de basisschool en vervolgens 
naar de Mavo. Eerst in Bergen op Zoom dan, door weer 
een verhuizing naar Helmond, voltooit hij deze opleiding 
met het einddiploma. Omdat technische vakken hem in 
het algemeen wel aantrekken, vooral bouwkunde, gaat hij 
vervolgens in deze plaats naar de MTS (bouwkunde). Deze 
opleiding sluit hij af met een diploma. Hij neemt ook met-
een afscheid van deze vakrichting omdat hij uiteindelijk 
bouwkunde toch wat tè technisch vindt.
Hij kiest voor een studie bedrijfskunde maar, omdat hij 
hiervoor wordt uitgeloot, wordt dit Economische bedrijfs-
techniek aan de HTS Tilburg. Hij begint met veel plezier 
maar na een goed jaar houdt hij ook dit voor gezien. Niet 
omdat hij het niet gezellig vindt, misschien wel tè gezellig, 
maar deze studierichting is hem toch ook te technisch.
Dan krijgt hij een oproep voor militaire dienst en hij komt 
terecht in Woensdrecht bij de verkeersleiding van de lucht-
macht. Hier heeft hij het zo naar zijn zin dat hij zelfs nog 2 
x 3 maanden bijtekent. Hij heeft in deze periode wel de tijd 
om eens goed na te denken wat hij nu eigenlijk wil gaan 
doen. Hij begint in de avonduren een deeltijdstudie aan de 
Fontys in Eindhoven richting HEAO Management Econo-
mie en Recht. Overdag werkt hij hier en daar. Hij beëindigt 
deze opleiding met een uitstekend resultaat.

Inmiddels (1995) heeft hij al wel een baan gevonden bij Ma-
kelaarskantoor Croonen in Den Bosch als hypotheekadvi-
seur. Als Croonen in 1996 wordt overgenomen door Meeùs 
blijft Marceau op zijn post tot 1998.
Hij is dan toe aan een nieuwe uitdaging en hij krijgt een 
baan bij Peeters Adviesgroep in Eindhoven eveneens als 
hypotheekadviseur. Eind 2000 wordt hij door Meeùs ge-
vraagd terug te komen in dezelfde functie in Helmond. Hij 
neemt dit aanbod aan en begint hier op 01-01-2001. Deze 

baan doet hij met heel veel plezier gedurende een jaar of 
tien. In 2008 begint de crises, toch krijgt hij, in 2011, een 
aanbieding om bij Vereniging Eigen Huis te gaan werken 
eveneens als hypotheekadviseur.

Privé koopt Marceau (2001) een nieuwbouwwoning aan de 
Grienderhoeve in Brandevoort.
Tijdens een babyborrel bij vrienden ontmoet hij zijn huidige 
partner en ze krijgen een relatie. In 2015 trekt zij bij hem in.
In 2014 besluit hij voor zichzelf te beginnen en gaat weg bij 
Vereniging Eigen Huis.
Als erkend hypothecair planner (aangesloten bij 
NVHP) laat hij zich (augustus 2014) inschrijven bij de 
KvK onder de naam: Schampers Hypotheekadvies,  
Schootense Dreef 27, 5708 HZ Helmond telefoon 0492  
389583. www.schampershypotheekadvies.nl.
De klant betaalt de adviseur rechtstreeks voor een advies 
en/of bemiddeling. De advieskosten in deze branche ver-
schillen nogal en zijn gemiddeld vrij hoog. Doordat Mar-
ceau zijn bedrijfskosten bewust zeer laag houdt kan hij de 
advieskosten ook tegen een zeer scherpe prijs aanbieden. 
Voor starters op de woningmarkt hanteert hij een all in ta-
rief van € 1.495,-. Voor een starter is het al vaak moeilijk 
een hypotheek te krijgen en hij/zij moet daarnaast mini-
maal ook een paar duizend euro eigen geld inbrengen. Wat 
is dan mooier om op de hypotheek tot wel € 2.000,- of 
meer te besparen op advieskosten. Marceau is nu ook be-
zig met een nieuw concept speciaal voor starters op de 
woningmark om tegen een nòg scherper tarief een all in 
advies te geven. Dit concept wordt binnenkort in de markt 
gezet onder de naam: De Startersvoordeelhypotheek. 
(www.destartersvoordeelhypotheek.nl). Ook doorstromers 
en oversluiters zijn van harte welkom tegen een all in tarief 
van € 1.750,-.)

Zijn toekomstperspectief: Schampers hypotheekadvies 
tot een begrip in Helmond en omgeving maken waar klan-
ten kwalitatief hoogwaardig advies krijgen tegen een zeer 
scherp tarief en natuurlijk tegen de beste rente en voor-
waarden. 

tekst: Marga Dobma / foto: Rianne van Lierop
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Volop leuke plantjes voor
uw bloembakken!

Winterviolen-heide-gaultheria met bes
chrysanten.

Zoekt u bomen-planten-bemesting of advies?
Dan bent u op het juiste adres!

De grootste bomen en planten keuze in de regio!
Kom eens aan, of kijk op onze website:

www.petervangennip.nl

Ook voor tuingereedschap, Gardena artikelen, 
potten en exclusieve beelden.

Het is tijd om gazon en border te bemesten.
Laat u eens DESKUNDIG ADVISEREN.

Tuincentrum Peter van Gennip.
Medevoort 29  Brandevoort (bij u op de hoek)

Telefoon: 0492-546077

Open maandag t/m vrijdag van 8.30 -18.00 uur,
zaterdag 8.30-17.00 uur.

Ook bij ons kunt u sparen voor houtsnipperpunten

OKTOBER WOONMAAND

Daarom Smits&Smits

• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

smitsensmits.nl

Ontdek de nieuwste woontrends, 
profi teer van mooie acties en 
krijg GRATIS (kleur)advies!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Kom naar onze showroom en laat u inspireren!

*

nefi t.nl/slimmecombinaties

N e f i t  h o u d t 

N e d e r l a n d  w a r m

Met de nieuwe generatie energiebesparende HR-ketels en duurzame 
oplossingen van Nefi t bent u klaar voor de toekomst. Nu tot € 350,- retour!

Nefi t. Zo easy kan het zijn.

*  Actie geldt van 11 september t/m 31 december 2015. 

Meer comfort. Minder energie. 

Bezoekadres
Brandevoortse Dreef 101
5706 SL Helmond
info@heesmans.nl

Heesmans Installatie Techniek BV & Heesmans Dakwerken BV
Postadres
Postbus 2119
5700 DA Helmond

Huh koud? Ik zei toch dat je een 
Remeha cv-ketel moest nemen

remeha.nl/actieremeha.nl/actie

Huh? Korting tot wel € 300,-?! Jazeker! Van 1 oktober 2015 tot en met 29 februari 2016
krijg je bij aanschaf en installatie van één van de Remeha actieproducten een fi kse 

korting. Oplopend tot wel € 300,-. Kijk snel op remeha.nl/actie voor de actieproducten 

en voorwaarden of vraag ernaar bij jouw installateur. Remeha staat garant voor warmte.

Vervang je oude cv-ketel voordat je in de kou zit

Nu tot € 300,- voordeel

Tzerra Plus CW5

Met onze cv-ketel acties
zit u er warmpjes bij deze winter!

Vraag naar de uitgebreide documentatie en onze voorwaarden!

Remeha cv-ketel moest nemen

Vervang je oude cv-ketel voordat je in de kou zit
OF

Heesmans Installatie Techniek & Dakwerken
Brandevoortse Dreef 101
5706 SL  Helmond

t (0492) 66 13 52
f (0492) 66 42 45
e info@heesmans.nl

Wist u......
dat goede luchtventilatie uw gezondheid verbetert,

brandgevaar vermindert en de levensduur van
uw ventilatiesysteem verhoogt?

Laat daarom uw systeem regelmatig onderhouden
en reinigen. Heesmans Installatie Techniek B.V.

regelt dit graag voor u!

Onze kraamzorg zal u goed bevallen!

------------------------------------------
--

--
--

--
--

--
--

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vermeld CADEAU bij uw aanmelding 
en ontvang een cadeau t.w.v. € 25,- 

bij de start van de zorg

WWW.KRAAMZORG-HOMECARE.NL         040 - 206 44 44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

--
--

--
--

--
---

--------------------- CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

Kraamzorg Homecare
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OBS Brandevoort strijdt tegen afval

Vanaf 21 september start Openbare Basisschool Brande-
voort in samenwerking met de gemeente Helmond een pi-
lot voor het verminderen en scheiden van afval op school. 
De eerste stap is het voorkomen van afval om vervolgens 
het overgebleven afval zo goed mogelijk te scheiden. Het 
afval zal vanaf dat moment in de klas gescheiden worden 
ingezameld: papier, PMD, groen en (zo min mogelijk) rest-
afval in afvalemmers van gerecycled plastic. Na een week 
proefdraaien eerder dit jaar, werd het percentage restaf-
val van 100% naar 10% teruggebracht, nagenoeg zonder  
instructie. 

De afvalstroom die scholen produceren is groot. En net als 
bijna alle andere scholen in Helmond wordt dit afval niet of 
nauwelijks gescheiden. Dit heeft te maken met allerlei re-
gels die het de scholen lastiger maakte om afval te schei-
den. In samenwerking met de gemeente Helmond heeft de 
OBS Brandevoort zich hard gemaakt om als eerste school 
in Helmond afval te verminderen en te scheiden. 

De gemeente juicht dit initiatief op het gebied van milieu-
educatie toe. Wethouder Margreet de Leeuw zal het start-
sein geven op woensdag 21 september: “Vooral afval ver-
minderen maakt een groot verschil voor de scholen. Als 
ouders minder verpakkingen mee naar school geven, dan 
is de afvalberg meteen zichtbaar kleiner. Zo simpel is het. 
Geef je kind een hervulbare beker mee met kraanwater: 
dat is lekker, gezond, goedkoop en geeft geen afval. Als 

deze pilot lukt, hoop ik dat alle Helmondse scholen het 
voorbeeld van OBS Brandevoort volgen.”

Veel scholen pleiten al jaren voor  herbruikbare verpak-
kingen. Maar met name bij de hogere klassen,  kiest men 
vaak voor gemak, is het een gewoonte of zijn mensen zich 
niet bewust van de gevolgen. Directeur OBS Brandevoort 
Maarten Jacobs: “We hopen met dit project het komende 
jaar daar verandering in te brengen op een positieve ma-
nier. Bewustwording  is een van de belangrijkste doelstel-
lingen. Als kinderen van jongsafaan goed aanleren hoe ze 
op een duurzame manier met de wereld om kunnen gaan, 
dan is dat een investering in de toekomst. We willen de 
school stap voor stap duurzamer maken de komende ja-
ren.” Het scheiden van afval op school levert ook nog een 
financieel voordeel op. Restafval is de duurste stroom af-
val om te verwerken. Als deze stroom aanzienlijk wordt 
verkleind, kan er meer geld naar scholing in plaats van 
naar afvalverwerking.

Ook wijkcentrum ‘t Brandpunt gaat de komende weken 
meewerken aan de pilot van afvalvermindering en afval-
scheiding. Dit project is voortgekomen uit de conferentie 
“Alle lichten op groen” van de gemeente Helmond. De 
doelstelling van de gemeente is om in 2035 klimaatneu-
traal te zijn. Voor meer informatie over het scheiden van 
afval op school: Jeroen van Helmond (gemeente Helmond) 
of namens de school Lara Tamarinof: 06-53242676.

tekst: Mark Dekkers / foto: Mark Dekkers
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Geldropseweg 40 Mierlo    T 06-51249350
● Eigen echospreekuur
● Flexibele spreekuurtijden
● Kinderwensspreekuur
● Geldrop - Mierlo - Mierlo-Hout - Brandevoort

Madelon Janssen
Tea Bijlsma

Hypotheken

Verzekeringen

Pensioenen

Marktstraat 18 | 5731 HW Mierlo
0492 - 66 17 12 | mierlo@veldsink.nl | www.veldsink.nl

Uw zekerheid, onze zorg!
www.deinstallatieman.nl

Cijnsbeemden 2  •  5706 NP Helmond (Brandevoort)
Tel.: 06 - 29 57 43 76  •  E-mail: info@deinstallatieman.nl

Uw erkend installatiebedrijf voor o.a. 
 • Service & onderhoud cv
 • Airco systemen
 • Waterontharders
 • Complete badkamers
 • Loodgieterswerkzaamheden
 • Duurzame energie

Boutique 4MORE

Uitnodiging
Boutique 4MORE

nodigt U uit voor een grootse modeshow op
  

5 oktober 2016
  

Locatie: ’t Brandpunt,
Biezenlaan 29, Helmond-Brandevoort

  

Aanvang: 20.00 uur
  

Entreebewijzen à € 5,- verkrijgbaar bij 
Boutique4MORE

of te bestellen via email: boutique4more@live.nl  
Modeshows, muziek, een welkomstdrankje

en ter afsluiting een leuk aandenken.
Ook een ‘passion for fashion’? Mis het niet !

Boutique 4MORE
de Plaetse 165

Helmond-Brandevoort
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Nieuws van de
wijkagenten

Mishandeling, getuigen gezocht
Op zondag 28 augustus 2016 omstreeks 2:30 uur werd een 
20-jarige bewoner uit de wijk mishandeld door 3 onbeken-
de jongemannen.
In de Laan door de Veste sprak het slachtoffer de 3 man-
nen aan op hun gedrag omdat zij herrie aan het maken 
waren. De jongemannen kwamen hierop meteen op hem 
af en sloegen het slachtoffer in zijn gezicht. Het slachtoffer 
werd hard op zijn mond geslagen waardoor 2 tanden uit 
zijn gebit werden geslagen.
De politie doet onderzoek naar de mishandeling en vraagt 
getuigen om contact op te nemen via 0900-8844. Ano-
niem melden kan ook via 0800-7000.

Burenruzie
Heb je problemen met je buren? Probeer het dan eerst sa-
men op te lossen. Vaak wordt direct de politie gebeld zon-
der de buren aan te spreken. Ervaring leert dat een goed 
gesprek volstaat om conflicten op te lossen of te voorko-
men. Ook kun je terecht bij buurtbemiddeling. Kom je er 
echt niet uit en loopt het uit de hand? Neem dan contact 
op met de politie via 0900-8844.

Hoe ontstaat een burenruzie?
Vaak beginnen irritaties met een kleinigheid. Zoals harde 
muziek, blaffende honden of rommel in het trappenhuis of 
het plantsoen. Als buren hierover niet met elkaar praten, 
kan zo’n kleinigheid uit de hand lopen. Buren krijgen ruzie 
en een situatie kan escaleren.

Hoe kan ik een ruzie met mijn buren oplossen?
Probeer eerst met elkaar te praten. De ervaring leert dat 

buren een blijvende oplossing willen voor hun onderlinge 
problemen, zodat zij weer gewoon en prettig naast elkaar 
kunnen wonen.
• Schakel buurtbemiddeling in als je er samen niet uit- 
 komt, maar wel bereid bent om samen tot een oplossing  
 te komen. De buurtbemiddelaars zijn onafhankelijk, kie- 
 zen geen partij en gaan vertrouwelijk om met de infor- 
 matie. Buurtbemiddeling is alleen mogelijk tussen gelijk- 
 waardige partijen. Dus niet tussen huurder en verhuur- 
 der. Buurtbemiddeling kan ook niet als het gaat om crimi- 
 naliteit, familieproblemen, drugsoverlast of psychiatri- 
 sche problematiek. Heb je buurtbemiddeling nodig? Ga  
 dan naar de website van uw gemeente.
• Schakel de politie pas in als het uit de hand loopt. Bij 
 voorbeeld als er strafbare feiten worden gepleegd, zoals  
 vernieling of mishandeling. De politie erbij halen is  
 meestal niet bevorderlijk voor de onderlinge sfeer. Scha- 
 kel dus tijdig buurtbemiddeling in. Bedenk ook dat de po- 
 litie sneller tot actie overgaat als meerdere mensen  
 klachten hebben. Informeer daarom ook in de buurt wat  
 andere buren ervan denken.

De situatie is erg uit de hand gelopen. Ik wil de politie 
inschakelen. Wat kan die voor mij doen?
Een wijkagent kan met jou en de buren praten. Of je wordt 
uitgenodigd voor een gesprek op het politiebureau. Soms 
wordt er in onderling overleg met de hinder- veroorzaker(s) 
en de gehinderde(n) vastgelegd wanneer bepaalde activi-
teiten mogen plaatsvinden. Bij herhaalde klachten kan de 
politie overgaan tot het in beslag nemen van bijvoorbeeld 
(muziek)apparatuur of zelfs van huisdieren.
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Januari14 2017

W i t t e  W e l  W i t t e  N i e ?

DOE MEE!
SPEURNEUZEN, PUZZELAARS,
CREA BEA'S, BETWETERS 
& TEAMWORKERS

DE INSCHRIJVING IS GEOPEND
SCHRIJF NU IN OP 
www.wittewelwittenie.nl        

W
IJ

K
Q

U
IZ

18:30    23:30

D e  B r a n d e v o o r t s e  W i j k q u i z t

facebook.com/wittewelwittenie    www.wittewelwittenie.nlVolg ons op:
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Eind augustus in de Veste wandelend: soms zie je dan 
opvallende dingen. Deze keer de geparkeerde auto op bij-
gaande foto.
Alle reden om even een foto te maken voor de BC. Bij deze.

Op bijzonder wijze geparkeerd

Witte Wel Witte Nie? 
De Brandevoortse Wijkquiz 

Zaterdagavond 14 januari 2017 vormen de Brandevoortse 
straten en huiskamers het decor voor spannend speur-
werk, geheime opdrachten en zenuwslopende hersenkra-
kers. Ook Brandevoort krijgt haar eigen wijkquiz “witte wel 
witte nie”

De inschrijving is 1 september gestart. Binnen 48 uur  
hadden zich al meer dan 20 teams opgegeven via  
www.wittewelwittenie.nl. Je kunt nog steeds meedoen! 
Schrijf je in voor een superleuke en gezellige avond met 
vrienden, familie, buren of sportmaatjes. 

Wat kun je verwachten? 
Op zaterdagvond 14 januari 2017 haalt een van de team-
genoten om 18:30 uur het quizboek op in het wijkhuis. Dit 
quizboek neem je - natuurlijk zo snel als je kunt om vooral 
geen kostbare tijd te verliezen - mee naar jullie teamhonk. 
Dit kan bij iemand thuis zijn, maar het kan natuurlijk ook bij 
een sportvereniging, café, of gemeenschappelijke ruimte 
zijn. Als team bepaal je zelf waar je de wijkquiz met je team 
gaat maken. Tijdens de quiz mag je gebruikmaken van alle 
soorten hulpmiddelen die je maar kunt bedenken, zoals 
computers, laptops, rekenmachines, telefoons, buren en 
vrienden. Heb je nog een oom die veel van voetbal weet of 
ken je een handige whizzkid? Zet ze in als hulplijn!

De wijkquiz bestaat uit ongeveer 125 vragen, verdeeld over 
meerdere categorieën waarvan zo’n 20 procent over Bran-
devoort gaat. Zitten blijven is geen optie. Voor een aan-
tal speurvragen moet je namelijk de wijk in. Ook bevat de 
wijkquiz een geheime opdracht. Ieder team vaardigt hier-

voor één iemand af. Let op onze hints om je daarop voor te 
bereiden. Houd sowieso onze facebookpagina in de gaten, 
want wie weet welke aanwijzingen we daarop nog gaan 
geven!!

Tot uiterlijk 23:30 uur heb je de tijd om met je team de 
wijkquiz te maken. 

En dan …
Dan is het wachten geblazen tot zaterdagavond 21 januari 
2017. Op deze avond wordt op een spannende, maar vooral 
gezellige manier het winnende team Witte Wel Witte Nie 
van Brandevoort bekendgemaakt tijdens een spetterende 
feestavond. Het winnende team krijgt de eer om zich een 
jaar lang het slimste team van Brandevoort te noemen, en 
ontvangt een echte “Witte Wel Witte Nie?” wisseltrofee en 
natuurlijk een mooie prijs!

De quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de vele spon-
soren en in het bijzonder onze hoofdsponsors Jumbo, 
Schooten Advies en De Financiële Wooncoach.

Wat kun je winnen? 
1e prijs: €500,00
2e prijs: €200,00
3e prijs: €150,00
Poedelprijs: €50,00

Meer informatie of wil je je meteen inschrijven?
Ga naar onze website www.wittewelwittenie.nl of onze fa-
cebookpagina www.facebook.com/wittewelwittenie.
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Dier en Dokter Helmond   
Boerhaavelaan 66 
T. 0492 - 540 953
Ma.-Wo.-Vr. 9.00-18.00 uur,
Di.-Do. 9.00-19.00 uur

Dier en Dokter Mierlo   
Geldropseweg 8a
T. 0492 - 599 559
Ma.-Wo.-Vr. 9.00-19.00 uur,
Di.-Do. 9.00-18.00 uur,
Za. 9.00-12.00 uur

E. info@dier-en-dokter.nl
www.dier-en-dokter.nl
(Behandeling op afspraak)

Heeft uw kat of hond moeite met opstaan 
of springen? Maak dan een afspraak voor 
een artroste consult. Er zijn verschillende 
middelen om uw hond of kat weer soepel 

te laten bewegen.

Wist u dat we bij ons 
in de praktijk ook artrose 

consulten hebben?

Op alle vloertegels
uit onze showroom,

bestelling in de maand
oktober: 30% korting

vanaf 40 m2
(exclusief aanbiedingen)

Oktober

woonmaand

• advies en ontwerp 
• aanleg en onderhoud

Bollenhoeve 9  Helmond  |  0492 667376  |  06 19702668  |  www.lapagondatuinen.nl

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie
Bollenhoeve 9  Helmond
06-19702668  www.cortenstijl.nl

• Buitenkachels en haarden
• Plantenbakken
• Vuurschalen en korven
• Buitenbarbeques
• Brievenbussen
• Maatwerk op aanvraag

Cortenstijl adv BC.indd   1 12-03-15   10:05
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Brandefood
Brandevoorts eigen Foodtruckfestival! 

Samenwerking vader en zoon
Richard en Djon werkten al eerder veel samen en organi-
seerden met hun eigen Drive In Show muziek bij feesten, 
partijen en evenementen. Na 10 jaar veel op pad te zijn 
geweest samen, werd helaas hun apparatuur gestolen en 
besloten ze hun uit de hand gelopen hobby op een lager 
pitje te zetten. “Toch komen er soms dingen op je pad, die 
je moet doen!” lacht Richard. Voor Brandefood werd ge-
zocht naar een goede horeca partner met kennis en erva-
ring binnen de evenementen wereld en deze is gevonden 
in Berti Claassen van Bert! Events. 

Signature Dishes
Richard vertelt dat ze de oorspronkelijke Foodtruck in ere 
willen herstellen: “De oorsprong van de Foodtruck ligt na-
melijk in een Signature Dish, één speciaal gerecht waar de 
chef in uitblinkt. Brandefood biedt plaats aan maar liefst 
7 speciaal geselecteerde food trucks die ieder hun eigen 
gerecht presenteren. Zoals het er nu naar uitziet, hebben 
we 6 aanbieders van eten, een koffietruck en uiteraard 
een aparte drankenstand. Er is nog een uitgiftepunt voor 
muntjes en wordt de markthal aangekleed in stijl met bij-
voorbeeld een aantal authentieke Volkswagenbusjes. De 
markthal in Brandevoort is ontworpen voor dit soort eve-
nementen, een perfecte locatie met voldoende parkeer-
gelegenheid en, zeer belangrijk in dit jaargetijde, geheel 
overdekt. 

Patrick Cuevas kookt live
Masterchef Holland finalist 2016 en publiekslieveling Pa-
trick Cuevas heeft ook zijn medewerking toegezegd. “Ja, 
daar zijn we heel trots op”, gaat Richard verder. “Patrick 
gaat met Spado Food zijn traditionele “oma” gerechten 
live bereiden. Bekend van 24 Kitchen, zijn eigen pop-up 
restaurants en natuurlijk Patrick’s zomerkeuken bij om-
roep Helmond. Met zijn eigen stijl, een combinatie van 
Spaans Indonesisch, een enorme aanvulling op het food-
truck geweld.”

Facebook 
“Op Facebook hebben we een wedstrijd georganiseerd. 

Wie raadt de chef, die Brandefood komt opluisteren. Een 
foto van een kok met sigaar moest verwarring brengen. 
Veel inzenders trapten erin en riepen Herman den Blijker. 
Nog meer hadden het gelukkig wel goed en dat geeft ook 
aan dat onze eigen Patrick bekender en populairder is dan 
we al wisten”. 

Van Brandevoorters voor Brandevoorters
Brandefood wordt een uniek evenement, waar Brande-
voort Brandefood ontmoet, komt lunchen, dineren, buur-
ten en vooral genieten. 

www.brandefood.nl en facebook: Brandefood

In de markthal zal op 9 oktober 2016 de eerste editie plaatsvinden van Bran-
defood, een festival dat in het teken staat van Food Trucks. “We zijn erg blij dat 
we ook in Brandevoort een Food Truck Festival gaan krijgen” vertelt Richard 
Snel enthousiast. Richard en zijn zoon Djon kregen het idee terwijl zij zelf op 
een Food Truck Festival waren en de combinatie legden met de Markthal in 
London. “Eén en één werd daarop snel twee. We wisten dat onze markthal zich 
uitstekend leent voor een dergelijk evenement”. 

tekst: Peter Nouwen / foto: Rianne van Lierop
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Voor je regenlaarzen, je hippe jeans of een leuk kado.
Keuze genoeg, we helpen je graag: bij Hip & Co.

De Plaetse 89a 5708 ZK Helmond   |   Van baby tot tiener!!

Van LIEF tot stoer,
voor je kleine zusje of juist de grote broer…

Denk eens aan Vingino, Feetje, B-nosy of Retour.

100 euro korting op all inclusive sporten en ontspannen?

check dan snel www.debrugactive.nl/100-euro-actie

Actie

geldig tot

14 oktober!

op vertoon van de

Brandevoorter Courant
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Wereldkampioen 
streetdance 

De Brug Active
helpt je gratis aan een gezonde levensstijl 

Op 21 augustus is Mauro vd Kerkhof (13 jaar) uit Brande-
voort wereldkampioen Hiphop/Streetdance geworden in 
Glasgow in Schotland. 

Samen met zijn duomaatje Femke Bukkems (14 jaar) won 
hij in de categorie Duo’s under 16. Ook sleepte het duo 
de TOP ADVANCED-prijs in de wacht, waarmee zij werden 
verkozen tot beste van alle advanced duo’s alle leeftijden. 

Het duo won trofees, kleding en een geldbedrag. Eerder 
dit jaar werden ze al tweede van Nederland, Belgisch 
Kampioen en Europees kampioen! Met zijn team THE FIRE 
behaalde hij brons, in de categorie under 18 advanced, 
eveneens in de hoogste categorie. 
Dit alles onder begeleiding van choreograaf Carlton Marks 
Walden uit Eindhoven. In het totaal behaalde 29 Neder-
landse teams, duo’s en solo’s de finale in verschillende 
categorieën.

Er werden totaal 5 prijzen gewonnen door Nederlandse 
dansers. 8 September worden ze gehuldigd op de dans-
school.

Speciaal voor mensen die moeite hebben met gediscipli-
neerd sporten, waarbij het niet lukt een sportief- of ge-
zondheidsdoel te bereiken en die het lastig vinden om zelf-
standig te starten heeft De Brug Active een gratis sport- en 
voedingsprogramma ontwikkeld. De “Get Fit Challenge”, 
zoals dit programma heet, zoekt mensen die samen met 
De Brug Active de uitdaging aan gaan en zich 10 weken 
lang willen committeren aan dit programma.

Gedurende 10 weken ga je onder motiverende, stimu-
lerende en uitdagende begeleiding van professionele 
trainers werken aan een gezonde levensstijl. Fitnessen, 
groepslessen, activiteiten, voedingscoaching en nog vele 
andere zaken komen aan bod bij de Get Fit Challenge. En 
het beste van alles... het programma is GRATIS! Daar staat 
echter ook wat tegenover. Van de deelnemers aan de Get 
Fit Challenge wordt 100% commitment verwacht. Ga je de 
uitdaging aan? Dan doe je dit ook all-the-way: afhaken is 
geen optie!

Op zondag 2 oktober om 18:00 uur is de Kick Off bij De 
Brug Active in Mierlo. Hierna volgt een intakeweek waar-

in je zelf met de trainers de doelstellingen voor het pro-
gramma gaat afstemmen. Op 10 oktober start het daad-
werkelijke sport- en voedingsprogramma. De Get Fit 
Challenge loopt tot en met 11 december waarvan de 
laatste week een evaluatie en eindmeting betreft waar-
in het behaalde resultaat wordt besproken. Ben je ge-
interesseerd in de Get Fit Challenge? Ga dan snel naar  
www.debrugactive.nl/get-fit-challenge en meld je aan!
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Het Plein Brandevoort exposeert
Nu de zomervakantie voorbij is, is er bij Het Plein weer 
volop activiteit. Op 8 september is de nieuwe expositie 
van start gegaan met werk van Sanne Schiks en Vincent 
Knoops. U kunt hun werk nog tot en met zaterdag 8 okto-
ber bekijken.
Op 13 oktober start dan weer een nieuwe expositie met 
werk van Peti Verbroekken en Ernst Klein.
Ook zijn we volop bezig met het plannen van nieuwe work-
shops voor kinderen en volwassenen.

Wil je graag meedoen met een workshop, dan kan je je 
inschrijven via de website of op de lijsten bij Het Plein zelf.
Vooraf inschrijven is nodig, in verband met de inkoop van 
materialen.
Onze website vind je op www.hetpleinbrandevoort.nl 
Volg ons ook op FaceBook: www.facebook.com/hetplein-
brandevoort. Bij Het Plein Brandevoort zijn we op zoek 
naar oude overhemden, om de kleren van de deelnemers 
aan de verschillende workshops te beschermen tegen verf, 

24
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Het Plein Brandevoort exposeert

25

foto: Vincent Knoops

lijm, klei etc. Heb je oude overhemden liggen? Geef ze af bij 
Het Plein, wij zijn er erg blij mee.
De openingstijden van Het Plein zijn donderdag en vrijdag 
van 14:00 tot 17:00 uur en zaterdag van 12:00 tot 17:00 uur.
Je vindt Het Plein aan de Laan door de Veste 116.
De exposities zijn altijd gratis toegankelijk, dus loop eens 
gezellig binnen. 
Ondertussen heeft de werkgroep Historie de 10 beloofde 
historische informatiezuilen geplaatst in de wijk. Op het 

Plein kunt u vooraf informeren waar ze staan. Op de infor-
matiezuilen staan qr-codes die naar beeldinformatie ver-
wijzen. Om deze qr-codes te kunnen lezen, moet u vooraf 
een programma op uw smartphone plaatsen. De mensen 
in het Plein kunnen u hierbij helpen. Graag tot ziens in de 
wijk bij de informatiezuil met de historie van de wijk.
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OktoberN
Bowlingfest

VrijdagN14NoktOBERN|N18:00N-N02:00N

BOEKNNUNjeNbaanU

Super tolles thema-abend! Mit bowling, bratwurst, sauerkraut, bierkrüge und Deutsche musik.Trek Duitse kleding aan en maak kans op leuke prijzen!
VoorNarrangementenNenNreserverenNcheck:
www.debrugactive.nl/oktoberfesT

*Actie geldig tot 1 november 2016

Mierloseweg 86, Helmond, Tel.: (0492) 53 50 66, www.driessendeverffabriek.nl

Sigma Sikkens Wijzonol
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Mettom Payrolling 
samen met SV Brandevoort naar de top! 

Vanaf dit seizoen pronkt de naam van Mettom Payrolling 
achter op het shirt van alle leden van SV Brandevoort. Af-
gelopen weekend vond, voorafgaand aan de eerste com-
petitiewedstrijd van het vaandelteam van SV Brandevoort,  
de jaarlijkse introductiedag plaats voor alle leden en elf-
tallen van de vereniging. Tijdens deze gelegenheid pre-
senteerde Mettom Payrolling zich aan alle leden met een 
ludieke actie. Alle spelers en aanwezigen konden plaats-
nemen in de greenscreen studio zodat zij zich voor even 
een echte winnaar van de Champions League voelden. 

De actie werd goed ontvangen en door de hoge opkomst 
zijn er zo’n 150 foto’s gemaakt van de diverse teams. 
Mettom Payrolling, gespecialiseerd in het ontzorgen van 
het werkgeverschap, is snel groeiend en wil zich in de regio 
steeds meer op de kaart zetten. Door regionaal betrokken 
te zijn wil Mettom samen groeien met ondernemers. 
In een spannende wedstrijd won SV Brandevoort terecht 
met 1-0 van Elsendorp. Dit seizoen gaat het elftal van Pa-
trick van Hout vol voor het kampioenschap en promotie 
naar de vierde klasse. 

Het doet ons genoegen dat het is gelukt de eendjes groot 
te laten worden. Zoals jullie op de foto zien zijn het inmid-
dels flinke beestjes. Buiten het feit dat wij voer voor hen 
hadden, wat ze ook dagelijks aten, liepen ze overal op het 
dakterras insecten te zoeken. Het badje hebben we inmid-
dels verruild voor een groter exemplaar waar ze ook gretig 
gebruik van maakten.
Af en toe fladderden ze eens met hun vleugels, maar vlie-
gen duurde nog wel even.
Tot afgelopen week, toen was er ineens een eend gevlo-
gen. Moedereend heeft zich daarna niet meer laten zien. 
Drie dagen later vloog eend nummer twee uit en vanmor-
gen was ook de laatste eend gevlogen.

De eendjes
augustus 2016

tekst en foto: Lot van Weert
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Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars

VERKOCHT

Statenlaan 106

5708 ZW TE Helmond

vraagprijs € 300.000 k.k.

VERKOCHT

Melvert 2

5706 KV TE Helmond

vraagprijs € 369.000 k.k.

VERKOCHT

de Kalderman 2

5706 SC TE Helmond

vraagprijs € 225.000 k.k.

  TE KOOP

Balsbeemden 14

5706 ND TE Helmond

vraagprijs € 439.000 k.k.

  TE KOOP

de Plaetse 23

5708 ZK TE Helmond

vraagprijs € 289.000 k.k.

  TE KOOP

Iekendonksevoort 25

5706 HH TE Helmond

vraagprijs € 239.500 k.k.

Broeckx-Praasterink makelaars gaat verder onder een nieuwe naam: Broeckx makelaars. Lekker kort. En daar 
hoort natuurlijk ook een vernieuwde look bij. Fris en krachtig maar even vertrouwd als wat u van ons gewend 
bent. Onze beide kantoren zullen vanaf nu dezelfde uitstraling hebben maar voor de rest verandert er niets. 
Uw wijkspecialist is en blijft Ruud Hesen die zelf ook in Brandevoort woont. Gelukkig kunt u ons blijven 
herkennen aan onze opvallende borden en herkenbaar logo. Maar nog meer aan onze gemotiveerde 
medewerkers en actieve houding. Met deze nieuwe huisstijl kunnen wij er weer jaren tegenaan en hopen wij 
een belangrijke bijdrage te leveren aan het woonplezier van de mensen in ons werkgebied. Overweegt u uw 
woning te gaan verkopen of bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden, graag kom ik vrijblijvend bij u langs. 

Uw wijkspecialist:


Ruud Hesen

06 533 01 994

Vind ons ook op:
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Volop lachen en genieten 
bij de comedy club

De vakantie is voorbij en ik hoop dat iedereen volop geno-
ten heeft en voldoende plezier heeft gehad. Mocht je dat 
plezier op de een of andere manier missen? Wil je weer 
eens hartelijk lachen? Dan heb je geluk want er is weer 
COMEDY CLUB!  
Tim Goditiabois heeft weer drie comedians gestrikt die 
weer voor een schitterende avond gaan zorgen. Als je deze 
BC leest heb je misschien nog net kans om bij de eerste 
editie van de Comedy Club aanwezig te zijn. Want zater-
dag 24 september om 20.00 uur gaan wij weer van start in  
’t BrandPunt. Tot en met 24 september kun je passe-par-
tout kopen. Dan kun je voordelig naar alle Comedy Club 
avonden. Een kaartje voor de Comedy Club kost € 12,50 en 
een passe-partout€ 45,-.
De geplande voorstellingen zijn op 24 september, 12 no-
vember, 28 januari en 20 mei. Op 25 maart is er weer een 
SPECIAL. Een avondvullend programma met een topcaba-
retier.

Jan Jaap van der Wal was erbij op 18 juni.

29



30

Echtscheiding

Alimentatiezaken

Ontslagzaken

Incassozaken

Letselschadezaken

Bestuursrecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Mierloseweg 5

5707 AA  Helmond

T 0492 544415

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mr. R.P.V.W. Willems

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Gezondheidscentrum
Brandevoort
De Plaetse 98B, Helmond
T: 0492 - 504712
M: 06 - 46012212

• Praktijk met twee  
 enthousiaste en ervaren 
 verloskundigen.

• Overdag en ‘s avonds  
 spreekuur.

• Echoscopie in eigen  
 praktijk.

• Informatieavonden  
 in samenwerking met 
 JIJWIJ.

• Kinderwensspreekuur.

• Werkzaam in de   
 gemeentes Helmond  
 en Mierlo.

Woesthoeve 1 | 5708 VN Helmond  |  Tel  0492-667379
Raiffeisenstraat 11  |  5611 CH  Eindhoven  |  Tel 040-2668580

info@vidasense.nl  |  www.vidasense.nl

Praktijk voor psychologische, pedagogische hulpverlening 
en coaching voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

...omdat ‘t gaat om mensen.

Pierre v.d. Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

 Het is en blijft een
kwestie van gunnen...

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

De Opticien van Stiphout
voor brillen en contactlenzen 

ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

T 0492 66 49 80 | M 06 50 50 50 74

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

KANTE LBERG B O U W
K L U S  &  B O U W S E R V I C E

• Onze praktijk is dagelijks geopend van 8.00 uur tot 17.30 uur

• Wij zijn nagenoeg 51 weken per jaar geopend

• Tot uw dienst staan 4 enthousiaste en toegewijde tandartsen

• Ook is in onze praktijk een mondhygiëniste aanwezig

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN

Oudvensestraat 15 | 5731 SH  Mierlo (aan de rand van Brandevoort)
Telefoon 0492 66 44 88 

www.tandartsenpraktijkprinsen.nl | praktijkmanager.prinsen@gmail.com
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Koor Druzhba
viert eerste lustrum 

Al vijf jaar zijn er op de woensdagavond, in de grote zaal 
van wijkhuis “’t BrandPunt” in Brandevoort prachtige en 
gevoelvolle koorklanken te horen.

Het koor “ Druzhba” (vriendschap) is dan, onder de profes-
sionele en bezielende leiding van Inna Ogarok, bezig met 
het instuderen en verfijnen van de Oekraïense en Russi-
sche liederen, die het koor uitsluitend op het repertoire 
heeft. De gezongen teksten komen, volgens kenners, au-
thentiek over. De teksten worden ingestudeerd volgens 
een fonetisch schrift dat borg staat voor een juiste uit-
spraak. Ook de dirigente die haar roots heeft in Oekraïne, 
werkt nadrukkelijk aan een zo goed mogelijke benadering 
van de taal.
Het koor heeft in de afgelopen vijf jaren al 25 optredens 
verzorgd, waarbij zowel folkloremuziek, kerstmuziek en 
kerkelijke muziek werd uitgevoerd.
Diverse optredens in ’t BrandPunt zorgden telkens voor 
een “uitverkochte” zaal. Ook in diverse kerken in de directe 
omgeving, maar ook al twee keer in het buitenland, werd 
een dienst opgeluisterd met gezangen uit de Russisch-
Orthodoxe ritus.
Het koor “Druzhba” bestaat op dit moment uit 28 leden, 
waarvan 15 mannen en 13 vrouwen.
De vier stempartijen zijn daarbij ook nog eens bijzonder in 
balans, vanwege de goede verdeling.
Juist deze stemverhouding is zo belangrijk bij het reper-
toire dat gezongen wordt.

Lustrum-manifestatie op zondag 30 oktober 2016
Op 14 februari werd het lustrumjaar ingezet met een Eu-

charistieviering in de H.Trudokerk te Stiphout, waarbij het 
koor de viering mede begeleidde met de Orthodoxe Litur-
giegezangen.
Aansluitend werd in de Gaviolizaal (draaiorgelmuseum) 
een matineeconcert verzorgd.
Op zondag 30 oktober a.s. zal het eerste lustrum extra 
luister krijgen door een manifestatie die, met name in het 
teken zal staan van kennismaken met de diverse zang- en 
dansculturen uit de oorspronkelijke landen.
Folkloredansgroep “Droezjba” (vriendschap) uit Eindhoven, 
verleent medewerking aan een workshop volksdansen en 
een optreden na de middag. 
Folklore-orkest Yaron uit Lochem zorgt hierbij voor de mu-
zikale begeleiding, waarna dit orkest ook na de middag van 
zich zal laten horen.
Ook bij het jubilerende koor “Druzhba” kan men deelnemen 
aan een workshop, waarna het geleerde bij het gezamen-
lijke optreden zal worden uitgevoerd.
Tijdens de lunch, die door de eigen keukenbrigade van  
“’t BrandPunt” wordt bereid, kan gekozen worden uit een 
Nederlandse lunch of een Russisch/Oekraïense.
Nadere berichten betreffende inschrijvingsmogelijkheden 
voor de manifestatie en de diverse uitvoeringen ’s-mid-
dags, zullen nog volgen in de plaatselijke dag- en week-
bladen.
Als u nu al belangstelling heeft voor het koor “Druzhba” 
dan bent u van harte welkom, tijdens de repetitie, op de 
woensdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur in wijkhuis  
“’t BrandPunt”.
Als de koorzang van Druzhba u aanspreekt kunt u al direct 
meezingen. Leeftijd is geen punt.
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Dorpsstraat 161b  |  5731 JJ  Mierlo  |   T 0492 661262     gratis wifi    |     follow us  |    gratis parkeren

SHOP NU OOK ONLINE!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

D t t 161b | 5731 JJ Mi l | T 0492 661262

HOP NU OOKKK OOOONNNNLLLIIINNEEE!!!!
WW.LENSSENMODEMIERLRLRLOO.O.NLLNLN

Dorpsstraat 95 Mierlo | 5731 JH  Mierlo | T 0492 66 11 00   gratis wifi  |    follow us |        gratis parkeren 

L E N S S E N M A N N E N M O D E . N L



33

Brandevoorterdag
Wij hebben genoten! Iedereen bedankt!

De Brandevoorterdag van 2016 is weer voorbij. De bezoekers, de kraamhouders, de attractiebeheerders, de horeca, de 
bands en zeker ook de commissieleden kijken terug op een gezellige en succesvolle dag! Wat hebben we geboft met het 
weer! Op 2 korte maar stevige buien na hebben we een heerlijke zonnige dag gehad. Doordat het terrein veel ruimer van 
opzet was dan voorgaande jaren kon men alle attracties en kramen rustig bekijken en liepen we elkaar niet in de weg, dit 
zorgde voor een heerlijke, relaxte en vrolijke dag!
Om 11:00 uur werd door Wethouder De Leeuw samen met de robots in het Brandpunt de Brandevoorterdag 2016 ge-
opend! Het aanbod was uitgebreider dan ooit: de dansdemo’s onder de markthal werden mooi afgewisseld met aanste-
kelijke muziek van Brandtastic, dit zorgde voor een volle markthal de gehele dag! De Heavy Hoempa’s liepen rond over 
het terrein en zorgde voor veel publiek bij hun optredens! De heerlijke geuren op het Horecaplein zorgen voor flink wat 
bezoekers en rijen bij de onze kraamhouders. Ook de modelvrachtauto’s en de robots in het Brandpunt werden goed 
gevonden door het publiek. 
Het afwisselende pakket van de vele BraNderie kramen, poppentheater, klimwand, aquabubble, jeugdbrandweer, spring-
kussens, een ballonnenclown, schminkdames, klimmen en klauteren bij de scouting, politie, circus, draaimolen, bumper-
ballen etc maakte het de moeite van het bezoek meer dan waard. Kortom: op naar de 9e editie.
We willen via deze weg iedereen bedanken, in het bijzonder de sponsoren, alle kraamhouders, de vrijwilligers, de harde 
werkers van de scouting, de omwonenden en uiteraard de bezoekers, voor weer een geslaagde Brandevoorterdag!
We hopen iedereen in 2018 weer te ontmoeten! 
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foto: Vincent Knoops
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Lever je kunstwerkje 
voor 13 oktober in op 

Jordenshoeve 7, 
De Plaetse 173 of 

Landvoort 13, 
onder vermelding van je 
naam, adres en leeftijd.

Tip voor het inkleuren:
Download de kleur-

plaat en print hem uit. 
Het papier is namelijk 

te glad om fijn te kun-
nen kleuren. Plak liever 

geen stickers, glitters 
en ander leuks (diks) 

op de kleurplaat.

Inzendingen worden 
niet geretourneerd.

De prijzen worden 
aangeboden door een 

speelgoedzaak in de 
omgeving en naar je 

huisadres opgestuurd.

Kinderpagina
Naam:
adres:   postcode:
leeftijd: jaar jongen/meisje

Dit zijn de uitslagen van de 
kleurwedstrijd waar jullie 
weer enorm je best op heb-
ben gedaan. De 3 winnaars 
van de prijzen in willekeu-
rige volgorde zijn:
 
Sophie v.d. Boogaart 10 jaar
Tijn Rijerse 7 jaar
Kay van Kleef 5 jaar



Belangrijke informatie
ALARMNUMMER 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71
GG&GD 58 48 88
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl  088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier Rob Jansen op de Haar &  0900 - 88 44
Patrick de Vogel e-mail rob.jansen.op.de.haar@politie.nl of 
patrick.de.vogel@.politie.nl 
stadswacht 84 59 70
 
GEMEENTE 14 04 92

STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas 0800 - 90 09

water 59 48 94
Ziekenhuis Elkerliek Helmond 59 55 55

Welzijn Brandevoort
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98 
5708 ZJ Helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
Huisartsen Brandevoort
Spoedlijn huisarsten 50 47 04
Spoed avond / weekend 0900 - 88 61
 dr. Kaiser en dr. Veldhuizen 50 47 05
 dr. Keuning en dr. Smeulders 50 47 06
 bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak 
Apotheek Brandevoort 37 00 47

Contactgegevens van alle andere belangrijke telefoonnummers en wijkgerelateerde clubs en
commissies vindt u terug op onze website www.brandevoortercourant.nl/indewijk.

Activiteitenkalender
U vindt de activiteitenkalender voortaan terug op onze website www.brandevoortercourant.nl/wijkkalender.

1 oktober uiterste inleverdatum kopij nummer 8. 21 oktober distributie nummer 8.
4 november uiterste inleverdatum kopij nummer 9. 25 november distributie nummer 9.

WASMACHINE
• energieklasse A+++ 
• inhoud 9 kg. 
•  1400 toeren, regelbaar 
•  display met resttijdindicatie en 

startuitstel  
•  koolborstelloze motor; zeer stil en 
  10 jaar garantie 
• vlekkenautomaat 
• volledige waterbeveiliging 
• WAW28592NL

Al 90 jaar uw vertrouwde 
witgoedspecialist

VAN DUPPEN WITGOED    |    OOSTENDE 10    |    5702 NP HELMOND    |    TELEFOON (0492) 52 30 51    |     WWW.VANDUPPEN.NL

Made in Germany

8592NL

799,-
   euro      

899,-  

Wij hebben alles op het gebied van wassen & 
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door jarenlange ervaring kunnen wij u een 
persoonlijk en deskundig advies geven bij de 
aanschaf van uw witgoed-apparatuur. Wij 
hebben een zeer groot assortiment van 
alle bekende merken. Dit alles tegen 
scherpe prijzen én direct uit voorraad 
leverbaar. Daarnaast hebben wij een 
eigen servicedienst.

Kijk op www.vanduppen.nl 
voor al onze aanbiedingen! A+++




