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uw elektriciteitsnota? 
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Eigentijds onderwijs dat 
kinderen voorbereidt 
op hun toekomst in de 
Brainportregio
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De Plaetse 150
5708 ZJ Helmond

Hulshoeve 4,
5708 SL  Helmond

Eigentijds onderwijs dat 
kinderen voorbereidt 
op hun toekomst in de 
Brainportregio

administratiebrandevoort@obsh.nl0492 - 667857
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inhoud

Geef me de 5

Op de koffie bij: 
Joke en Louis Vrolings

Sint Antonius kapel

‘Burgemeester van  Brandevoort’

Met in deze uitgave: Jan Damen 
Inmiddels toch wel een Brandevoorter in hart en 
nieren. Toch was dit oorspronkelijk niet het geval. 
Jan Damen werd geboren en getogen in de Hel-
mondse binnenstad en verruilde 10 jaar geleden 
de Rijpelberg voor een huis in De Veste.

Een bijzonder actief echtpaar. Zo mag je Joke 
(83) en Louis (81) Vrolings wel noemen. Louis 
werd in 2013 Brandevoorter van het jaar. Zijn 
vrouw Joke is echter de reden dat de redactie 
van Ons Brandevoort Magazine op de koffie 
gaat: zij heeft een bijzondere oproep aan alle 
inwoners van Brandevoort.

In 1995 verkoopt de gemeente Mierlo een stuk 
grond aan de gemeente Helmond. Deze stad 
heeft immers dringend behoefte aan woningen. 
De wijk Brandevoort ontstaat en is inmiddels 
in heel Nederland bekend vanwege de grote 
variatie in architectuur.

Jan Roefs doet zijn gekregen titel eer aa.
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Beste lezer,
Voor u ligt alweer de nieuwste editie van het 
Ons Brandevoort Magazine. Ook in deze editie 
vindt u weer volop nieuws over Brandevoort en 
haar inwoners en ondernemers. 

In deze editie
In dit nummer gaat Wendy van de redactie langs 
bij professor carnaval William Feijen. Hij weet ál-
les over dit kolderieke volksfeest. Lisa ging langs 
bij beheerder van ’t BrandPunt Jan Damen. Jan 
Damen is geboren en getogen in de Helmond-
se binnenstad en verruilde 10 jaar geleden de 
Rijpelberg voor een huis in De Veste. Jan Roefs 
woont al heel zijn leven in het huis waar hij en 
zijn 8 broers en zussen werden geboren. Hij is 
een bekend gezicht in Brandevoort en zet zich 
met veel plezier in voor de wijk en haar inwoners. 
Op pag. 10 staan mooie luchtfoto’s van Bran-
devoort/Kranenbroek gemaakt door het Hel-
mondse bedrijf www.drone-up.nl

Om het leuk te houden voor u als lezer, kunt u 
ook nog iets winnen! In dit magazine staat een 
puzzel. Als u het juiste antwoord weet, kunt u 
deze mailen naar redactie@onsbrandevoort.
com en een waarde cheque winnen van cafetaria 
Brandevoort t.w.v. 20 euro! 

U kunt ook elke maand iemand opgeven voor 
een bloemetje. Kent u iemand die dit verdient? 
Lees dan snel verder naar de voorwaarden.

Wij wensen u 
veel leesplezier!
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Door Sacha Keijer | F OBS Brandevoort

Live Tech Battle op
        OBS Brandevoort 

Stichting Hightech Helmond – de Peel 
bestaat uit meer dan 50 technische 
maakbedrijven uit de regio die zich sa-
men inzetten om techniek aan kinderen 
en de jeugd te presenteren. Dit jaar zou 
de stichting al weer voor de 10de keer de 
bekende Hotspot Hightech Helmond – de 
Peel organiseren. Maar zoals veel andere 
evenementen dit jaar kon ook dit eve-
nement geen doorgang vinden. In plaats 
hiervan besloot de stichting de #livetech-
battle 2020 te organiseren op de vrijdag 
voor de herfstvakantie. Om op deze ma-
nier de techniek op een leuke, spannende 
en zenuwslopende manier in meer dan 
50 klaslokalen te brengen. En dit plan is 
meer dan geslaagd gebleken

Als Brainport school, vindt OBS Bran-
devoort het van belang dat kinderen op 
jonge leeftijd kennis maken met techniek. 
En dat zij bekend worden met de (veel-
al technische) bedrijven in de Brainport 

regio. Daarom werkt de school nauw sa-
men met Stichting Hightech Helmond – 
de Peel. Omdat ook bedrijfsbezoeken en 
gastlessen in corona tijd geen doorgang 
vinden, vormde de Live Tech Battle een 
mooi alternatief voor alle groepen 7 en 8.
Een live DJ wist via het digibord vanaf 
09.30 uur de kinderen al dansend op de 
tafels te krijgen. De kinderen zaten na een 
half uurtje snel klaar voor de strijd toen 
Professor P. (als presentator van de quiz) 
om 10.00 uur stipt aankondigde dat de 
strijd kon losbarsten. Vanaf dat moment 
volgde een anderhalf uur durende zin-
derende strijd waar vragen over de regio, 
technische ontwikkelingen, bekende uit-
vinders en het moeten uitvoeren van ech-
te techniek proefjes voorbij kwamen. Na 
elke vraag gaf Professor P. een korte uitleg 
op het antwoord. De quiz was hierdoor 
niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam. 
Verschillende bekende en onbekende 
bedrijven en producten uit de regio wer-
den zo onder de aandacht gebracht van 
de kinderen. Met steeds een mooie kop-

peling naar het belang van techniek. Na 
elke ronde van tien vragen, kwam de tus-
senstand in beeld. En na 1,5 uur kwamen 
er niet één, maar meerdere winnaars uit 
de bus. Ook één van de teams uit groep 
7 van OBS Brandevoort eindigde op een 
knappe gedeelde eerste plaats. Het digi-
tale rad bepaalde dat team Nameless van 
Basisschool de Vendelier de prijs in de 
wacht sleepte, een Madscience show voor 
de hele klas. 

En dit succes smaakt voor alle betrokke-
nen naar meer. Stichting Hightech Hel-
mond – de Peel hoopt hiermee een (tech-
niek) zaadje te hebben geplant bij alle 
deelnemers. De quiz krijgt na alle reacties 
zeker een vervolg. Op OBS Brandevoort 
heeft een enthousiast team van vloggers 
de quizzende strijdende klasgenootjes 
in beeld gebracht. Deze beelden worden 
verwerkt in een mooie aftermovie, die 
binnenkort te zien zal zijn op het youtu-
be kanaal of de social media kanalen van 
OBS Brandevoort.

Ruim 1600 kinderen, in 406 teams, uit meer dan 50 klassen 
van 28 scholen streden half oktober in de Live Tech Battle. 
Zo ook de groepen 7 en 8 van OBS Brandevoort. De allereerste 
digitale schoolstrijd georganiseerd door Stichting Hightech 
Helmond - de Peel bleek meteen een daverend succes.

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

www.onsbrandevoort.com
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Inmiddels toch wel een Brandevoorter in 
hart en nieren. Toch was dit oorspronke-
lijk niet het geval. Jan Damen werd ge-
boren en getogen in de Helmondse bin-
nenstad en verruilde 10 jaar geleden de 
Rijpelberg voor een huis in De Veste. Nu 
staat hij midden in de wijk als beheerder 
van ’t BrandPunt. 

Hoe zijn jullie in Brandevoort 
terecht gekomen?
De verhuizing naar Brandevoort was een 
hele goede keuze voor Jan en zijn vrouw. 
Jan vertelt over de verhuizing: “We zijn 
hier 10 jaar geleden komen wonen en we 
hebben er geen seconde spijt van gehad. 
We hebben toevallig net ons huis ver-

kocht in De Veste maar ver weg gaan we 
niet, we hebben een huis gekocht in Li-
verdonk.” Ik vroeg Jan waarom zij destijds 
voor Brandevoort kozen. “We twijfelden 
tussen Dierdonk of Brandevoort. Onze 
drie dochters woonden toentertijd nog 
thuis en het openbaar vervoer speelde 
een grote rol. Brandevoort station ligt om 
de hoek en dit gaf toch een veilig gevoel.” 

Hoe werd je beheerder van ’t BrandPunt?
“Ik was natuurlijk al weleens in ’t Brand-
Punt te vinden maar dan aan de andere 
kant van de bar. Toen er een vacature vrij 
kwam vertelden veel vrienden mij dat dit 
echt voor mij was weggelegd. Op dat mo-
ment was ik net minder gaan werken bij 
Du Pré, hier werk ik al 42 jaar als financieel 
manager.  Ik had er dus wel de tijd voor en 
ik solliciteerde op de vacature. Nu, 3,5 jaar 
later, ben ik erg blij dat ik dat destijds heb 
gedaan.” Dat minder uren gaan werken 
is dus niet gelukt? “Integendeel zelfs, ik 
werk meer uren dan voorheen maar ik zou 
het voor geen goud willen missen.” 

Wat maakt beheerder zijn zo leuk?
“Er zijn veel aspecten die het een hele leu-
ke functie maken. Je hebt altijd te maken 
met positieve situaties. De mensen zijn blij 
om hier te komen en dat geeft een fijne 
sfeer. ’t BrandPunt heeft natuurlijk ook een 
sociaal doel in de wijk. We proberen men-
sen te verbinden en een ontmoetingsplek 
te zijn voor de inwoners van Brandevoort.” 
Het takenpakket van Jan is zeker afwisse-
lend. “Ik ben voornamelijk bezig met de 
planningen en het aansturen van het per-
soneel. Als het beheer zijn wij gezamen-
lijk verantwoordelijk voor het gebouw en 
bieden wij onderdak en faciliteiten aan de 
groepen die hier samen komen.” 

Hoe ervaren jullie de coronacrisis?
“Het is erg lastig maar we proberen ons 
zo veel mogelijk aan te passen. In het 
begin waren we compleet gesloten maar 
ook nadat we weer open waren merkten 
we dat veel mensen toch nog wegbleven. 
Wat geheel begrijpelijk is natuurlijk. Veel 
van onze wekelijkse bezoekers vallen ook 
in de risicogroepen.” Toen de horeca weer 
open mocht kwam de levendigheid weer 
wat terug. “Mensen kwamen weer een 
pilsje drinken. Velen van onze bezoekers 
blijven na het biljarten of sporten nog 
even aan de bar hangen, dit kon eindelijk 
weer na een lange tijd. Dit zorgde wel weer 
voor wat leven in de brouwerij.”

Hoe gaan jullie om met 
de nieuwe situatie?
Dit was helaas niet voor lange duur nu de 
nieuwe maatregelen zijn ingegaan. “De 
horeca is gesloten. Voor verhuur van ruim-
te blijven we open voor zover toegestaan 
volgens de richtlijnen zodat verenigingen 
en instanties hier nog steeds terecht kun-
nen. Als wij sluiten leggen wij die anders 
ook stil door de locatie weg te nemen, dat 
willen we niet. Het is nu extra vervelend 
dat we weleens nee moeten verkopen. De 
capaciteit is natuurlijk enorm afgenomen 
dus niet iedereen kan nog bij ons terecht 
voor een vergadering of sportles. We pro-
beren er het beste van te maken. Hopelijk 
zien we elkaar allemaal snel weer!” 

GEEF 
ME DE

JAN DAMEN
Door Lisa Meeuwsen | F Jan Damen
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Op de koffi  e bij: 
Joke en Louis Vrolings
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Een bijzonder actief echtpaar. Zo mag je Joke (83) en Louis (81) Vrolings wel noemen. 
Louis werd in 2013 Brandevoorter van het jaar. Zijn vrouw Joke is echter de reden dat de 

redactie van Ons Brandevoort Magazine op de koffi  e gaat: zij heeft een bijzondere oproep 
aan alle inwoners van Brandevoort.

Het is een druilerige donderdagmiddag. 
Bij aankomst wordt de warme koffie in 
het wit-roze bloemenservies geschonken 
en de worteltaart wordt geserveerd. Joke 
en haar man Louis wonen in een knus 
appartement in Brandevoort. 16 jaar gele-
den, in 2004, zijn zij in de wijk komen wo-
nen omdat ze dichter bij de zus van Joke 
wilden zijn. Hiervoor hebben ze op allerlei 
plekken in Nederland gewoond, maar in 
Brandevoort bevalt het nog steeds goed.

61 jaar getrouwd
Joke en Louis zullen menig Brandevoorter 
bekend voorkomen. Beide waren én zijn 
ze actief in het verenigingsleven van de 
wijk. Het stel is al 61 jaar getrouwd en de 
dynamiek tussen de twee is als een jong 

verliefd stel. Als er wordt gevraagd hoe ze 
elkaar hebben ontmoet, kijkt Joke naar 
Louis. “Vertel jij het maar, want ik ben al 
zo veel aan het vertellen”, glimlacht ze 
naar hem. Louis vertelt dat hij en Joke 
elkaar destijds leerden kennen bij een 
trekautomaat in Eindhoven. Een bijzon-
dere ontmoetingsplek. “Ik bracht haar 
naar huis en later spraken we af dat we 
elkaar wel tegen zouden komen op Hel-
mond kermis”, zegt Louis. “En alsof het 
zo moest zijn, kwamen we elkaar daar te-
gen”, vult Joke aan.

Een mooi leven
De twee vertellen allerlei verhalen over 
het rijke leven wat ze samen gehad heb-
ben. “Niet dat we dit nu niet hebben, 

maar die tijd zoals toen komt niet meer 
terug”, zegt Joke. Een onderwerp wat 
veelvuldig voorbij komt is boten. Voor de 
vensterbank staat een schaalmodel van 
een boot. Joke: “Ik denk dat we ongeveer 
40 jaar een eigen boot hebben gehad. In 
1966 kochten we de eerste. Het is eigenlijk 
Louis’ passie”, zegt Joke. Toen Joke Lou-
is leerde kennen, was hij marineman. Na 
zijn tijd bij de marine kwam hij terecht bij 
de sectie douanerecherche in Amsterdam 
en ver daarbuiten. Die passie voor bo-
ten is dus niet vreemd. Louis grapt: “En 
het is natuurlijk niet zo gek als je erover 
nadenkt: mijn sterrenbeeld is Waterman 
dus het kan ook niet anders.” Beide ha-
len ze herinneringen op aan de avontu-
ren die ze op het water hebben beleefd. 

Tekst & foto: Mandy Meeuwsen
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Joke: “We zijn overal naartoe gevaren en 
hebben veel tijd op de boot doorgebracht 
met vrienden en familie. We hebben wat 
meegemaakt: van feesten tot bijzondere 
vaartochten. Een fijne tijd.” 

Vrijwilligers
Op de tv kast pronkt het beeldje van de 
Brandevoorter van het jaar. Deze onder-
scheiding ontving Louis in 2013. “Drie 
maal scheeprecht was het. Ik was al twee 
keer eerder genomineerd, maar de der-
de keer ging ik er met de prijs vandoor”, 
glimlacht hij. Louis heeft niet stilgezeten 
en heeft zich op verschillende fronten in 
gezet voor de wijk: als penningmeester bij 
KBO St. Lucia, als vrijwilliger bij zowel het 
Brandpunt (waar hij ook de computerclub 

oprichtte) en sportpark Brandevoort (me-
de-initiatiefnemer voor de Stichting Spor-
ten en Bewegen) en medeoprichter van 
de jeu de boulesclub in Brandevoort. Een 
bezige bij, maar natuurlijk doet hij dit niet 
alleen. “De steun van Joke was en is hierin 
belangrijk. Zij heeft me hierin altijd vrijge-
laten.” Tegenwoordig is Louis nog steeds te 
vinden op Sportpark Brandevoort als vrij-
williger en ook nog als penningmeester bij 
Jeu de Boulesclub Brandevoort. Ook Joke 
is actief; beiden doen ook de Ledenzorg 
bij KBO en Joke kookt nog wel eens voor 
mensen die behoefte hebben aan een 
maatje. “Dat vind ik ook zo mooi aan Joke; 
ze is heel sociaal.” De twee kijken elkaar 
liefdevol aan en het is duidelijk dat ze ook 
na 61 jaar huwelijk nog gek op elkaar zijn.

Oproep aan alle Brandevoorters
De reden dat onze redactie aanschuift is vanwege een bijzonder verzoek van Joke. 
Tijdens het gesprek omschrijft ze zichzelf als een feestneus. Een feestneus die 
houdt van kerstverlichting. Ze vindt het dan ook erg jammer dat Dickensnight dit 
jaar niet door gaat vanwege de coronacrisis. “Het is dan altijd zo mooi verlicht 
in de wijk. Dat vinden wij ontzettend gezellig.” Die gezelligheid is te vinden in de 
verlichting die door het appartement hangt. Joke vertelt dat ze dit altijd hebben 
gedaan, versieren. “Waar we ook woonden, we hebben altijd uitgepakt met lichtjes 
en andere verlichting.” In het appartement zie je lichtsnoeren en potten gevuld met 
sierlichtjes. Zelf draagt ze tijdens het interview een hoedje met lampjes eromheen 
gewikkeld. Zo komt tóch een beetje het gevoel van Dickensnight naar Brandevoort. 
Maar, Joke heeft een oproep gericht aan alle Brandevoorters:

“Het is geen leuke tijd vanwege de coronacrisis, maar we kunnen er met zijn allen 
wat van maken. We gaan naar december toe met donkere en korte dagen en lange 
avonden. We wonen mooi in Brandevoort met veel groen en het is geweldig om 
daarvan te kunnen genieten. Nu alles is stopgezet, waaronder Dickens, zou het 
toch mooi zijn als we met zijn allen licht laten branden. De Brandevoorters zijn 
creatief genoeg om er iets moois van te maken. Als iedereen alle ramen verlicht, 
ook de winkelstraat, zijn we leuk bezig en als je dan door de straten loopt, is er toch 
wat te zien. Dan kunnen we zeggen en zingen: in Brandevoort brandt nog licht!”

Joke hoopt dat veel inwoners gehoor geven aan de oproep en dat Brandevoort 
mooi verlicht is tijdens de decembermaand, en misschien zelfs al wat eerder. 
Doet u ook mee? Stuur dan een mooie foto van uw verlichting naar redactie@
onsbrandevoort.com en wie weet ziet u deze dan terug in de decemberuitgave van 
het Ons Brandevoort Magazine.het Ons Brandevoort Magazine.

Ook wij, van de Brandevoortse Hoeve, 
zijn beland in een tijd van onzekerheid. 
Wat altijd zo bruisend was, is nu een bij-
na lege stilte. We hopen dat we binnen-
kort weer meer mogen en dat de gezel-
ligheid terug komt in de speelschuur en 
het restaurant. 

We missen de gasten, de drukte en de 
sfeer en proberen in deze tijd creatief te 
zoeken naar wat wel kan. Daardoor komt 
de focus op de boerderijwinkel te liggen 
die nog wel open is. Hier verkopen we in 
de winter verse huisgemaakte stampot-
ten en soepen met bijbehorende arti-
kelen. Ook gaan we komende week van 
start met de verkoop van kwaliteits kerst-
bomen en richten we ons op cadeau- 
en kerstpakketten met leuke en lekkere 
streekproducten. Daarnaast hebben we 
een webshop waar je online kunt bestel-
len en in plaats van de kerstbrunch hier 
hopen we jullie thuis te mogen verwennen 
met een lekkere lunch of brunch.

Gekke 
tijden

Hopelijk 
  tot snel!
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Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis

U kunt bij Monuta Magis terecht na het overlijden van een 
dierbare. Maar wist u dat u ook al eerder kunt kennismaken?

Maak gerust een afspraak om uw wensen te bespreken. 
Ik kom graag vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders 
verzekerd bent.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E jmagis@monuta.nl
I www.monutamagis.nl
T 0492 - 66 60 00 
 (dag en nacht)

Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Juliette Magis

88x132 Adv Monuta Magis.indd   1 18-12-17   14:28

Ceulen Klinieken: Oog voor de patiënt als mens! 

Ceulen Klinieken is een zelfstandige
polikliniek voor huidziekten en
spataderen. De inwoners van Helmond
en omstreken zijn erg tevreden over
Ceulen Klinieken. Dat blijkt uit zeer
hoge patiënttevredenheidsscores die
Ceulen Klinieken krijgt. Ceulen Klinie-
ken is op haar beurt weer erg verguld
met het vertrouwen van patiënten en
huisartsen. Dr. Ceulen, dermatoloog
en medisch directeur zegt: “Sinds de
oprichting van Ceulen Klinieken in 
2014 doen wij iedere dag weer op-
nieuw ons uiterste best om kennis en 
kunde op het hoogste niveau te hou-
den terwijl we geen concessies doen 
aan de laagdrempelige toeganke-
lijkheid en de patiëntvriendelijkheid.
Bij Ceulen Klinieken hebben we oog 
voor de patiënt als mens. In deze 
tijd is dat helaas niet vanzelfspre-
kend. En de mensen waarderen 
dat, dat is waar wij het voor doen!”

Helmond

Als Mohs-chirurg heeft ze de mogelijk-
heid om bij complexe vormen van huid-
kanker tijdens de operatie mircoscopisch 
weefselonderzoek uit te voeren. De pa-
tiënt heeft de zekerheid dat er geen 
restant huidkanker achterblijft en er 
zoveel mogelijk weefselsparend is 
gewerkt. Dr. Ceulen vertelt: “Ikzelf ben 
gepromoveerd op minimaal invasieve 
behandeling van spataderen. Dat houdt in 
dat we spataderen tegenwoordig behande-
len met weinig ingrijpende behandelingen 
zoals lasertherapie. Het grote voordeel is 
dat het onder plaatselijke verdoving kan 
en de patiënt na een uurtje weer buiten 
staan en zijn dagelijkse activiteiten weer 
kan hervatten. Een hele verbetering ten 
opzicht van vroeger waar je enkele weken 
opgenomen werd in het ziekenhuis.

Het One-stop-visit principe
Dr. Ceulen hoeft niet lang na te denken over 
de vraag wat patiënten het prettigst vinden.  
“Aandacht en snelheid!” Het eerste consult 
vindt meestal binnen één week plaats en 
omvat bij ons, tevens de onderzoeken en 
het maken van een behandelplan. Dat is 
veel sneller dan mensen gewend zijn!  Alle 
tegenwoordig beschikbare behandelmetho-
des en ruimtes zijn onder één dak aanwe-
zig. Als Ceulen Klinieken doen we hier nog 
een schep bóvenop; Onze patiënten krijgen  
hoogwaardige dermatologische zorg, korte 
wachttijden, een persoonlijke ontvangst, 
prettige onderzoeks- en behandelruimten, 
hypermoderne materialen, een echt luis-
terend oor van iedere professional die bij 
ons werkt en veel flexibiliteit in de agenda. 

Gespecialiseerde huidartsen
Een grote plus is dat Ceulen Klinieken een 
dermatologisch team heeft dat bestaat uit 
9 dermatologen, 2 aniossen, 3 huidthera-
peuten, 1 physician assistant. Patiënten kun-
nen met alle vormen van huidproblemen en 
spataderen bij Ceulen Klinieken terecht. 
Binnen de vestiging in Helmond is 
Drs. Judith Vermazeren–van Roij 
gespecialiseerd in dermatologi-
sche oncologie en Mohs-chirurgie. 

Daarbij worden behandelingen waar-
voor een medische indicatie bestaat 
100% vergoed door iedere Nederlandse 
zorgverzekeraar. Wel zo patiëntvriendelijk!”

Huidtherapie en Cosmetisch
Centrum
Ook huidtherapie en cosmetische 
dermatologie wordt door Ceulen Klinieken 
aangeboden. “Een dermatoloog heeft ver-
stand van een gezonde en zieke huid. Als 
geen ander kan de huidarts de huid als ware 
‘lezen’ en behandelen. Wanneer je kiest voor 
een behandeling van een zieke huid, dan 
wil je de beste specialist op dit gebied. Ook 
wanneer je kiest voor een medische behan-
deling van acne of cosmetische behandeling 
zou je niet anders willen dan het beste. Bij 
Ceulen Klinieken is kwaliteit gegarandeerd, 
wat ook bekrachtigd is door behalen en 
behouden van het ZKN-keurmerk. Tot slot 
verleent Ceulen Klinieken uitstekende 
service en nazorg. Dit houdt onder andere in 
dat Ceulen Klinieken 24 uur per dag, 7 dagen 
per week, 365 dagen per jaar bereikbaar is 
voor haar patiënten in het geval dat er een 
medische spoedsituatie is die niet kan 
wachten tot de volgende werkdag. Een team 
van ervaren medisch specialisten staat 
voor je klaar. Een wel zo veilige gedachte!” 

Stationsstraat 1, Helmond
085 - 043 24 54 

www.ceulenklinieken.nl
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Proef met 
de zelfrijdende 
minibus wordt uitgesteld

Eerder dit jaar werd bekend gemaakt dat Helmond start met 
de proef voor de zelfrijdende minibus.  De bus zal gaan rijden 
tussen station Brandevoort en de Automotive Campus. 

De proef met de zelfrijdende minibussen in Helmond van het 
Europese project FABULOS wordt uitgesteld tot naar verwach-
ting eind dit 2020 of begin 2021. De voorbereidingen kosten 
meer tijd en doorlooptijd dan gepland, mede door de aange-
scherpte COVID-19 richtlijnen. 

Aanvankelijk zouden de zelfrijdende minibussen van het Euro-
pese project FABULOS in november starten met proefritten in 
Helmond tussen station Brandevoort en de Automotive Cam-
pus. Zoals het er nu uitziet, wordt dit dus een aantal weken later. 

Stad van de slimme mobiliteit
Het doel van FABULOS is het versnellen van zogeheten ‘last-mi-
le-oplossingen’ op de Europese markt. Dat past bij Helmond, want 
maar liefst tweederde van de stad ligt binnen één mijlsafstand van-
af één van de vier stations. Wethouder Antoinette Maas: “Zeker in 
een last-mile-stad zoals Helmond biedt duurzame en innovatieve 
mobiliteitskansen. Ik ben blij met de stappen die we hierin kunnen 
zetten met de zelfrijdende minibus Fabulos.” De mobiliteitswereld 
verandert snel. Nu reizen we nog van A naar B met onze auto. Straks 
rijden we in elektrische deelauto’s, -fietsen en  scooters. Het liefst 
via één app en in combinatie met het openbaar vervoer. Naast de 
zelfrijdende minibus FABULOS zet Helmond dit jaar in samenwer-
king met Europa en in Zuid-Nederland met SmartwayZ.NL in op 
onder meer deelfietsen en elektrische steps.

Een foto van de bus genaamd Nayva genomen tijdens het Dutch Automotive Festival in 2019 |  F Dirk van Dam
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De optie van transportbuizen voor gevaarlijke stoffen is ge-
schrapt uit het bestemmingsplan. In het voorjaar heeft o.a. 
Weekkrant De Loop mede campagne gevoerd om deze buizen 
niet door Mierlo-Hout/Brandevoort te laten lopen, dit was zeer 
onwenselijk.

Op een aantal plekken, onder meer in Stiphout, Mierlo-Hout en 
Brandevoort, zouden de ondergrondse buizen voor brandbare 
vloeistoffen en de licht ontvlambare gassen ethyleenoxide (ook 
giftig) en propeen erg dicht bij huizen komen. 

Waakzaamheid is geboden
VVD Limburg heeft onlangs toch weer een motie ingediend om 
het tracé weer terug op de kaart te krijgen. Inmiddels is bekend 
dat de motie door de Tweede Kamer  is ‘aangehouden’. Maar men 
hoopt dat van uitstel uiteindelijk afstel komt. Het geeft echter wel 
aan dat iedereen behoorlijk alert moet blijven!

Wordt vervolgd.
www.buizenbrandevoort.nl

Waakzaamheid geboden

Buizen Brandevoort: 
gemeente Helmond 
past plan aan

Pastoor Pieter Scheepers (48), nu nog pastoor van As-
ten-Someren, wordt op verzoek van bisschop Gerard 
de Korte, per 1-1-2021 pastoor van de Damiaanparochie 
(Mierlo-Hout, Stiphout, Brandevoort, Helmond-West) in 
Helmond. 

Door het aanstaande vertrek van pastoor Norbert Swa-
genmakers,  zat de parochie verlegen om een goede ver-
vanger. Die heeft men dan ook gevonden. 

Pieter, van geboorte Mierlo-Houtenaar, heeft zijn familie 
en vrienden allemaal in deze regio wonen. Hij is een broer 
van die andere bekende 
Helmonder, Rob Schee-
pers de tonprater. Vele 
instanties en verenigin-
gen reageren met vreug-
de op deze benoeming. 

En zien uit naar een 
vruchtbare samenwer-
king, waarbij positiviteit 
de boventoon zal heb-
ben.

Damiaan parochie Helmond 
krijgt nieuwe pastoor

Kranenbroek. Met rechts de boerderijen van 
Fam. Manders, Meulendijks en Van Dijk.

De spoorlijn met daarboven het huis van de 
oorspronkelijke bewoners, Sjaak en Ria van Gennip.

Voorbereidingen voor de verdere bebouwing.Deze prachtige foto’s zijn gemaakt door: www.drone-up.nl

Brandevoort/Kranenbroek
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Lambertusend
Aan de rand van deze nieuwe woonwijk 
Brandevoort ligt de Sint Antoniusweg. 
Aan deze weg ligt ook een bosachtige 
perceel van een goede 800 m2. Volgens 
de overleveringen is de bosperceel in 
het verleden Lambertusend genoemd. 
Dit lapje grond huurt het Sint Antonius 
Abtgilde uit Mierlo-Hout voor het bedrag 
twee gulden vijftig per jaar. Daarmee heeft 
het gilde grond en heeft ze een plaats om 
haar schutsboom te plaatsen. Op 4 mei 
1967 lezen we in het Helmonds Dagblad 
'Nu hoor ik nota bene dat het terrein niet 
meer aan veiligheidsvoorschriften zou 
voldoen en dat er niet meer op de "puist" 
geschoten mag worden.' en zodoende 
moest het Houtse gilde van Sint Anto-
nius Abt van armoe naar de broeders 
in Mierlo toe om daar de Oranjefeesten 
te verschieten.'

Oorspronkelijk staat er in dit gebied een 
kleine kapel die toegewijd is aan Sint Lam-
bertus, vandaar de benaming Lambertu-
send die nu niet meer gebruikt wordt. Er-
gens in het midden van de zestiende eeuw 
wordt de kapel buiten gebruik gesteld, 
raakt in verval en wordt uiteindelijk ge-
sloopt. Wat er rest is een stuk grond waar 
eeuwen later het gilde van Sint Antonius 
Abt haar schietterrein heeft tot mei 1967. 
Enkele topografische namen in Brande-
voort herinneren nog aan een gildeverle-
den. Zo is de straat Schutsboom, de Sint 
Antoniusweg en het Antoniusbosje.

De kapel
Jaren later, nu het lapje grond geen dienst 
meer doet als schietterrein gaan er bin-
nen het gilde stemmen op om daar als 
zichtbare herinnering een kleine kapel te 
bouwen. Men wil heel graag het verleden 
zichtbaar maken en levend houden. Het 
Sint Antonius Abt gilde is de oudste ver-
eniging van Mierlo-Hout, opgericht in 1451 
telt op dit moment  zo'n dertig geüni-
formeerde leden. Ze weet zich gesteund 
door een viertal gildeheren en een be-
schermheer die veel contacten hebben in 
de Houtse samenleving. Het gilde kent al 
vele jaren een keizer, Jan Vermeulen en de 
huidige koning is Adri van de Laar.

Links en rechts zijn er diverse contacten 
gelegd met de gemeente Mierlo en de 
parochie van Sint Lucia in Mierlo. In het 
voorjaar van 1962 is het zover en de gil-
debroeders kunnen aan de slag. Allereerst 
wordt het grondwerk en de fundering voor 
de kapel gestort. 

Ongetwijfeld is er ook goed gezorgd voor 
de 'inwendige mens', immers dit gilde 
kent als één van de weinige gilden in Kring 
Peelland marketentsters. Ook zal het be-
reiken van het hoogste punt niet onopge-
merkt voorbij zijn gegaan. 

De kapel meet zo'n 2 meter bij 1,5 meter 
en is ongeveer drie meter hoog. De kapel 
is gemaakt van een handvorm baksteen 
in verschillende kleurstellingen. Om het 
raamwerk, met daarachter een afbeel-
ding van Sint Antonius en aan de zijkant, 
net onder de dakpannen zijn elementen 
van hardsteen gebruikt. Op het kapelletje 
zelf herinnert een plaquette aan de inze-
gening ervan op 25 november 1962 door 
pastoor Verbeek.

Sinds een paar jaren heeft het Sint Anto-
nius Abtgilde een vervlogen traditie weer 
in ere hersteld. Zo Trekt het gilde met de 
gildepastoor in vol ornaat op vanuit de 
Sint Luciakerk in Mierlo-Hout naar het ka-
pelletje in het Antoniusbosje in inmiddels 
Brandevoort waar een eucharistieviering 
plaats vindt. Na afloop blijft men nog ge-
zellig bij elkaar om de contacten met de 
bewoners van Brandevoort te verstevigen.

't Gilde leeft op Mierlo-Hout en Brande-
voort’ is de slogan van dit gilde en zeer 
zeker is dat waar als je ziet dat het gilde 
er daadwerkelijk op uit trekt om zich te 
tonen aan de bewoners van Mierlo-Hout 
en Brandevoort.

In 1995 verkoopt de gemeente Mierlo 
een stuk grond aan de gemeente Helmond. 

Deze stad heeft immers dringend behoefte aan
woningen. De wijk Brandevoort ontstaat en is
inmiddels in heel Nederland bekend vanwege 

de grote variatie in architectuur.

Met dank aan John Sleegers, 
hoofdman Sint Antonius Abt gilde 
voor de waardevolle informatie.

't gilde leeft op Mierlo- 
Hout & Brandevoort

11

Sint 
Antonius

kapel

F | Anton van Lieshout
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Henry Manders 
Bestrating

06 - 20 40 44 33
www.mandersbestrating.nl

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

Helmond (Stiphout)

Dinsdag 13.00 – 17.30 uur
Zaterdag 08.30 – 16.30 uur

VERS UIT DE BOOMGAARD. BOOMGAARD BOOMGAARD.

Goorsebaan 16, 5706 LG  Helmond
T 0492-547303 | M 06-13214422
www.appelboer.nl

Julio Saltos,
keukenvernieuwer
bij u in de buurt.

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

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

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

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

www.dekeukenvernieuwers.nl

Akkers:
 Vuurwerkoverlast in Brandevoort

Politieke column

In mijn vorige column heb ik de afvaloverlast gedurende de 
zomermaanden rondom de ecozone besproken. Bedankt voor 
de reacties die ik naar aanleiding van deze column heb mo-
gen ontvangen. Zo wordt onder andere benoemd dat er, zeker 
rondom de steiger, te weinig prullenbakken staan om het afval 
kwijt te kunnen. Dit heb ik inmiddels besproken met de ver-
antwoordelijke ambtenaar. Na Oud & Nieuw wordt er een extra 
prullenbak geplaatst bij de steiger. 

Toen ik las dat deze prullenbak pas na Oud & Nieuw geplaatst 
zou gaan worden, vond ik dat een wijs besluit. Niet meer dan 
logisch met het oog op het aantal vernielingen dat elke jaar-
wisseling plaatsvindt. Afgelopen jaarwisseling bedroeg de scha-
de maar liefst € 77.000. Het jaar daarvoor bedroeg de schade 
“slechts” € 11.000. De gemeente Helmond wil er dit jaar sterk op 
in zetten om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Als ik op dit mo-
ment ’s avonds mijn social media bekijk, dan is het wel duidelijk 
dat er al sprake is van vuurwerkoverlast. Zo blijkt onze markthal 
weer een geliefde plek om vuurwerk af te steken. Ook thuis zijn 
de ontploffingen van het vuurwerk duidelijk te horen. Al een 
aantal weken voordat het vuurwerk officieel afgestoken mag 
worden, zitten er al genoeg huishoudens thuis met kinderen die 
wakker worden of bange honden door het harde geknal. 
De inzet van politie en boa’s om te controleren op het afsteken 
van vuurwerk is niet oneindig. We moeten met de beschikbare 
middelen zo effectief mogelijk handhaven. Om deze reden ma-
ken we in de gemeente Helmond gebruik van de Mobile Alert 
app. Hierdoor krijgt de gemeente inzichtelijk wat de overlast-
gebieden zijn en kan de gemeente hierop sneller optreden. Je 
kunt hierbij melden wanneer je overlast ervaart van sier- en/
of knalvuurwerk en eventueel een foto uploaden ter verduide-
lijking. Tijdens de commissievergadering over de aankomende 
jaarwisseling, heb ik aangegeven dat het succes van de Mobile 
Alert app staat of valt bij de wijze waarop er om wordt gegaan 
met de meldingen. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de er-
varingen van onze inwoners en het effect van de app. Hopelijk 
leidt de inzet van deze app, samen met andere interventies, tot 
minder overlast voor onze inwoners.

Michael Akkers
Raadslid VVD Helmond

Voor vragen mag u altijd contact met mij 
opnemen via: m.akkers@raad.helmond.nl 

Mobile 
Alert 
iOS

Mobile 
Alert 
Android
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‘Burgemeester van Brandevoort’
 Jan Roefs doet zijn gekregen 

titel eer aan
Aan de Schutsboom in Brandevoort zag het er vroeger heel anders uit dan vandaag de dag. 

Iemand die dit zich nog herinnert als de dag van gisteren, is Jan Roefs. Jan woont al heel zijn leven in 
het huis waar hij en zijn 8 broers en zussen werden geboren. Velen zullen Jan kennen vanwege zijn 

betrokkenheid binnen de wijk of misschien wel van de columns die hij van tijd tot tijd schrijft voor het 
Ons Brandevoort Magazine. Het is dan ook niet gek dat hij in 2004 werd ‘bestempeld’ als 

burgemeester van Brandevoort. 

Roots in Brandevoort
Jan is het oudste kind van het gezin Roefs 
en woonde al in Brandevoort toen het nog 
Mierlo was. Een hele poos dus. We zitten 
aan de keukentafel in het ouderlijk huis. 
Hij wijst door het raam naar buiten, naar 
de achtertuin. “Vroeger stond het hier vol 
met kersenbomen. Onze familie had een 
gemengd bedrijf waar we producten ver-
kochten zoals melk en eieren.” Later kwa-
men achter op de plak stallen met kippen 
en varkens en vollegrondstuinbouw bij.  
Bij het gezin thuis was er altijd wat te be-
leven. “We hadden altijd inloop, maar dat 
is meestal als je een grote familie hebt”, 
herinnert Jan zich. Dat is niks veranderd. 
“We proberen elkaar nog elke zondag te 
zien, maar vanwege de coronacrisis zit 
dat er even niet in.” Samen met zijn broer 
Henk heef hij lange tijd het familiebedrijf 

gerund. Een paar jaar geleden is Jan uit 
het bedrijf gestapt, maar vervelen hoeft 
hij zich zeker niet. Hij is nog steeds een 
actief man binnen het verenigingsleven 
van Brandevoort en daarbuiten. “Bij ons 
in de familie is dat normaal. Dat je iets 
doet voor de maatschappij. Mijn vader en 
moeder deden dit ook al en wij, de kin-
deren, hebben dit weer van hen overge-
nomen.”

Verenigingsman
Je kunt Jan onder andere kennen van 
ZLTO Helmond-Mierlo, de wijkraad van 
Mierlo-Hout en Brandevoort en de KPJ 
Mierlo-Hout, maar ook van Sportpark 
Brandevoort en carnavalsvereniging de 
Brandeliers. Bij het laatstgenoemde is hij al 
vanaf het begin betrokken. Dit leidde er toe 
dat hij vorig jaar, samen met twee andere 
naamgenoten, is benoemd tot commissa-
ris van de club. In de grenzende wijk Mier-
lo-Hout helpt hij ook nog een handje mee. 
“Als lid van de schoefelploeg help ik samen 
met een aantal anderen om het kerkhof 
van Mierlo-Hout schoon te houden.” 

Ook een politieke carrière ging Jan niet uit 
de weg. In 1998 ging hij bij het CDA. “Daar 

ben ik in gerold na een discussie met de 
gemeente die destijds plaatsvond.” Ja-
renlang was hij fractievoorzitter van de 
partij. In oktober van dit jaar kondigde 
hij aan een stapje terug te nemen, maar 
blijft hij blijft actief als vicefractievoorzit-
ter. “Vanwege corona heeft het iets langer 
geduurd, maar het is goed om wat naar 
de achtergrond te treden.”
Tijdens het gesprek komt ook zijn titel als 
Burgemeester van Brandevoort aan bod. 
Jan glimlacht: “Ik zit nu in mijn twee-
de termijn. In 2004 kreeg ik die titel van 
Carnavalsvereniging de Kersepitten uit 
Mierlo voor 11 jaar. In 2015 kwamen daar 
nog eens 11 jaar bij.” Als ‘burgemeester’ is 
het van belang dat je fit blijft. Daar levert 
Sportclub van Duvel en Geweld een grote 
bijdrage aan. “Elke vrijdagavond voetbal-
len we in de zaal van ’t Brandpunt met 
een vast team. Na het spelen volgt een 
wedstrijdevaluatie. Nu ligt het even stil, 
maar zodra het weer mag, zijn we weer 
van de partij.”
Het lijkt een druk bestaan, maar Jan doet 
het met veel plezier. “Ik vind het belang-
rijk om een bijdrage te leveren aan de wijk 
waarin je woont. Samen maken we de 
maatschappij.” 
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Jan Roefs op zijn land een paar honderd meter van het 
ouderlijk huis. Hier houden de schapen het gras kort.  

|  F Mandy Meeuwsen

Door Mandy Meeuwsen
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Omdat iedereen anders is...
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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!

fi nanciële planning wonen | hypotheken echtscheidingen

Geef je dromen 
een Kanzz
Financiële planning levert 
je meer op dan het kost! 
Ben je onzeker over je 
fi nanciële toekomst? 
Start met een fi nancieel plan. 
Je bespaart geld en kunt de 
juiste fi nanciële beslissingen 
nemen. Bel voor een 
vrijblijvende afspraak of 
kijk op kanzz.nl.

Hans Maasakkers, FFP
06 - 50 52 47 02
hans@kanzz.nl
Herselsestraat 16  
5708 XK  Helmond
www.kanzz.nl

KAPSALONNicole
NIEUW IN HELMOND • NIEUW IN HELMOND

Voor dames, heren EN kinderen

Mierloseweg 51, Helmond | T: 06 300 75 443 
(Bel of kom langs om een afspraak te maken)

knippen €15,-

Traditionele Griekse gerechten

TOCH 
SINTERKLAAS 

BIJ U THUIS OP 
5 DECEMBER.

DAT KAN!

Als u in november eten bestelt 
voor minimaal € 50,- dan krijgt u 

gratis Sinterklaas in een persoonlijke 
video boodschap van maximaal 3 min. 

U levert de namen en de dingen 
die Sint moet benoemen.
Bel ons voor de details.

Dorpsstraat 71, Mierlo
0492 664968

BIJ U THUIS OP 
 DECEMBER
DAT KAN!

Als u in november eten bestelt 
voor minimaal € 50,- dan krijgt u 

gratis Sinterklaas in een persoonlijke 
video boodschap van maximaal 3 min. 

U levert de namen en de dingen 
die Sint moet benoemen.
Bel ons voor de details.

Dorpsstraat 71, Mierlo

BIJ U THUIS OP BIJ U THUIS OP 
5 DECEMBER

DAT KAN!

Als u in november eten bestelt 
voor minimaal € 50,- dan krijgt u 

gratis Sinterklaas in een persoonlijke 
video boodschap van maximaal 3 min. 

U levert de namen en de dingen 
die Sint moet benoemen.
Bel ons voor de details.

Dorpsstraat 71, MierloDorpsstraat 71, Mierlo
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Vrijwilligers gezocht voor 
kindervakantieweek Brandevoort

Hoe en wat? Dat is heel erg afhankelijk 
van de ontwikkelingen rondom het CO-
VID-19 virus, maar dat het weer een ge-
weldige week gaat worden dat staat vast!  
Om dit elk jaar voor elkaar te krijgen zijn 
vele handen nodig. We zijn hierbij spe-
cifiek op zoek naar de invulling van een 
viertal vacatures in drie commissies. 

Technische ondersteuning communicatie 
Wie is er handig op de computer? Ben jij in 
staat om ons te ondersteunen zodat onze 
digitale communicatie middelen werken 
zoals het hoort! Zoals met bijvoorbeeld 
het maken van onze nieuwsbrief (via mail 
chimp)? Kun jij inlogproblemen oplossen? 
Of een artikel op onze website publice-
ren? En onze nieuwsbrieven opmaken? 
Dit jaar zal onze steun en toeverlaat voor 
het laatst in de organisatie zitten. Dat wil 
zeggen dat jullie nu samen op kunnen 
trekken en je uitleg krijgt over alle werk-
zaamheden. 
Ook zijn we op zoek naar iemand voor de 
werkgroep facilitair. Ben jij dienstverle-
nend? Een bezige bij? En vooral inzetbaar 
gedurende de week? We zoeken iemand 
die bijvoorbeeld de traktaties voor de 
dag kan verdelen, gedurende de dag het 

drinken uit kan delen en kan helpen met 
opruimen. Iemand die houdt van organi-
seren en voorbereiden.
 
Binnen facilitair zijn we ook nog op zoek 
naar iemand die niet stil kan zitten. Ie-
mand die in het bezit is van een rijbewijs 
en alle locaties kan voorzien van de no-
dige spullen. Je rijdt met een busje alle 
spullen naar de juiste locatie en onder-
steunt de rest van de organisatie. 
 
En tot slot zoeken we iemand die niet 
bang is mensen te benaderen. Deze week 
kan alleen maar mogelijk worden ge-
maakt door de bijdragen van sponsoren. 
Vind jij het leuk bedrijven te benaderen 
en te kijken of daarbij een goede samen-
werking kan ontstaan? Dan pas jij in onze 
werkgroep sponsoring! 
 
Lijkt het je leuk om samen met ons een 
geweldige kindervakantieweek mogelijk te 
maken? Benader ons dan via inschrijvin-
gen@kvwbrandevoort.nl voor een verde-
re uitleg! We kijken uit naar je reactie.”

Organisatie kindervakantieweek 
Brandevoort 

“Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en dat betekent 
ook dat we weer gestart zijn met het voorbereiden van 

de KVW 2021! We zijn als organisatie alweer druk met het 
bedenken van een leuk thema en natuurlijk hoort daar 

ook weer een fantastische weekinvulling bij. 

Fors meer 
bestellingen
HellemondGift
waardebon in de
lift door Corona
Stichting HellemondGift waardebon 
meldt fors meer eindejaarsbestellingen 
door de corona ‘perikelen’. Mensen 
vrezen dat ze dit jaar met kerst meer 
aan huis zijn gebonden, ze kiezen dan 
vaker HellemondGift als cadeau.

Deze waardebon is immers te 
besteden bij meer dan 120 Helmondse 
ondernemers (horeca, detailhandel, 
cultuur en nog veel meer) en blijft 
oneindig geldig. Men kan dus met 
deze bon gaan ‘shoppen’, ook op een 
ander tijdstip in het jaar. De Helmondse 
economie wordt zo ondersteund en 
het is toch gewoon leuk om deze bon 
cadeau te krijgen!

Ook de gemeente, scholen, bedrijven, 
mantelzorgactie en instanties, kiezen 
vaker voor de HellemondGift als 
eindejaars waardering, maar ook door het 
jaar heen bij een bijzondere beloning of 
waardering of jubileum. HellemondGift 
fijn om te geven, maar nog fijner om te 
krijgen!  Kijk op www.hellemondgift.nl 
voor de verkooppunten. 

Grotere bestellingen mailen naar 
administratie@hellemondgift.nl
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Carnaval: 
meer dan gekke pakken, 
vrolijke muziek en bier

William is een bekend gezicht binnen het 
Helmondse carnaval. Al sinds 1992 is hij 
hierbij betrokken. In Brandevoort heeft hij 
al vele evenementen op poten gezet voor 
carnavalsvereniging De Brandeliers. Dit 
jaar zou hij als organisator zijn 22-jarig ju-
bileum vieren. Hij is er een tijdje tussenuit 
geweest door ziekte, maar alles bij elkaar 
opgeteld heeft hij begin 2020 die 22 jaar 
aangetikt. Een feestje zit er nu niet in, maar 
William zit niet stil. Zo houdt hij zich, naast 
zijn ‘gewone’ werk, bezig met banketbak-
ken (William’s Bakery, binnenkort online) 
en eerder genoemde Professor Carnaval.

Bourgondisch en Rijnlands carnaval
“De meeste mensen weten wel dat car-
naval een katholiek feest is, maar verder 

dan dat reikt de kennis meestal niet. Dat 
vind ik jammer, want ergens is er wel 
de interesse. Als ik vertel dat we binnen 
Nederland 2 soorten carnaval hebben, 
het Bourgondische (voornamelijk bin-
nen gevierd) en het Rijnlandse (voorna-
melijk buiten gevierd en getypeerd door 
de kleuren rood, geel en groen), reageert 
men vrijwel direct met een ‘oh ja’. Dat is 
mooi om te zien.” De eerste vraag die dan 
boven komt drijven, is welk type carnaval 
in Helmond gevierd wordt. “Daar is lastig 
antwoord op te geven, Helmond viert het 
op beide wijzen. Het is echt een mengel-
moes, onze stad is erg divers.”

Geschiedenis, waarden en gebruiken
Buiten de verschillen, stipt William als 
Professor Carnaval ook de overeenkom-
sten aan, legt hij de ceremoniële functies 

uit en gaat hij in op de geschiedenis. Waar 
komt carnaval vandaan? Wat vieren we nu 
eigenlijk? Waarom eten we na afloop ha-
ring? Wat doet de nar nou precies? Op al 
deze vragen krijgt men antwoord. “Ik vind 
het leuk als mensen snappen wat ze nu 
eigenlijk aan het doen zijn, ik wil ze be-
wust maken van wat voor traditie carnaval 
eigenlijk is. Ik wil ze enthousiasmeren voor 
de geschiedenis, waarden en gebruiken 
van carnaval. 

Daarnaast vind ik het leuk om de jeugd 
warm te maken voor carnaval. Niet alleen 
voor het feesten, maar voor het hele ver-
haal erachter.” Zodoende kwam hij op het 
idee om lezingen te gaan verzorgen. Later 
heeft hij voor de lagere scholen complete 
lespakketten samengesteld. “We hebben 
voor elk niveau een passende leerlijn ont-
wikkeld. Zo is het voor elke leeftijd inte-
ressant.”

Een afwisselend verhaal met humor
Het huidige carnavalsseizoen zou net be-
gonnen zijn. “Dat was voor mij het ultie-
me moment om af te trappen. Nu gooit 
het coronavirus roet in het eten. Deson-
danks heb ik, samen met mijn vriendin, 

William Feijen weet álles over 
dit kolderieke volksfeest. Hij heeft 
gemerkt dat er behoorlijk wat onwetendheid 
is; veel mensen zien het als een gezellig 
verkleedfeest met veel drank, maar hebben 
eigenlijk geen idee wat ze nu eigenlijk vieren. 
Daarom heeft hij Professor Carnaval in het leven 
geroepen. Een alter ego die op een leuke 
manier de kennis komt bijspijkeren.

Tekst & foto Wendy Lodewijk
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Bel me voor een afspraak

alles in kannen en kruiken en zijn we klaar 
voor de start. Zodra het kan en mag, trek-
ken we erop uit. Er is een website in de 
maak en ik heb al uitgedacht hoe ik een 
en ander op een ludieke manier kan ver-
tellen. Ik ben geen tonprater, maar ik ga 
mijn verhaal wel met de nodige humor 
brengen. Zo wordt het in elk geval niet 
saai!”, grapt William. Een lezing of les gaat 
zo’n 50 minuten duren. 
“Dan past het mooi in een lesuur en ook 
bij volwassenen is dat een mooie tijds-
duur om de aandacht erbij te houden. We 
maken er daarnaast een interactief geheel 
van. We zijn nog aan het kijken wat de 
mogelijkheden zijn, maar we zitten boor-
devol ideeën!”, sluit hij enthousiast af.

Respect voor de plaatselijke tradities
Professor Carnaval is in te zetten in elke 
plaats waar maar carnaval gevierd wordt. 
“Het hoeft niet per se Brabant of Limburg 
te zijn. Ook in Hengelo viert men carna-
val. Er zijn wel verschillen; in elke plaats 
hanteert men hun eigen plaatselijke of re-
gionale gebruiken. Ik zal mijn verhaal dan 
ook toespitsen daarop. Juist díe tradities 
mogen nooit verloren gaan.”

Bel me voor een afspraak

Oorspronkelijk stond tot en met eind november De Ca-
caofabriek in het teken van het thema 'Berlijn'.  Wegens 
de aangescherpte COVID-19 maatregelen is de tentoon-
stelling tot 19 november gesloten. Om iedereen de kans te 
geven deze tentoonstelling te bezoeken is de einddatum 
verplaatst naar 20 december. 

 voorgaande thema's als 'Gum' en 'Alles Moet Anders' heeft 
het programma van het Helmondse cultuurcentrum nu als 
aanleiding de Duitse hoofdstad. Leidend hierin is de expo-
sitie Berlin Baustelle, waarbij 14 kunstenaars uit Berlijn te 
gast zijn in de expositieruimte van De Cacaofabriek. Kun-
stenaar Bram Braam selecteerde de verschillende Berlijnse 
kunstenaars en gezamenlijk maken zij een presentatie van 
hun werk. 
Met het thematisch programmeren creëert De Cacaofa-
briek cross-overs tussen de verschillende disciplines. Een 

onderwerp wordt zo vanuit verschillende invalshoeken be-
licht. Het themaprogramma Berlijn laat zien en horen hoe 
kunstenaars, filmmakers en muzikanten geïnspireerd zijn 
geraakt door deze razend interessante stad. “De expositie 
Berlin Baustelle is een startpunt geweest voor het crossover 
programma. Door het bezoeken van de verschillende pro-
grammaonderdelen krijgt het publiek een indrukwekkende 
‘Berlijn beleving’ ”. De expositie Berlin Baustelle is gratis te 
bezoeken in deze periode. Het complete programma zal 
binnenkort te vinden zijn op www.cacaofabriek.nl

THEMA BERLIJN IN 
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hoofdprijs
modecheques t.w.v. €500

en...
...60 eerste prijzen
...80 troostprijspakketten

23 november t/m 13 december

mede mogelijk gemaaktdoor lenssen manders mode ‘voor haar’ en lenssen mannenmode

23 november t/M 13 december23 november t/M 13 december

mede mogelijk gemaakt door Lenssen manders mode ‘voor haar’ en lenssen mannenmode 

EN...
...60 eerste Prijzen
...80 troostprijspakketten
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en...
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...80 troostprijspakketten

23 november t/m 13 december23 november t/m 13 december23 november t/m 13 december

mede mogelijk gemaaktdoor lenssen manders mode ‘voor haar’ en lenssen mannenmode

De winnaar van het bloemetje van deze 
maand is Jean-Paul van Lieshout. Me-
vrouw Vrolings, die ook in deze editie 
van het magazine staat, vond dat hij dit 
bloemetje meer dan verdiende. 

Jean-Paul werkt hard aan zijn eigen zaak, 
bij de carnavalsvereniging in Mierlo-Hout 
en ook bij Joke zelf voert hij nog wel eens 
klusjes uit. Mevrouw Vrolings vond het 

dan ook fijn dat zij de bloemen mocht 
uitreiken bij haar neefje. 
Ken jij iemand die een bloemetje ver-
dient? Een moeder, vader, opa, oma, 
buurvrouw, kennis of iemand anders die 
wel even in het zonnetje gezet mag wor-
den? In samenwerking met Bloemboe-
tiek Nicole geeft het Ons Brandevoort 
Magazine elke editie een mooi bloemetje 
weg. Mail je motivatie naar redactie@ 

onsbrandevoort.com en vertel ons waar-
om jij vindt dat diegene dit verdient. Deze 
actie wordt mede mogelijk gemaakt door 
Bloemboetiek Nicole

Bijzonder bloemetje
F | Redactie Ons Brandevoort

Bloemboetiek

Nicole
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Inleveradres: Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

 te koop  cursussen  kennismaking  te koop gevraagd
 te huur  vakantie  diversen  huisdieren
 personeel  evenementen  auto’s en motoren  onroerend goed
 woningruil  radio en tv

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 8,00
€ 9,50
€ 11,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 15,50

Wat te verkopen? Probeer ‘n Brandje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. 
Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.

Bereikbaarheids
diensten
Bereikbaarheids

Welzijn Brandevoort 
Gezondheidscentrum 
Brandevoort, 
De Plaetse 98 
5708 ZJ Helmond
Website: www.sgcb.nl
E-mail info@sgcb.nl

Huisarts
Spoedlijn huisartsen: 0492 – 50 47 04
Spoed avond / weekend: 088-8765151
Afspraak maken: 0492-504705
Medicatie herhalen: 0492-504706
Intercollegiaal overleg: 0492-504707
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Apotheek Brandevoort
0492 – 37 00 47 
De Plaetse 86, 5708 ZJ Helmond
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 
8.00 - 17.30 uur

Dokter 
(alleen spoedgevallen)
Centr. Huisartsenpost
Telefoonnummer: 0900-8861
Elkerliek Ziekenhuis, dagelijks 17:00-08:00, 
weekend/feestdagen.

Apotheek
(alleen spoedgevallen)
Dienstapotheek Peelland
Telefoonnummer: 0492 - 59 59 83
Elkerliek Ziekenhuis, 
dagelijks 17:00 tot 08:00, 
weekend/feestdagen

Politie
Politie afdeling Helmond Centrum,
bezoekadres: Kasteel-Traverse 101, Helmond
Telefoonnummer: 0900-8844
Website: www.politie.nl

Stadswacht
Tel. 0492 – 84 59 70

Buurtbrigadier Roy Mudde 
Telefoonnummer: 0900 – 88 44 
E-mail: roy.mudde@politie.nl

Gemeente Helmond
Tel. 0492-140492

Storingen (24 uur)
Elektriciteit / gas: Tel. 0800 – 90 09
Water: Tel. 0492 – 59 48 94 

Slachtofferhulp
Na telefonische afspraak 
Tel. 0900 – 0101

Dierenambulance:
Tel. 0492 - 51 39 71

GGD Brabant-Zuidoost 
Website: www.ggdbzo.nl | Tel. 088 – 0031 100

Verloskundigen
Ditchbij verloskundigen Helmond
De Plaetse 98B, 5708 ZJ Helmond 
0492-501712

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

Gezocht: 
Marktspullen, antiek, 
klokken, schilderijen, 

beelden etc. Tel.: 
06-13208306

GEZOCHT

TE HUUR

TE KOOP

Rolluiken, luifels,-
vloerbedekking, 

lamellen, (rol)gordij-
nen, jaloeziën, etc. 
Zeer concurrerende 

prijzen. Gratis meten 
en prijsopgaaf. 

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, 

Helmond, 
T: (0492) 535901

FEESTJE? 
Tent v.a. € 20,-;
Staan tafel € 4,-;
Karaoke € 25,-;

Tel. 0492-510855  
www.ikgeefeen

feestje.nl

Weet jij welke van deze drie stukjes in de puzzel past?
Raad het juiste antwoord en win een waardebon

t.w.v. € 20,- te besteden bij Cafetaria Brandevoort!

A B C

Mail het juiste antwoord naar redactie@onsbrandevoort.com o.v.v.
 fotopuzzel + maandnummer. Voeg in de mail uw naam, adresgegevens en 

telefoonnummer toe en wie weet bent u deze maand de winnaar!
Insturen van de juiste oplossing kan tot en met 23 november 2020.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie oktober 2020: Marcel Heesakkers



HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL
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HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

NIEUW

Vraagprijs € 699.000,- k.k.

Stepekolk-Oost 9 

Teunishoeve 13 Kravelsbeemden 19

VERKOCHT

NIEUW NIEUW

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

Vaartsestraat 25

Vraagprijs € 799.000,- k.k.

Tierelayshoeve 8

Vraagprijs € 379.000,- k.k.

Statenlaan 188

TE KOOP
KAVEL CA. 2.400 m2 

VERKOCHT

Vraagprijs € 485.000,- k.k.

Kaldersedijk

KAVEL CA. 2.400 KAVEL CA. 2.400 KAVEL CA. 2.400 2

TE KOOP
KAVEL 684 m2 

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Oud Brandevoort 

KAVEL CA. 5000 m2 KAVEL CA. 5000 KAVEL CA. 5000 KAVEL CA. 5000 KAVEL CA. 5000 2

TE KOOP

KAVEL 684 22

TE KOOP

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Schutsboom

Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8

 WÉRKT VOOR U

Teunishoeve 13 Kravelsbeemden 19

Vraagprijs € 485.000,- k.k.

Kaldersedijk

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Oud Brandevoort 

*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND
ALS IN 

EINDHOVEN


