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Beste leerlingen van groep 8,
 
Onze digitale open dag zit erop. Op 7 februari lanceerden we een 
nieuwe film over onze school. Kijk de video terug om te horen wat 
leerlingen vertellen over het Carolus!

Daarnaast lieten we films zien over onze afdelingen: 
mavo, havo en atheneum/gymnasium. Alles is te vinden op 
www.carolus.nl. U kunt op onze website een afspraak 
inplannen voor een virtueel, persoonlijk gesprek. Wij zitten 
voor u klaar op 24 en 28 februari en op 3 en 10 maart.
 
Helaas hebben we niemand fysiek kunnen ontmoeten op onze open dag. Gelukkig zijn er nog 
wel drie meeloopmiddagen voor leerlingen van groep 8. Deze vinden plaats op 24 februari 
en op 3 en 10 maart.  Meer info en inschrijven kan via onze website. Belangrijk is ten slotte 
natuurlijk de aanmelding. Die is anders dan anders; aanmelden kan van 1 t/m 22 maart. 
Ook hierover alles op www.carolus.nl.
 
Het is een tijd vol onzekerheden. Wij weten echter één ding zeker: 
we gaan voor een schooltijd om nooit te vergeten!

International Business College • Versterkt talenonderwijs • Leren op de havo • Leisure & Lifestyle Class • Brainportschool
Geo Future School • Je eigen coach • Ondernemende mavo-plus • Atheneum én gymnasium • Carolus Academie
XL-leren: op zoek naar jouw talent • Notebook-onderwijs • Kunst en cultuur • Grenzen over • Vakken als 3D-Design en 
Global Issues • Begeleiding op maat • Health & Wellness Class • Design & Technology Class • Een leuke schooltijd!

www.carolus.nl
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inhoud

Minibus FABULOS

De portfolioklas

Dissolver

Geef me de 5: Brandeliers

Het is zover: de voorbereidingen voor de proef 
met de zelfrijdende minibus van het Europese 
project FABULOS in Helmond zijn gestart. 

Leerlingen uit groep 7 en 8 van OBS Brande-
voort krijgen in de portfolioklas de kans om hun 
creatieve talent verder te ontwikkelen. Het draait 
in deze klas echter niet alleen om creativiteit.

Student Communication & Multimedia Design 
aan Avans Hogescholen Wessel Vlemmings (21) 
lijkt een doorsnee Brandevoortenaar, maar heeft 
wereldwijd al behoorlijk naam gemaakt als live 
artiest onder de naam Dissolver.

We kunnen er natuurlijk niet meer omheen. 
De coronacrisis beïnvloedt ons allemaal. 
Het virus gooit veel roet in het eten. Wat ook 
niet door kan gaan dit jaar: carnaval. Ik sprak met 
drie bestuursleden van de Brandeliers over het 
effect op het carnavalsseizoen, wat de 
Brandeliers zo leuk maakt en hoe zij op een 
creatieve manier toch activiteiten 
organiseren voor de Brandevoorters. 
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Beste lezer,
Voor u ligt de eerste editie van het Ons Bran-
devoort Magazine van 2021. 2020 was een raar 
jaar, we hopen dan ook dat 2021 voor u veel 
moois in petto heeft. Wij van het Ons Bran-
devoort Magazine zijn vol goede zin begonnen 
aan dit nieuwe jaar! We hebben dan wel geen 
echt ‘ouderwets’ carnaval dit jaar, toch heeft 
ons magazine dit keer een carnavalesk tintje. 
Natuurlijk vindt u ook in deze editie weer volop 
nieuws uit en over Brandevoort.

In deze editie
In dit nummer gaat Floortje in gesprek met Wes-
sel Vlemmings: deze jongeman timmert inter-
nationaal aan de weg in de muziekwereld. Lisa 
spreekt met de Brandeliers over hun 13-jarig 
bestaan en carnaval tijdens de crisis. Ten slot-
te gaat Wendy langs bij Gustaf en Otto, een 
feestduo dat mening tent op zijn kop zet. Om 
het leuk te houden voor u als lezer, kunt u ook 
nog iets winnen! In dit magazine staat een puz-
zel. Als u het juiste antwoord weet, kunt u deze 
mailen naar redactie@onsbrandevoort.com en 
een waardecheque winnen van cafetaria Bran-
devoort ter waarde van 20 euro! 

U kunt ook elke maand iemand opgeven voor 
een bloemetje. Kent u iemand die dit verdient? 
Mail naar redactie@onsbrandevoort.com en 
vertel ons waarom diegene in het zonnetje gezet 
zou moeten worden.

COLOFONCOLOFON

Wij wensen u 
veel leesplezier!
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Het is zover: de voorbereidingen voor de proef met 
de zelfrijdende minibus van het Europese project 
FABULOS in Helmond zijn gestart. 

Zelfrijdende 
minibus FABULOS 
is in Helmond

F | Bart van Overbeeke Fotografie

De komende weken worden de shuttle en 
de route rijklaar gemaakt en worden test-
ritten gereden. Als de minibus slaagt voor 
het eindexamen en de RDW en gemeente 
groen licht geven, dan start de proef met 
de zelfrijdende minibus medio januari.

Mét reizigers, conform coronarichtlijnen 
en tussen het verkeer. Zonder chauffeur, 
maar met een veiligheidssteward die con-
tinu meekijkt en kan ingrijpen als het no-
dig is. “De weg is nog lang, maar dit is een 
grote stap vooruit naar een duurzame en 
verkeersveilige toekomst”, aldus wethou-
der Antoinette Maas. 

Veiligheid voorop
De zelfrijdende minibus rijdt straks tus-
sen Brandevoort station en de Automo-
tive Campus. De route doorkruist Brain-
port Smart District, de slimste wijk van de 
toekomst. De drie kilometer lange route 
bevat vier haltes. Het gaat om station 
Brandevoort, Berenbroek en twee haltes 
op de Automotive Campus. De zelfrijden-
de minibus rijdt tijdens deze testfase met 
een snelheid van maximaal 18 kilometer 
per uur. Dat is ongeveer een gemiddel-
de fietssnelheid. Op de minibus zitten 
sensoren waardoor het bewegingen op 
afstand kan waarnemen en zelf actie on-
derneemt. Voor de veiligheid worden er 
verschillende tijdelijke verkeersmaatrege-
len getroffen, zoals een maximumsnel-
heid van 30 kilometer per uur voor al het 
verkeer op de route. De shuttle wijkt niet 
af van zijn baan waarop hij is geprogram-

meerd, ook rijdt hij voorzichtiger dan een 
gemiddeld weggebruiker en kan hij nog 
onverwacht remmen. Dus op de testroute 
worden andere weggebruikers door infor-
matieborden daarvoor gewaarschuwd.

Makers van de toekomst
Helmond is als onderdeel van de regio 
Brainport Eindhoven binnen Europa een 
voorloper op gebied van slimme mobili-
teit. Samen met het bedrijfsleven, over-
heden, onderwijs en kennisinstellingen 
wordt nieuwe technologie in Helmond 
ontwikkeld én toegepast, op straat en op 

de Automotive Campus. Dat is niet de 
enige reden waarom gemeente Helmond 
deelneemt aan de proef. “De stad groeit, 
dus ook het vervoer neemt toe”, aldus 
wethouder Antoinette Maas. “We willen 
een verkeersveilige, bereikbare, groene en 
schone stad zijn met duurzame vormen 
van vervoer voor iedereen. Helmond is 
een fietsstad met maar liefst vier trein-
stations, maar het busvervoer staat onder 
druk. Zelfrijdend vervoer kan hiervoor in 
de toekomst een oplossing zijn. Daarom 
investeren we samen met Europa, de re-
gio Brainport Eindhoven en het Zuid-Ne-
derlandse programma SmartwayZ.nl 
in slimme mobiliteitsoplossingen zoals 
deelmobiliteit en zelfrijdend vervoer”. 

Europees project
De Europese Commissie, Regio Deal 
Brainport Eindhoven en de gemeente 
Helmond maken de proef financieel mo-
gelijk. De proef is onderdeel van het Euro-
pese project FABULOS dat in Noorwegen, 
Finland, Griekenland, Estland en Neder-
land wordt uitgevoerd om deze nieuwe, 
duurzame vormen van vervoer te ont-
wikkelen en testen. De pilot in Helmond 
wordt uitgevoerd door het internationale 
consortium SAGA uit Noorwegen en Fin-
land. The Future Mobility Network is het 
Nederlandse bedrijf dat lokaal de inge-
bruikname organiseert van het voertuig 
van de Franse fabrikant Navya. RDW be-
oordeelt op de minibus de weg op mag. 

Daarnaast werken tal van nationale or-
ganisaties mee: Brainport Smart District, 
Automotive Campus Helmond, Brand-
weer Brabant-Zuidoost, politie, onder-
zoekscentrum TNO, Fontys Hogescholen, 
Breda University of Applied Sciences, 
provincie Noord-Brabant, SmartwayZ.NL, 
Hermes, Aon en Hanenberg Wegenbouw.

Blijf op de hoogte
In het begin van de proef reizen vanwe-
ge corona alleen nog studenten en me-
dewerkers van de Automotive Campus 
en bedrijven aan de route mee. Wil je 
graag een rit meemaken? Stuur een mail 
naar fabulos@helmond.nl en blijf op de 
hoogte. Kijk voor meer informatie over de 
zelfrijdende minibus op www.helmond.
nl/fabulos en www.fabulos.eu.

www.helmond.nl/fabulos  |  www.fabulos.eu



555

Bekijk een video van de zelfrijdende minibus FABULOS 
op het Youtube kanaal van Helmondnu
Bekijk een video van de zelfrijdende minibus FABULOS 
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Omdat iedereen anders is...
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Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.
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Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933T (0492) 590933

www.henkvanrooijfietsen.nl
O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

Voor verkopen of advies bel 0492-590933 of mail info@henkvanrooijfietsen.nl

Werkplaats  is normaal geopend.

Voor verkopen of advies 

Wij bezorgen of versturen uw aankopen graag voor u.

Werkplaats 

De fysieke showroom/winkel is gesloten.

ONDERHOUDSBEURT* VOOR UW FIETS 
INCLUSIEF POETSEN

NU VAN € 89.00 VOOR 

SLECHTS € 59.00
MAAK ALVAST EEN AFSPRAAK 

GELDIG TM 5 MAART 2021   *EXCL. ONDERDELEN

aanbieding|DL

Henry Manders 
Bestrating

06 - 20 40 44 33
www.mandersbestrating.nl

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

Helmond (Stiphout)

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
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Uniek samenwerkingsproject: 

de portfolioklas

Een unieke samenwerking tussen Stich-
ting Openbare Basisscholen Helmond en 
álle middelbare en creatieve vervolgscho-
len in Helmond, zo kun je de portfolioklas 
wel noemen. Van eind september tot be-
gin januari krijgen kinderen uit groep 7 en 
8 de mogelijkheid om een eigen beeldend 
portfolio op te bouwen. Ze komen weke-
lijks bij elkaar en werken aan creatieve kun-
stopdrachten. Uiteindelijk is er een grote 
finaledag, dan exposeren en presenteren 
de leerlingen hun eigen werk in de Cacao-
fabriek. 

Waarom een portfolioklas? Creatieve 
vakken worden steeds belangrijker in dit 
multimediatijdperk, dat benadrukt ook 

initiatiefnemer Marvin Corneille, boven-
schools cultuurcoördinator van OBS Hel-
mond: “Investeren in de ontwikkeling van 
het creatief denkvermogen van kinderen 
heeft ontzettende veel meerwaarde. Ze 
leren niet alleen om zich creatief te uiten, 
maar ook om kritisch te kijken naar zich-
zelf en anderen, ze leren om zich een goed 
onderbouwde mening te vormen in plaats 
van zomaar iets te roepen en ze ontdekken 
dat iedereen anders is en eigen kwaliteiten 
heeft. De portfolioklas gaat dus om veel 
meer dan alleen het creatief bezig zijn. 
Juist door al deze dingen samen, gaan kin-
deren steviger in hun schoenen staan. Wij 
zijn er trots op dat we ze dat mee kunnen 
geven.” Ook de samenwerkingspartners 

omarmen dit idee. Gedurende het traject 
gaan de leerlingen op alle VO-scholen 
creatief aan de slag. Zo maken ze niet al-
leen kennis met de vaardigheden rondom 
verschillende creatieve technieken, maar 
krijgen ze ook de mogelijkheid om meteen 
te ervaren hoe het reilt en zeilt op hun ver-
volgschool. De portfolioklas is een samen-
werking tussen initiatiefnemers Stichting 
Openbare Basisscholen Helmond en Cul-
tuurContact, De Cacaofabriek, Dr. Knip-
penbergcollege, Carolus Borromeus Colle-
ge, Jan van Brabant College, Praktijkschool 
Helmond, Vakcollege Helmond en ROC Ter 
Aa. Het project loopt van september tot ja-
nuari en vindt plaats op de dinsdagmid-
dag van 16.00 – 17.30uur. 

Leerlingen uit groep 7 en 8 van OBS Brandevoort krijgen 
in de portfolioklas de kans om hun creatieve talent verder 
te ontwikkelen. Het draait in deze klas echter niet alleen 
om creativiteit. Ook 21e eeuwse vaardigheden, zoals 
kritisch en probleemoplossend denken, presenteren en 
reflecteren, krijgen volop aandacht.

F |  OBS Brandevoort
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06-50524702 | hans@kanzz.nl | www.kanzz.nl

5 Redenen voor het hebben 
van een goed fi nancieel plan.

Op dit moment zijn er veel mensen die behoefte hebben behoefte 
aan rust, fi nanciële rust. Dit krijg je door middel van een goed fi nan-
cieel plan. Ik geef je 5 redenen waarom het belangrijk is om een goed 
plan te hebben.

1. Financiële rust
Dit is misschien wel de belangrijkste reden; Een goed plan geeft je 
rust of je nu en in de toekomst voldoende geld hebt om in je levens-
onderhoud te kunnen voorzien. 

2. Goed georganiseerd
Met een goed plan beschik je over een overzicht van je totale 
inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden plus alle fi nanciële 
producten die je in het verleden hebt afgesloten. 

3. Realiseren van doelen
Financiële planning helpt je vooruit te kijken. Je bepaalt je wensen, 
doelen en dromen voor nu en de toekomst en stemt je fi nanciën hier 
dan ook op af. 

4. Je gezin beschermen
Een solide plan zorgt ervoor dat je je partner en kinderen fi nancieel 
goed verzorgt achter laat als jou iets overkomt.

5. Voorbereiden op fi nanciële noodsituaties
Een plan zorgt ervoor dat je te allen tijde beschikt over een fi nanciële 
buff er, afhankelijk van jouw specifi eke situatie.

Voordelen
Ik verras elke dag mensen met de mogelijkheden en de voordelen. 
Doorgaans levert een goede planning uiteindelijk meer op dan dat 
hij kost! En laten we eerlijk zijn: inzicht in je fi nanciën is niet in een 
bedrag uit te drukken; het is onbetaalbaar.

Politieke column

Verstedelijking en mobiliteit Helmond 2040: het meest actuele 
onderwerp in de politiek op dit moment. En dat is niet voor niks, 
het gaat tenslotte om de inrichting van de toekomst van Helmond.

Wat betekenen de letters MIRT: Meerjarenprogramma Infrastruc-
tuur, Ruimte en Transport. Een studie in onze regio naar hoe we 
in afstemming met elkaar allerlei opgaven voor de toekomst 
het hoofd kunnen bieden. We hebben het dan over hoe we met 
het bouwen van woningen de verwachte groei van de bevolking 
kunnen opvangen en waar we dat gaan doen. We kijken naar de 
toekomstige verkeersstromen van noord naar zuid, van oost naar 
west en visa versa. Ons openbaar vervoersconcept speelt daar ook 
een rol in. Hoe gaat de wegenstructuur eruitzien? En niet te verge-
ten goede leefbaarheid, een belangrijke voorwaarde.

In december 2020 en in januari 2021 hebben raadsleden en bur-
gercommissieleden opiniërend gesproken over deelinvullingen 
van de MIRT als het om Helmond gaat. Twee zaken springen er 
op dit moment uit:
• Wat te doen als de oost-west verbinding door de stad 
 (Traverse) vanwege leefbaarheid (luchtkwaliteit etc.) niet 
 meer te handhaven is?
• Waar gaan we nieuwbouw uitvoeren?

In de discussie heeft 50PLUS stelling genomen tegen de zui-
delijke varianten als vervanging van de Traverse. De variant via 
de Vossenbeemd heeft heel direct consequenties voor ‘t Hout 
(sluipverkeer) en Helmond-West (aansluiting op de Heeklaan en 
Kasteelherendreef). De variant Rochadeweg zal mogelijk dezelf-
de consequenties hebben via de N612 (de weg naast het kanaal). 
Bovendien ligt in de politiek de suggestie op tafel om de Rocha-
deweg door te trekken naar de A270 door Lungendonk en via de 
Brandevoorstedreef. Beide varianten leveren in onze opinie veel 
schade op aan natuur en het woonklimaat.
Het college heeft in de plannen opgenomen dat de uitvoering van 
nieuwbouw binnenstedelijk (met name Stationskwartier) moet 
gaan plaatsvinden. Dit standpunt delen we van harte; op die ma-
nier komen we tot een robuust centrum met alle bedrijvigheid 
vandien. Het idee om te komen tot het ontwikkelen van Lungen-
donk als nieuwe wijk wijzen we af. Als het gaat om de invulling 
van de verkeersstromen zijn wij voorstander van een lange on-
dertunneling van de Traverse. Uit de beschikbare stukken blijkt nu 
dat het rijk en de provincie geen financiële bijdrage geven voor die 
ondertunneling. Dat is jammer en betekent ook dat we deze optie 
moeten laten varen, want het huishoudboekje van de gemeente 
zal zulke bedragen in alle redelijkheid niet kunnen opvangen.

50Plus Helmond vindt dat de noordelijke variant absoluut de 
voorkeur moet krijgen en dat betekent de ‘ruit’ om Eindhoven en 
Helmond, aangevuld met verbreding van de N279. In de komende 
maanden zal duidelijk worden waar we in Helmond op uitkomen. 

Frans Mol, Fractievoorzitter 50PLUS Helmond

Mol: 50PLUS en 
het MIRT
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Op het sportpark komen onder normale 
omstandigheden meer dan 2000 men-
sen per week. De wijk groeit nog volop 
en er zijn veel mooie plannen voor de 
toekomst van het multifunctionele sport-
park. Daarom slaan SSBB en SVB de han-
den ineen. De voetbalclub is de hoofdge-

bruiker van het sportpark. Het heeft 900 
actieve leden, onder wie 200 vrijwilligers. 
Het voelt de verantwoordelijkheid om 
bij te dragen aan het dagelijkse bestuur 
van het sportpark. Beide partijen zijn na 
goede gesprekken tot de samenwerking 
gekomen. Sportpark Brandevoort werd 

gesticht in 2006, met als doel een mul-
tifunctioneel sportpark voor de wijk Bran-
devoort. Om dat doel te bereiken werd 
in 2008 de stichting opgericht. De jaren 
daarna was er een enorme groei van ac-
tiviteiten en gebruikers van diverse sport-
verenigingen. Het sportpark ontwikkelde 
zich overeenkomstig.
Het multifunctionele sportpark is een 
plaats voor sporten, bewegen en verbin-
ding. Het is een visitekaartje van de wijk, 
waar iedereen trots op kan zijn.

Sportpark Brandevoort 
is klaar voor de toekomst
Sportpark Brandevoort heeft een nieuw bestuur. De 
Stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort (SSBB) 
en Voetbalvereniging SV Brandevoort (SVB) bundelen 
in dit bestuur hun krachten. SSBB gaat verder onder 
de naam Stichting Sportpark Brandevoort. Het doel 
van de samenwerking is om de vele mooie ambities 
van sportief Brandevoort te realiseren.

MIERLO

Dorpsstraat 710492-664968
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Eerste woningen in slimste wijk: om te testen en van te leren

Woonbedrijf is erg trots om samen met 
Team CASA en de andere partners, aan 
de wieg te staan van een woning waarin 
baanbrekende technologieën zijn ver-
werkt. CASA staat voor Comfortable, 
Affordable, Sustainable, Alternative. Het 
doel is om een comfortabel, betaalbaar 
en duurzaam alternatief voor sociale 
huurwoningen te bouwen. 
Dit idee kwam van Antoine Post, stu-
dent Natuurkunde aan de TU/e en ma-
nager van Team CASA. Hij hoorde veel 
over duurzame ontwikkelingen, maar zag 
dat niet terug in doorsnee woningen. Hij 
had ideeën over het ontwerpen van een 
duurzame woning en vond andere stu-
denten die graag aansloten. Zo hebben 
ze CASA 1.0 vormgegeven en brachten 

de plannen samen met Hurks tot een  
uitvoeringsgereed ontwerp.

Sociale huurwoning van de toekomst? 
Natuurlijk is er veel aandacht voor de 
techniek, maar ook aan de betaalbaarheid 
is gewerkt. De huurprijs voor het apparte-
ment is circa €620,00 en voor de studio’s 
ongeveer €430,00 (prijzen zijn exclusief 
servicekosten). Huurtoeslag aanvragen 
is mogelijk. In het appartement gaat de 
teammanager van Team CASA wonen 
omdat hij het graag wil uittesten en te-
gelijkertijd kan zorgen voor het goed inre-
gelen van de technische installaties. Voor 
de 2 studio’s zoeken we bewoners die hier 
maximaal 2 jaar willen wonen en ervaring 
opdoen met een innovatieve woning. En 

die ervaring met ons willen delen zodat 
we er van leren. 
Woonbedrijf gaat vlak voor de opleve-
ring 1 studio verhuren. De andere blijft 
beschikbaar voor exposure. Daar kunnen 
de sponsors die Team CASA met produc-
ten hebben ondersteund, kijken hoe het 
werkt en tonen aan hun klanten. Deze 
woning wordt in 2022 verhuurd. 

“Ook mensen met een kleine portemon-
nee moeten in een duurzame woning 
kunnen wonen. Daarom hebben we veel 
interesse in deze vernieuwende technie-
ken en toepassingen,” vertelt Ingrid de 
Boer, algemeen directeur/bestuurder van 
Woonbedrijf. “CASA 1.0 is de eerste in z’n 
soort en we gaan deze nieuwe technieken 

Bouw innovatieve én betaalbare
woningen in Helmond gestart 

Woningcorporatie Woonbedrijf, Team CASA en het Eindhovens bouwbedrijf Hurks zijn 
gestart met de bouw van CASA 1.0. Deze innovatieve en betaalbare woningen komen als 
eerste in Brainport Smart District (BSD) in Helmond, de slimste wijk ter wereld. CASA 1.0 

bestaat uit in totaal 3 betaalbare sociale huurwoningen: een appartement met 1 slaapkamer 
en 2 studio’s. De woningen zijn zeer duurzaam, hiervoor worden nieuwe innovaties en 
technologieën gebruikt die bedacht zijn door de TU/e studenten van Team CASA. In het 

voorjaar van 2021 zullen de woningen klaar zijn.

CASA 1.0  |  F Team CASA
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monitoren. We willen er van leren en kij-
ken of we die binnen de sociale huursec-
tor breder kunnen toepassen. En of een 
ontwikkeling als deze op grotere schaal 
tot de mogelijkheden behoort.”

Beter dan een nul-op-de-meter huis
De studenten ontwierpen niet alleen een 
nul-op-de-meter huis, maar gaan een 
stap verder. Nulwoningen zorgen name-
lijk voor een piekbelasting op het net, 
met veel overtollige energie in de zomer 
en een tekort in de winter. Daarom komt 
er een grote watertank, die het teveel aan 
energie in de zomer opslaat voor gebruik 
in de winter. De energie voor de woning 
komt uit een energiedak, die een zon-
nepaneel en zonneboiler combineert en 
daardoor zowel elektriciteit als warmte 
genereert. Het elektrisch netwerk in de 
woning bestaat uit een combinatie van 
gelijkstroom (DC) en wisselstroom (AC), 
en voorkomt daarmee verspilling bij de 
omzetting. Ook de waterhuishouding is 
bijzonder: hemelwater wordt opgevangen 
om het toilet door te spoelen.

In de keuze voor bouwmaterialen en het 
bouwproces zelf streeft Team CASA ook 
naar duurzame oplossingen. Zo bestaat 
de woning uit modulaire eenheden, die 
bij montage geen lijm vereisen. Dit garan-
deert duurzame sloop met hergebruik van 
materialen én maakt verbouwingen mak-
kelijker en goedkoper. Verder gebruiken de 
studenten bewust geen beton, vanwege 

de negatieve impact van dit materiaal op 
het milieu. De bouwtechniek ‘Slimbou-
wen’ moet het materiaalverbruik en afval 
verminderen, het reduceert bouwfouten 
en zorgt voor lagere CO2-uitstoot. Dat 
gebeurt door de verschillende disciplines, 
zoals bouwkundig en installatietechniek, 
op te knippen. In CASA 1.0 zijn bijvoor-
beeld alle installaties in de kern van de 
woning geplaatst: makkelijker om te in-
stalleren én te onderhouden.

Meer informatie over CASA 1.0 vindt u op 
www.teamcasa.nl, onder andere over de 
gebruikte technieken en toepassingen.

Slimme wijk
CASA 1.0 is de eerste woning in Brainport 
Smart District. In deze slimme wijk wor-
den de nieuwste inzichten en technieken 
op het gebied van participatie, gezond-
heid, data, mobiliteit, energie en circula-
riteit ingezet om een duurzame en mooie 
woonomgeving te creëren. De ontwikke-
ling van BSD is een co-creatieproces tus-
sen o.a. bewoners, professionals en ande-
re stakeholders.

“Met de realisatie van CASA 1.0. komen 
een aantal ambities van BSD samen. 
Overheid, onderwijs, bedrijfsleven en be-
woners hebben de woning samen ont-
wikkeld. Deze woning laat zien dat BSD 
een wijk wordt voor iedereen. Iedereen 
moet kunnen wonen in BSD en het is 
goed dat nu de eerste schop in de grond 

gaat,” aldus projectwethouder Cathalijne 
Dortmans, die tevens als voorzitter van 
de stichting BSD betrokken is bij de ont-
wikkeling van de wijk.

Hurks: founding partner en verbinder
Als founding partner heeft Hurks vanaf 
de start van CASA 1.0 in dit project geïn-
vesteerd. Door intensief met het studen-
tenteam samen te werken, specialistische 
bouwkennis en -ervaring uit te wisselen 
en het sponseren van materialen en uren, 
helpt Hurks de ambities van Team CASA 
waar te maken en tot een haalbaar en 
maakbaar concept te komen. Bijvoorbeeld 
bij het opstellen van de technische om-
schrijving; een vertaling van de CASA-am-
bities naar de dagelijkse bouwpraktijk. Ook 
verzorgt Hurks de technische enginee-
ring vanaf de bouwaanvraagstukken. Als 
hoofdaannemer van het project CASA 1.0, 
treedt Hurks op als verbinder van andere 
bouwpartners en leveranciers. Inge Schip-
per, directeur voorbereiding Hurks: “Onze 
drijfveer: door te investeren in jonge men-
sen en innovatie onderstrepen wij ons ver-
trouwen in een duurzame toekomst.”

Brandevoortse kinderen 
planten kerstbomenbos
Ieder jaar proberen de kinderen van ons blok iets te bouwen hier voor op het 
veld aan de straat Emansgangske. Van hut tot crossbaantje. Ieder jaar wordt 
het echter afgebroken door de gemeente.

Dit jaar hadden ze het idee om kerstbomen te verzamelen met kluit en deze in 
het veld te zetten. Dit omdat anders de kerstbomen worden vernietigd en dat 
is zonde van de bomen en dus ook zonde voor de natuur. Ze zijn door de hele 
wijk gaan zoeken en met een winkelwagentje van de Jumbo gaan verzamelen. Er 
kwamen zelfs bewoners hun kerstbomen brengen. Er wordt iedere dag aandacht 
aan het ‘bos’ besteed, als het hard waait staan sommige bomen scheef en deze 
worden dan weer netjes opnieuw geplant. De gemeente heeft het tot nu toe nog 
steeds laten staan en de kids zijn supertrots op hun dennenbos! 
De kinderen hopen dan ook dat de bomen gaan groeien en dat ze zo volgend jaar 
met Kerstmis de bomen weer te kunnen verkopen en daarna weer terugzetten 
hier op het veld. Zo’n leuk en mooi initiatief!  De kinderen die eraan hebben mee-
gewerkt zijn: Luke, Sem, Jairo, Kick, Keet, Mick, Jaro, Mika,Tye en nog een Luke.

F | Tamara Beekmans
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Op onze vorige oproep om met ideeën te komen voor mogelij-
ke invullingen van het pand wat we beschikbaar hebben in De 
Veste, zijn diverse leuke ideeën gekomen. Één die eruitspringt, 
is een repair café. Zeker in deze tijd van circulair denken, zou dit 
een mooie oplossing kunnen zijn. Veel huishoudelijke appara-
ten gaan ‘stuk’ terwijl deze nog prima te repareren zijn. 

Nu willen we vanuit de wijkraad peilen of er wijkbewoners zijn die 
zin, interesse en tijd hebben om zich hier als vrijwilliger voor in te 

zetten met ondersteuning vanuit de wijkraad. We willen kijken 
om hier een proefperiode mee te draaien, waarbij we tegen een 
kleine vergoeding goederen kunnen repareren voor wijkbewo-
ners. Uiteraard pas op het moment dat het vanwege de corona-
maatregelen weer kan.

Mocht u interesse hebben, dan vernemen wij dit graag. 
U kunt contact opnemen via 
wijkraad.secretaris@brandevoort.org

   Beste 
wijkbewoners,

Beschikbare ruimte aan de Laan door de Veste 116  |  F Wijkraad Brandevoort
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Dissolver: 
regionaal nog onbekend, 

internationaal volop bekend

Hoe begon het allemaal?
Heel zijn leven luistert Wessel al naar verschillende stijlen van 
muziek. “Het is een soort soundtrack van mijn leven. In principe 
heb ik altijd wel muziek aan staan of ben ik er mee bezig.” Rond 
2013 kreeg hij meer interesse in DJ’en en kocht, geïnspireerd op 
de toen aanstormende Nederlandse DJ Martin Garrix, een eigen 
DJ controller, een soort basisset. Na een poosje bleek het toch 

niks te zijn, maar als 18-jarige ging Wessel naar zijn eerste tech-
nofeestje. “Ik vond het meteen geweldig. Waarmee kun je dit ma-
ken?, dacht ik.” Hij kocht zijn eigen synthesizer en ging aan de 
slag. “Er ging een wereld voor me open. Je sluit hem aan op je ge-
luidssysteem en je kunt gewoon muziek maken!” Wessel kreeg de 
smaak te pakken. Hij breidde zijn muziekapparatuur in datzelfde 
jaar nog uit met een drummachine en een tweede synthesizer. 
Zijn nieuwe passie was geboren.

Doorbraak
Na zijn eerste tracks uit te hebben gebracht, ging het aardig; 
Wessel’s muziek werd goed ontvangen, waardoor hij zijn tracks 
naar grotere artiesten begon te sturen. Zo ook naar Nina Kra-
viz. De Russische techno DJ werd enthousiast van zijn werk en 
besloot in mei 2020 wat van zijn tracks te draaien tijdens haar 
livestream. 
“Normaal gesproken worden livestreams niet heel vaak bekeken, 
maar van dat soort artiesten met rond de anderhalf miljoen likes 
wel.” Eén van de tracks maakte hij samen met een andere Russi-
sche artiest. “De vocalen in die track waren in het Russisch door 
hem ingezongen. Ik had geen idee wat het betekende. Pas nadat 
Nina het nummer in haar set had gedraaid kwam ik te weten  
wat hij zei.”

Er werden stukjes uit geknipt en door mensen op YouTube en 
SoundCloud gezet. Voordat het uitkwam, werd het nummer al 
zo’n 40 000 keer beluisterd. Het nummer staat op Spotify nu 
rond de 180 000 luisteraars. Na het succes werd Wessel ge-
vraagd voor meer platen en hij stuurde een remix van het Ne-
derlandse liedje ‘Watskeburt’ van De Jeugd Van Tegenwoordig. 

“Ik dacht, laat ik het maar opsturen, misschien vind ze het iets.” 
Ook dit draaide de artieste in een nieuwe stream, waardoor haar 
Nederlandse volgers los gingen. 

2020 was hét jaar
En het was nog niet klaar; in Raad De Plaat, een bekende Fa-
cebook-groep, werd het veel gedeeld. De mensen wilden we-
ten van wie de plaat afkomstig was. Uiteindelijk werd Wessels 
nummer hier verkozen tot track van het jaar. “Ondanks corona 
heb ik in 2020 toch een soort doorbraak mogen ervaren. Ik 
weet niet of me dit ook was overkomen als we geen lockdown  
hadden gehad.”

Eén ding is zeker. Wessel blijft het liefste doorgaan met het ma-
ken van muziek. “Dankzij Nina heb ik de handvaten aangereikt 
gekregen om er echt iets mee te gaan doen. Ik haal het liefst zo 
snel mogelijk mijn bachelor om ergens parttime aan de slag te 
gaan, zodat ik daarnaast al mijn tijd in mijn muziek kan stoppen.”

Student Communication & Multimedia Design aan Avans Hogescholen 
Wessel Vlemmings (21) lijkt een doorsnee Brandevoortenaar, maar 
heeft wereldwijd al behoorlijk naam gemaakt als live artiest onder 

de naam Dissolver. Nina Kraviz, een bekende Russische DJ, heeft zijn 
tracks onlangs uitgebracht op haar label Trip Records. Hierdoor brak 

hij in één klap door in de wereld van de technomuziek. 

Door: Floortje Jansen

De live artiest in actie  |  F Mike de Jong
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Peter van der 
Linden Parket: 
al 50 jaar een begrip 

in parketvloeren
Op 15-jarige leeftijd ging Peter van der Linden al samen 
met zijn vader aan de slag om de mooiste en beste par-
ketvloeren te leggen. Het ambacht, de kennis en kunde, 
werd van vader op zoon overgedragen. In 1971 is Peter van 
der Linden Parket opgericht en dat betekent dat zij dit jaar 
50 jaar bestaan! Zo’n mooi jubileum is reden voor mooie 
aanbiedingen.

Een gevestigde naam in Helmond, 
Eindhoven en ver daarbuiten
Peter van der Linden Parket is al jarenlang een hoog aan-
geschreven naam en dat is niet voor niets. Zij zetten in op 
de vertrouwde en persoonlijke aanpak. Er is met parket veel 
mogelijk, zowel voor bestaande vloeren als nieuwe vloeren. 
En parket gaat een leven lang mee, het is dus belangrijk 
goed naar de wensen van de klant te luisteren. Dat is dan 
ook iets wat bij Peter van der Linden Parket hoog in het 
vaandel staat. Daarnaast wordt de vloer volledig door eigen 
mensen gelegd, er wordt dus niets uitbesteed. Gegaran-
deerd goed!

Aantrekkelijke aanbiedingen
Het 50-jarig jubileum verdient eigenlijk een feestje, maar 
met de huidige coronamaatregelen is er weinig mogelijk. 
Toch willen ze bij Peter van der Linden Parket dit heugelij-
ke feit niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom hebben ze 
aantrekkelijke aanbiedingen gemaakt. Benieuwd naar deze 
aanbiedingen? Of wil je graag meer informatie over (het leg-
gen van) een parketvloer? 

Bel naar 06 –12500743 of mail naar info@peterparket.nl. 
Bekijk ook de website: www.peterparket.nl

www.peterparket.nl | 06-12500743 | info@peterparket.nl

Informeer naar 
   onze jubileum 
aanbieding!
   onze jubileum    onze jubileum 

ing!
   onze jubileum 

ing!
   onze jubileum    onze jubileum 

ing!
   onze jubileum    onze jubileum 

5050
JAARSinds 1971

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
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Niet in één genre te vangen
Toch dekt een term als ‘feestmuziek’ niet 
compleet de lading. Dave en Silvio doen 
veel meer. Zij kijken per gelegenheid wat 
de beste keuze is qua repertoire op dat 
moment en zorgen dat iedereen binnen 
een halve minuut meedoet. De keuze van 
liedjes kan variëren van ultieme meezin-
gers tot ritmische inhakers, van Duitse 
Schlagers tot energieke springnummers. 
De keuze is reuze, maar fout en feest vor-
men altijd de rode draad. En zo zien ze 
er ook uit. De pakken kunnen niet fouter 
en de pruiken zijn lachwekkend. Je krijgt 
al goeie zin als zij de zaal binnenlopen en 
dat is nou net de bedoeling! 

Druk bezette baasjes
Door corona zitten Dave en Silvio al bijna 
een jaar met een lege agenda, zoals iede-
re andere artiest. Vóór maart 2020 was 
het aanpoten voor de heren: elk weekend 
hadden ze minimaal 3-4 boekingen. Van 
carnavalsoptredens in Brabant en Lim-
burg, tot Oktoberfesten in alle uithoeken 
van Nederland, waar ze logischerwijs Gus-
taf und Otto genoemd worden. Het ar-
tiestenleven bracht hen zelfs tot ver over 
de grens tot Oostenrijk aan toe en ook in 
België zijn ze graag geziene gasten. “Daar 
ontbreekt het aan leuke feestduo’s”, licht 
Silvio toe. “Op een of andere manier zie je 
dat gewoon minder vaak. Overal schieten 
zangers als paddenstoelen uit de grond, 
maar vaak treden die dan ook solo op. 
Een duo geeft veel meer dynamiek aan 
een optreden.” Dat Gustaf en Otto geen 
doorsnee duo is, is al te merken aan de 
vele verhalen de ze te vertellen hebben. 
Over ongemakkelijke personeelsfeestjes 
waar het publiek onwijs genoot, maar van 

de baas niet mocht dansen, of over feest-
jes waar ze elk jaar opnieuw gevraagd 
worden zonder dat men ze beu wordt. 
Ze hebben plaatsgenomen bij diverse 
bekende tv-programma’s zoals Gordon 
Draait Door of Kassa. Ze zijn zelfs ge-
vraagd voor een deelname aan Holland’s 
Got Talent. “Dat heeft op het laatst helaas 
geen doorgang kunnen vinden vanwege 
corona. Anders hadden we graag daar 
gestaan”, zegt Silvio. “Eigenlijk hebben 
we al best veel gedaan in Nederland én in 
het buitenland. Het komische is dat we in 
Brandevoort bijna nooit optreden”, grapt 
Dave.

Onderscheidend
Dave en Silvio leerden elkaar kennen op 
het schoolplein. Niet als kind, maar als 
vader. Ze werkten samen aan een kerst-
feest voor school (Dave zong al) en vanuit 
daar is het balletje gaan rollen. Ze hebben 
in de tussentijd al heel wat artiestenna-
men gebruikt, voor elk type feestje was 
er weer een ander duo dat je kon boe-
ken. Dat werd uiteindelijk verwarrend en 
sindsdien staan zij overal op de planken 
als Gustaf en Otto. Ze voeren geen tradi-
tionele setlist, maar kiezen nummers die 
niet elke zanger al kiest. “In de huidige tijd 
waarin er elke maand honderden num-
mers uitgebracht worden en artiesten 
zomaar benaderbaar zijn via social media, 
is het belangrijk dat je niet dertien in een 
dozijn wordt”, vertelt Dave. “Zeker bij op-
tredens. Een man van middelbare leeftijd 
met een jasje en een spijkerbroek aan die 
een Nederlandstalige smartlap zingt, die 
vind je in bijna elk dorp. Wij pakken het 
anders aan. Wij onderscheiden ons door 
de keuze in liedjes en door onze verschij-

ning. Wij vallen op en zetten daarmee een 
toon voor de rest van het feest. En dat is 
ook precies waarom we het zo leuk vinden 
om te doen! Wij creëren een sfeer van ge-
zellig samenzijn, naar het voorbeeld van 
de Toppers. Gewoon heerlijk als één grote 
familie plezier maken en genieten.”

Ook eigen muziek
Gustaf en Otto zijn niet alleen uniek in 
hun liedjeskeuze en kleding, zij maken 
ook eigen nummers. Ze hebben inmid-
dels vier singles uitgebracht, met bijbe-
horende videoclip. “We hebben niets te 
klagen, de radio pikt onze liedjes goed 
op. En daar mogen we in de tijd van 
streaming toch best een beetje trots op 
zijn. Natuurlijk balen we er wel van dat we 
nu zo weinig aan promotie kunnen doen. 
Er ligt nog een plan voor een compleet al-
bum, maar ja, daar horen ook optredens 
bij”, aldus Dave. “Gelukkig hebben we al 
wel weer een eerste boeking binnen”, vult 
Silvio hem aan. “Hopelijk kan dat daad-
werkelijk doorgaan en kunnen we snel 
weer de draad oppakken. We missen het 
allebei ontzettend om een feestje te bou-
wen in een volle zaal.”

F H & B Entertainment

een feestelijker duo is er niet!
Gustaf en Otto… als je het hardop zegt, klinkt het heel Duits en heel fout tegelijk. 

En daarmee heb je gelijk een paar typerende kenmerken van dit komische feestduo te pakken. 
Dave Joosten (Gustaf) en Silvio van de Ven (Otto) bouwen overal en nergens een feestje met 

opzwepende, uptempo liedjes waarbij je onmogelijk stil kunt blijven zitten.

Door: Wendy Lodewijk
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Door: Lisa Meeuwsen

F | Inge van der Meulen

We kunnen er natuurlijk niet meer om-
heen. De coronacrisis beïnvloedt ons 
allemaal. Het virus gooit veel roet in het 
eten. Wat ook niet door kan gaan dit jaar: 
carnaval. Ik sprak met drie bestuursleden 
van de Brandeliers over het effect op het 
carnavalsseizoen, wat de Brandeliers zo 
leuk maakt en hoe zij op een creatieve 
manier toch activiteiten organiseren voor 
de Brandevoorters. 

Waar vindt de Brandeliers zijn oorsprong?
Brandevoort is een relatief jonge wijk in 
Helmond. Toch zijn de Brandeliers al 13 
jaar actief binnen de wijk. Wendy Smits, 
secretaris van de Brandeliers, vertelt over 
de oprichting. “De Brandeliers is ooit be-
gonnen als vereniging. Dit gebeurde in 

2008. Eric Bouwmeester en Marcel Bijs-
terveld hadden het ludieke idee om een 
carnavalswagen te kopen, want Brande-
voort had een carnavalsclub nodig. Vrij 
kort daarna werd de Brandeliers omgezet 
naar een stichting, en dat zijn we nu nog.” 
Nu, in 2021, zou het 13e carnavalsseizoen 
zijn voor de Brandeliers. Inmiddels is de 
club aardig gegroeid. 

“Op dit moment is het ledenaantal al een 
aantal jaar vrij stabiel. Er zijn ongeveer 35 
gezinnen bij ons lid. Binnen de stichting 
is er een klein bestuur, maar we hebben 
veel verschillende commissies. De bin-
nen-commissie is onmisbaar voor het 
organiseren van diverse activiteiten, maar 
vergeet ook niet de voorbereidingen voor 
de carnavalswagen, geüniformeerden, 
jeugd, dansgarde etcetera”, aldus Wendy. 

Wat maakt de Brandeliers zo leuk?
Oud-prins en voorzitter van de Brande-
liers, Mark Sanders, neemt het woord. “Als 
carnavalsclub zet je je in voor de wijk. Je 
hebt iets met een bepaalde groep men-
sen. We willen de wijk verbinden door 
middel van gezelligheid. Dat is binnen 
de club niet anders. Als je prins bent ge-
weest, heb je zoveel tijd met elkaar door-
gebracht, dat maakt het ook zo leuk. Veel 
van onze oud-prinsen en adjudanten zijn 
ook nog actief als bestuurs- of commis-
sielid.” De 10e hoogheid, Prinses Jacque-
line d’n urste, vult aan: “Het voelt echt als 
een warm bad. Ik heb er een familie erbij 
gekregen. Ik ben natuurlijk Prinses gewor-
den in het jubileumjaar wat het nog spe-
cialer maakte, maar het is echt een hecht 
clubje.” 

Hoe ziet een ‘normaal’ 
carnavalsseizoen eruit?
Het carnavalsseizoen zal er dit jaar heel 
anders uit gaan zien. Maar wat doet een 
carnavalsclub normaal gesproken het hele 
jaar door? Mark neemt ons mee. “Norma-
liter beginnen de voorbereidingen van 

GEEF 
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een nieuw carnavalsseizoen rond de zo-
mervakantie. Voor het publiek begint het 
natuurlijk bij de prinsenbekendmaking. 
Vorig jaar hadden we een leuk verrassing-
seffect met de mascotte van S.V. Brande-
voort. Daarna volgt de prinsenreceptie en 
alle ‘uitwedstrijden’ naar de evenementen 
van de andere verenigingen. Met als kers 
op de taart, het carnavalsfeest!” Prinses 
Jacqueline stemt in: “Dat zijn als Hoog-
heid ook echt de hoogtepunten. Op onze 
prinsenreceptie vorig jaar waren zo’n 640 
mensen. Daar kunnen we ons nu niets 
van voorstellen natuurlijk.”

Hoe anders is het carnavalsseizoen nu?
Om te beginnen hebben de Brandeliers 
dit jaar geen nieuwe Hoogheid. Prinses 
Jacqueline blijft nog een jaartje langer op 
de troon zitten. “Ze hebben mij gevraagd 
om dit jaar stand-in te zijn. Daar heb ik 
natuurlijk volmondig ja op gezegd. Je 
krijgt niet gauw de kans om nog een jaar 
Prinses te mogen zijn. Het is lastig om in 
deze situatie een nieuwe Prins of Prin-
ses bekend te maken. Je kunt zo iemand 
geen vol carnavalsprogramma aanbieden 
en dat is erg zonde.” Naast geen nieu-

we Hoogheid wordt er wel meer van het 
programma geschrapt. Mark vertelt: “We 
missen natuurlijk veel activiteiten. We 
proberen nog een programma voor 1 à 2 
dagen te creëren, maar ook dat brengt 
uitdagingen met zich mee. De maatrege-
len veranderen continu, dus deze situatie 
vergt veel creativiteit. Gelukkig blijven we 
allemaal positief en zien we nu juist kan-
sen daarop in te spelen.”

Wat voor creatieve oplossingen 
zijn er voor de Brandeliers?
“Onze gezamenlijke doelstelling blijft nog 
steeds: verbinden met de wijk. Dit gaan 
we dan ook nog steeds doen. Natuurlijk 
wel op een andere wijze, maar we probe-
ren er samen nog iets van te maken. Wat 
we doen, doen we nu online. Op onze 
website zie je een grote knop die je naar 
onze actiepagina stuurt. Zo vieren we 
vanuit huis toch nog een beetje carnaval”, 
aldus Mark. Jacqueline voegt toe. “Ons 
motto is nu dan ook: wai zittûh nie stil. 
We gaan kijken wat er wel mogelijk is, hoe 
ingrijpend de maatregelen soms ook zijn. 
Daarom is carnaval nu #netFFanders. We 
blijven achter de schermen druk bezig en 

proberen zo creatief mogelijk te zijn. De 
Brandeliers zullen carnaval dit jaar mis-
sen, maar wel zorgen voor het in stand 
houden van de carnavalstraditie, maar 
dan coronaproof!”

Wil jij je nou ook aansluiten bij de Bran-
deliers? Je kunt met het gehele gezin 
lid worden van de carnavalsclub. Wil je 
je steentje bijdragen? Dan kun je je ook 
aanmelden als vrijwilliger of inschrijven 
bij een commissie. Op de website www.
brandeliers.nl vind je meer informatie!
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Deze maand ging het bloemetje naar Lara Tamarinof. Lara zet zich vrijwillig in op 
allerlei fronten om Helmond duurzamer te maken. Ze heeft de Facebookgroe-
pen Duurzamer Helmond en Weggeefhoek Brandevoort opgericht en beheert 
de pagina Durftevragen Brandevoort. Ze draagt daarnaast nog haar steentje bij 
aan de Stichting Stadslandbouw én ze heeft ervoor gezorgd dat op alle basis-

scholen het afval gescheiden kan worden, iets wat voorheen anders was. 
Hiermee helpt ze niet alleen mee aan een duurzamer Brandevoort, 

maar zelfs aan een duurzamer Helmond. Haar enorme en belangelo-
ze inzet verdient een bloemetje.

Ken jij iemand die ook een bloemetje verdient? Een moeder, 
vader, opa, oma, buurvrouw, kennis of iemand anders die wel 
even in het zonnetje gezet mag worden? In samenwerking 
met Bloemboetiek Nicole geeft het Ons Brandevoort Maga-
zine elke editie een mooi bloemetje weg. Mail je motivatie 
naar redactie@onsbrandevoort.com en vertel ons waarom 
jij vindt dat diegene dit verdient.  

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Bloemboetiek Nicole.

Bijzonder bloemetje

Bloemboetiek

Nicole
17

F | Wendy Lodewijk
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Eigentijds onderwijs dat 
kinderen voorbereidt 
op hun toekomst in de 
Brainportregio

volg ons op:

www.obsbrandevoort.nl
De Plaetse 150
5708 ZJ Helmond

Hulshoeve 4,
5708 SL  Helmond

Eigentijds onderwijs dat 
kinderen voorbereidt 
op hun toekomst in de 
Brainportregio

administratiebrandevoort@obsh.nl0492 - 667857

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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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 22 februari 2021.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie december 2020: Mari Braakman
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Vraagprijs € 369.000,- k.k.

Nollekenshoeve 12

Vaartsestraat 25 Brandevoort 11

TE KOOP

Vraagprijs € 699.000,- k.k.

Stepekolk-Oost 9 

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Stepekolk-Oost 52

Lindt 4 Tierelayshoeve 8 Lisvoort 11

Statenlaan 188 
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NIEUW

VERKOCHT

A B

A A B

A A C

DIRECT VERKOCHT

VERKOCHT
Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8

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*
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EINDHOVEN
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*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.
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