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10 JAAR

WONEN IN BRANDEVOORT
WAT EEN FEEST!
10-10-10

Groot feest
Zondag 10 okt.
12.00-18.00 uur
De Plaetse in
Brandevoort

BRANDEVOORT
Op 10 oktober 2010 bestaat
Helmond-Brandevoort tien
jaar. Op deze dag is iedereen
van harte welkom om te komen kijken naar het resultaat
van tien jaar lang bouwen in
stijl. Maar er is meer.
In het hart van Brandevoort,

De Plaetse, kunt u ervaren
waar Brandevoort voor staat:
gezelligheid, gastvrijheid
en ongedwongenheid. Hier
kan jong en oud genieten
van tal van festiviteiten: van
straattheater tot workshops
en van een slingermarkt tot

pony rijden. Op het grote
podium onder de markhal
kunt u genieten van bekende
artiesten.

Toegang is
gratis. U komt
toch ook.....

Programma 10-10-10
• 12-14 uur
Open podium
• 14.00 uur
Gerard van Maasakkers
• 15.00 uur
Shantykoor Aan paol 60
• 16.00 uur
Salonorkest Die Flegel
• 17.00 uur
Salsabigband Salsabor

Joost van der Vleuten:
“In Stepekolk worden we ’s
ochtends wakker met het
fluiten van de vogels.
Je komt hier echt tot rust.”

Helmond-Brandevoort gewoon klasse
Brandevoort is gelegen aan de rand van Helmond, tussen
Nuenen en Mierlo en vlakbij Eindhoven. Deze nieuwe wijk
wordt alom geprezen en gezien als de mooiste nieuwbouwwijk van Nederland. Het bestaande landschap, de klassieke
architectuur en de grote variatie in woningen en gevels
vormen de uitgangspunten voor dit unieke project.
De Brandevoortse woningen verwijzen naar de klassieke
architectuur van de negentiende eeuw en ademen de sfeer
van weleer. Een wijk met een kloppend hart, De Veste. Met
er omheen de karaktervolle Buitens Schutsboom, Brand en
Stepekolk; ruimtelijke woonwijken voor hen die gesteld zijn
op stijl, rust, ruimte en natuur.

Nu in de verkoop
Bent u geïnteresseerd in een
woning in Brandevoort?
Nu in verkoop:
• De Veste: blokken
7, 10,18 en 27.
• Stepekolk: blokken IV, V,
VI en plan Schrijvershoeve.
www.helmondbrandevoort.nl
Interesse in Nieuwsbrief?
Wilt u op de hoogte gehouden
worden van de ontwikkelingen
in Brandevoort,
stuurt u dan een mail naar
10jaarbrandevoort@helmond.nl
of belt u met 0492 58 77 77.

Marlous Beemer:
”Ik vind Schutsboom
prachtig. Er is veel groen en
het is ruim opgezet.
De wijk is klaar en dat zie je.
Schutsboom wordt
volwassen.“

Brandevoort bouwt voort
De wijkdelen Schutsboom en Brand zijn nagenoeg klaar.
De Veste en Stepekolk worden nog verder ontwikkeld.
Daarna kan gestart gaan worden met het realiseren van de
plannen voor de nieuwe wijkdelen Hazenwinkel, de Marke,
Liverdonk en Kranenbroek. Hiermee worden de komende
jaren nog eens 3000 woningen aan het mooie Brandevoort
toegevoegd. Wellicht ook ùw nieuwe huis.

Jeroen Schuitemaker:
“ De Veste is echt het
centrum van Brandevoort.
Hier gebeurt het allemaal.”

Corinne Withagen:
“ Brand heeft de optimale
ligging voor ons. Rustig
gelegen bij de ecozone en
toch vlakbij de winkels en
voorzieningen in
De Veste.”

Adriaans
SDK Vastgoed
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

Colofon oktober 2010.
Deze nieuwsbrief is een
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