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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

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

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
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Op de koffie bij: Henny Martens

Bijzonder bloemetje

Beweegroute Brandevoort

Brandevoorter familie 
Hans Swinkels

Henny is een bekende Brandevoorter. 
Hij is kartrekker in het hele gebeuren met de 
tuitjes, maar hij is ook enorm actief in het 
verenigingsleven. 

Het bijzonder bloemetje van deze editie is uit-
gereikt aan Dion van der Heijden. Dion is gek op 
Jack Russells en haar eigen Jack Russell was dan 
ook echt haar metgezel. Overal waar Dion was, 
was dit hondje ook. Thuis, maar ook in de winkel.

Voor deze fotoreportage zijn wij van Ons Bran-
devoort Magazine de beweegroute Brandevoort 
van Jibb+ gaan lopen. De route is uitgezet met 
gele pijlen en zorgt voor een leuke, afwisselende 
wandeltocht van ongeveer 4 kilometer.

Een van de grote families die al sinds mensen-
heugenis op Brandevoort woont, is de familie 
Swinkels. De stam boerderij stond op de hoek 
van de tegenwoordige Stepekolk-Oud Brande-
voort. We zijn op bezoek bij Hans Swinkels, oud-
ste zoon van Adriaan en Nella Swinkels zaliger. 
Nu al weer 22 jaar wonende op de Kaldersedijk, 
dit was ook zijn vroegere eerste geboorte straat.
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Aan de inhoud van Ons Brandevoort Magazine is alle 
mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten 
aan worden ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.

Beste lezer,
Voor u ligt de vijfde editie van het Ons Bran-
devoort Magazine van 2021. Op de voorpa-
gina ziet u een karakteristiek straatbeeld van 
Brandevoort, gemaakt tijdens het lopen van de 
beweegroute. Over die route leest u verderop 
in het magazine meer. Natuurlijk vindt u ook 
in deze editie weer allerlei nieuws uit en over 
Brandevoort.

In deze editie
Wendy is op de koffie geweest bij Henny Mar-
tens. Zoveel dat hij doet en gedaan heeft voor 
het verenigingsleven, is ongekend. Ad ging langs 
bij Hans Swinkels, iemand die al sinds mensen-
heugenis op Brandevoort woont. We heten Jacky 
van Bekhoven welkom in Brandevoort en Floor-
tje praat met Antoine Post over de CASA-wonin-
gen. Dit en nog veel meer leest u in deze nieuwe 
editie van ons magazine.

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 waardecheque winnen van cafetaria 
Brandevoort 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.

Wij wensen u 
veel leesplezier!
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Op de koffie bij:
Henny Martens

Je kunt je bijna niet voorstellen dat Hen-
ny nog vrije tijd heeft gehad de afgelopen 
jaren, zoveel activiteiten stonden in zijn 
agenda. We beginnen de opsomming 
met de tuitjes, die al veel in het nieuws 
zijn geweest. Toen hij merkte dat er veel 
problemen waren met de sierschoorste-
nen, is hij direct begonnen om de buurt 
bij elkaar te roepen in onder andere een 
groepsapp. Op deze manier konden zij 
samen een groep vormen en in gesprek 
gaan met de aannemer. We hebben in de 
afgelopen edities van ons magazine het 
proces nauwlettend mogen volgen, mede 
dankzij Henny.

De (eenmalige) kerstboomverbranding in 
2006 kwam ook uit handen van Henny, 
samen met Pieter Jansen. Het lijkt mis-
schien iets simpels, een kerstboomver-
branding, maar in dit geval lag dat toch 
even anders. “We hebben de verbranding 
gedaan op de plek waar nu de markthal 
staat”, vertelt Henny. “Voor de bouw van 
de markthal was een zogeheten ‘schoon-
grondverklaring’ nodig. We hebben dus 
die hele plaats moeten volrijden met geel 
zand, om die vervolgens weer in zijn ge-
heel te laten reinigen. Toch was het dit 
‘gedoe’ meer dan waard. De verbranding 
werd door vele Brandevoorters bijge-
woond.”

Vanuit Brandevoort in Actie heeft Henny 
ook 10 jaar Paashaas gespeeld. “Ik stond 

dan bij het Antoniusbosje en er waren 
eieren verstopt voor de kinderen. Ik heb 
diverse pakken gehad, ook eentje met 
zo’n groot afneembaar hoofd. Warm! Het 
wordt echt bloedheet in dat hoofd. Maar 
toch heb ik het altijd met heel veel plezier 
gedaan.” 

Naast het actief mee opzetten van ac-
tiviteiten, deed Henny net zo hard zijn 
best voor evenementen. Zo heeft hij een 
fietsbeurs en -tochten opgezet. “Zoiets 
ligt nu door corona natuurlijk stil. Toch 
kan ik niet wachten om dit straks weer op 
te pakken, zodra het kan en mag. Ik vind 
het ontzettend leuk om zoiets samen te 
organiseren. En wat is er leuker dan een 
nieuwe fietstocht uitzetten?”, vertelt Hen-
ny enthousiast.

“En als we door slecht weer niet kun-
nen fietsen, dan hebben we nog altijd 
de kookclub”, vervolgt hij met een knip-
oog. “Ik bij een kookclub, zie je het voor 
je? Ik kan water nog laten aanbranden!”, 
grapt hij. “De kookclub bestaat voor een 
deel uit oud-prinsen, we hebben het ook 
vanuit de carnavalsvereniging opgezet. Ik 
hou gewoon van gezelligheid en feest-
jes. Eigenlijk is dat koken ondergeschikt, 
we maken er gewoon een leuk samenzijn 
van, met lekker eten erbij. We doen dit 
met 5 stellen, dus 10 personen. Tussen 
ons is er een fijne, hechte band en daar 
geniet ik van. Zelfs in coronatijd gingen we 

door. We mochten dan wel niet samenko-
men, maar dan werd er gewoon gekookt 
en dat eten aan huis rondgebracht. Het is 
echt heel leuk om te doen.”

Die kookclub van oud-prinsen is niet ge-
heel toevallig ontstaan. Henny is prins 
geweest in seizoen 2015-2016 en is ja-
renlang, tot en met dit jaar, voorzitter 
geweest van CS De Brandeliers. Hij is een 
zeer actief persoon binnen de carnaval. 
Zo heeft hij al eens een complete garder-
obe gemaakt voor de vereniging, die nog 
altijd elk jaar gebruikt wordt bij de carna-
val en (andere) grote evenementen in ‘t 
Brandpunt.

Door corona liggen veel zaken stil. Toch 
moest er dit voorjaar gestemd worden 
en werden er vrijwilligers gevraagd om te 
helpen op het stembureau. Uiteraard kon 
Henny het niet laten zichzelf hiervoor aan 
te melden, als hij ergens kan helpen, is hij 
erbij. “Het leek me leuk dit eens mee te 
maken. En een beleving was het zeker! Je 
maakt met veel mensen een praatje of 
een dolletje en het is leuk zoveel gezich-
ten voorbij te zien komen. En het toeval 
wilde dat ik er alle 3 de dagen zat, terwijl 
in eerste instantie 1 dag de bedoeling 
was”, vertelt hij met een lach op zijn ge-
zicht.

Henny kan niet zo goed stilzitten. Buiten 
bovenstaande, zijn er nog genoeg zaken 

Henny is een bekende Brandevoorter. 
Hij is kartrekker in het hele gebeuren met de 
tuitjes, maar hij is ook enorm actief in het 
verenigingsleven. Van carnaval tot fietsen, van een 
kerstboomverbranding tot aan een kookclub. 
Tijd om eens samen een kopje koffie 
te drinken en te praten over 
wat hij al zoal gedaan heeft 
en nog doet.

 F | Archief Henny Martens



5

Herselsestraat 16.  Brandevoort - Helmond
06-50524702 | hans@kanzz.nl | www.kanzz.nl

Geef je dromen een Kanzz!

Geef je dromen een Kanzz! Is een zin die ik vrijwel dagelijks 
gebruik in de gesprekken met mijn klanten. Wat je droom ook 
is, je zal hier vermogen voor op moeten bouwen of je huidige 
vermogen laten groeien om dit te kunnen betalen. 

Veel mensen vinden het best lastig om na te denken over hun eigen 
toekomst. Het voelt bijna of je het over iemand anders hebt. 

Mindf*ck
Er is nog een reden waarom het zo lastig is om in actie te komen voor 
later. Dat is een ware mindf*ck. Je kent vast wel zo’n onderzoekje 
waar je gevraagd wordt te kiezen: € 1.000,- nu of € 1.100,- over een 
jaar. Wat kies jij? De grote meerderheid kiest voor € 1.000,- nú. Je 
brein gaat namelijk liever voor de directe beloning. Dat is logisch als 
je terugkijkt naar toen we nog leefden als jager. Toen moesten we wel 
kiezen voor de directe vangst. We lieten een hert echt niet leven in 
de hoop dat die later alsnog langskwam, maar dan een stuk malser. 
Deze manier van denken en doen zit nog steeds in ons systeem. 
Daardoor zetten we dus te weinig geld opzij voor later, want het ligt 
veel te ver in de toekomst. Dit is leuk om te weten, maar zeker geen 
excuus om er nu niet mee aan de slag te gaan!

Vermogen opbouwen
Hou je maandelijks geld over? Dan zijn er grofweg 2 mogelijkheden: 
sparen of beleggen. Sparen is de afgelopen jaren een heel stuk 
minder interessant geworden. Heb je al wat vermogen opgebouwd 
dan kan het nu zelfs zo zijn dat je rente moet betalen aan je bank!

Beleggen heeft daarentegen de afgelopen jaren laten zien dat je op 
de lange termijn zeer mooie resultaten kunt bereiken. Dit is afhanke-
lijk van je (maandelijkse) inleg, het risico dat je wilt lopen en hoe lang 
je de tijd hebt om je doel te bereiken. 

Aan de slag!
Weten hoe jij aan de slag kan met vermogensopbouw? Ik kijk verder 
dan eenmalig voordeel, wijs je op alternatieven en neem ook de 
langere termijn mee in het plaatje. Zo krijg jij inzicht en overzicht, 
zodat je beslissingen kunt nemen die het beste bij je passen.

te noemen waar hij zich voor ingezet heeft. Bijvoorbeeld Ko-
ningsdag, waarvoor hij vele hand- en spandiensten verricht 
heeft. Of de Brandeleros, waarvan Henny al vanaf het eerste 
uur actief lid is en graag muziek en plezier mee maakt. En denk 
ook aan het Fierljeppen, waarbij Henny tot het einde in de or-
ganisatie heeft gezeten. “Ik help simpelweg daar waar er hand-
jes nodig zijn. Maar ik wil het wel rustiger aan gaan doen. Ik heb 
het onderhand drukker als toen ik nog werkte en dat lijkt me 
niet de bedoeling. Ik wil ontzettend graag met mijn vrouw er-
opuit trekken, daar houden we beiden van. Carin puzzelt graag, 
maar dat is echt niets voor mij. Als ik moet puzzelen, maak ik 
elk stukje wel passend door er een klap op te geven. Ik ga echt 
niet lopen zoeken naar het juiste stukje”, grinnikt hij. “Laat ons 
dan maar lekker op reis gaan, dat vinden we allebei leuk.” Hen-
ny beschikt over een flinke dosis humor, dat is te merken als 
je met hem kletst. Ook tonpraten is iets waar hij echt van kan 
genieten. “Het is alweer veel te lang geleden dat we met zijn 
alleen in een deuk lagen in ’t Brandpunt. Hopelijk mogen we 
weer snel naar de kletsavonden en -middagen toe.”

Ten slotte vraag ik of hij fijn woont in Brandevoort. “Zeker we-
ten!”, antwoordt Henny resoluut. “Ik heb de buurt waarin we nu 
wonen opgebouwd zien worden. Er zijn nog maar enkele eerste 
bewoners over in de buurt, maar we wonen hier heel gezellig 
met zijn allen. Het is mooi en gemoedelijk, wij zitten hier echt op 
ons plek. Onlangs heb ik zelf een nieuwe keuken gezet, waar ik 
best trots op ben. Voorlopig zie je ons hier dus niet vertrekken.”
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Bijzonder
       bloemetje
Het bijzonder bloemetje van deze editie is uitgereikt aan Dion 
van der Heijden. Dion is gek op Jack Russells en haar eigen Jack 
Russell was dan ook echt haar metgezel. Overal waar Dion was, was 
dit hondje ook. Thuis, maar ook in de winkel. Onlangs gebeurde 
er echter iets tragisch: haar hondje, slechts een paar jaar oud, liep 
aangelijnd en wel iets te enthousiast de straat op, waardoor hij door 
een automobilist, die het te laat zag, is aangereden. Hij was op slag 
dood. “Volgens omstanders heb ik alles bij elkaar geschreeuwd”, 
vertelt Dion emotioneel. Ze dacht eerst dat haar vriendje nog 
leefde, maar later constateerde de dierenarts dat het gelijk gebeurd 
was. “Het is een troost dat hij niet heeft hoeven lijden, maar och, 
wat mis ik toch het gezelschap van mijn maatje. Voor mensen 
zonder hond is het misschien moeilijk te bevatten, maar voor ons 
was het een gezinslid. Voor mijn gevoel ben ik echt een familielid 
verloren. Hij was zo lief.” De liefde voor haar Jack Russelltje en de 
band tussen die twee is in haar ogen af te lezen als ze erover vertelt. 
Wij vinden dan ook dat zij dit bloemetje meer dan verdiend heeft. 
Wij wensen Dion heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Het bijzonder bloemetje is aangeboden door Bloemboetiek Nicole 
en namens ons magazine uitgereikt aan Dion.

F | Wendy Lodewijk

Nu ook 
verschillende 
soorten kaas
verkrijgbaar!

Hoofdstraat 144, Mierlo-Hout
0492-350915

Hans Deelendagelijks vers

NIEUW

Bloemboetiek

Nicole

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:

Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting 
(probleemloze verhuizing)

Internet Marketing
Verspreiding van uw flyer/folder

Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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Bloemboetiek

Nicole

Sunlogic begeleidt familie Verhoeven
met grootschalig zonnepark in Mierlo 
De vergunning voor Zonnepark Hazen-
winkel in gemeente Geldrop-Mierlo is de-
finitief. Een groot project van 20 hectare 
centraal gelegen tussen Mierlo, Nuenen 
en Helmond. Het eerste grootschalige 
zonnepark in de omgeving met 40.000 
zonnepanelen zal energie gaan leveren 
aan circa 4.000 huishoudens. Dit onder 
begeleiding van onafhankelijke consul-
tancybureau Sunlogic uit Eindhoven.

Het voormalige varkensbedrijf van de fa-
milie Verhoeven gaat plaats maken voor 
een zonnepark. De familie haalt Sunlogic 
aan boord voor de begeleiding van dit 
project, een strategisch consultancybu-
reau onder leiding van technisch directeur 
en ingenieur Felan Renjaan en commerci-
eel directeur Bob van der Linden.

Naast het leveren van duurzame energie 
aan circa 4.000 huishoudens, besteedt 
het zonnepark extra aandacht aan de 
verrijking van de omgeving, door verster-
king van de lokale biodiversiteit. Verder 
is het de bedoeling dat het project ook 
voor educatieve doeleinden zal worden 
ingezet. De familie Verhoeven wil het 
zonnepark graag lokaal en in eigen beheer 
ontwikkelen, realiseren en exploiteren, om 
zoveel mogelijk waarde te creëren voor de 
directe omgeving. Het is echter een nieu-
we en onbekende markt, wat zo’n groot 
project complex en uitdagend maakt. 
“Het vraagstuk van familie Verhoeven 

sluit naadloos aan op de dienstverlening 
van Sunlogic”, vertelt Van der Linden. 
“Onze diensten strekken zich uit over de 
gehele duur van het project, op deze ma-
nier helpen we de familie bij het maken 
van de juiste en meest rendabele keuzes.”

Na meer dan dertien jaar ervaring in ver-
schillende facetten binnen de zonne-ener-

giesector zijn ingenieur Felan Renjaan en 
commercieel expert Bob van der Linden 
hun eigen consultancybureau gestart. 
Sunlogic levert deskundig, eerlijk en vooral 
onafhankelijk advies over zonne-energie. 
Door hun ervaring en kennis van de sector 
adviseert Sunlogic de familie Verhoeven 
bij iedere stap die gezet moet worden rich-
ting een duurzame toekomst.

Luchtfoto van de locatie waar het zonnepark van 20 Megawatt op wordt gerealiseerd | F Sunlogic
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ELKE
ZONDAG 

OPEN 
12.00 - 17.00
JUNI & JULI

RUNNING

BIKING

CAMPING

BBQ

WALKING

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

O F F I C I E E L  P A R T N E R  V A N

•

PASSIE
VOOR SPORT EN OUTDOOR

1500m2 avontuurlijk winkelplezier
Bij Adventure Store aan de Kastanjehoutstraat 3 te 
Mierlo-Hout (Helmond) beleeft u 1500m2 winkelplezier 
onder één dak voor Sport & Outdoor.

In deze winkel vindt u alles op het gebied van sport, outdoor, 
wandel- of fi etstocht, voor op reis, kamperen of voor recreëren. 

U kunt gratis parkeren voor de deur. 
Ervaar het gemak van een groot aanbod topmerken op 
sport en outdoor gebied en dat alles onder één dak! 
U zult versteld staan van ons aanbod.

•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 
 bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

PASSIEPASSIE
VOOR SPORT EN OUTDOORVOOR SPORT EN OUTDOOR
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Beweegroute Brandevoort: 
een wandeling door het groen 
en langs mooie gebouwen
Voor deze fotoreportage zijn 
wij van Ons Brandevoort 
Magazine de beweegroute 
Brandevoort van Jibb+ gaan 
lopen. De route is uitgezet 
met gele pijlen en zorgt voor 
een leuke, afwisselende 
wandeltocht van ongeveer 
4 kilometer.

Tijdens onze wandeling kregen we met alle weerty-
pen te maken: regen, hagel, harde wind, maar ook 
een stralende zon met een aangename tempera-
tuur. Ons gezelschap op vier voeten genoot (ook) 
zichtbaar van de wandeling, inclusief het groen en 
het water. De route is makkelijk te volgen, de gele 
pijlen steken goed af op de stoep. Ze voert je langs 
de karakteristieke architectuur van Brandevoort, 
maar ook langs het vele groen die de wijk rijk is. Je 
begint en eindigt op hetzelfde punt, namelijk bij ’t 
Brandpunt. Elders in de route starten behoort na-
tuurlijk ook tot de mogelijkheden.

We zijn tijdens onze toch niet bijster veel wande-
laars tegengekomen, wellicht had dat te maken 
met het sterk wisselvallige weer. Eén stelletje, met 
twee honden, was bereid om te poseren voor een 
foto in ons magazine. Zij wonen zelf niet in Bran-
devoort, maar passen wel regelmatig op op hun 
kleinkinderen. “We zijn daarom wel regelmatig hier 
te vinden”, aldus het vrolijke stel.
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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

Henry Manders 
Bestrating

06 - 20 40 44 33
www.mandersbestrating.nl

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

Helmond (Stiphout)

Geloven in
 jezelf is jouw
   magie!

Stressmanagement | Spiritualiteit | Energiewerk | Intuïtieve Ontwikkeling 

Miriam van de Laar - Adriaans
06-47 05 99 01  | Ardennen 1 | 5706 RC Helmond

www.mirsmagischewereld.nl
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Mirs 
Magische 
Wereld
Wat ooit begon als schoonheidssa-
lon, bekend onder de naam Divan-
ons, is door de jaren heen uitgegroeid 
tot een plek waar bewustwording en 
innerlijke rust centraal zijn komen 
te staan. Dit heeft geleid tot een 
naamswijziging en een vernieuwd 
concept welke beter aansluit bij de 
persoon die ik vandaag de dag ben.

De behandelingen die ik verzorg, zijn 
allen gericht op het creëren van ba-
lans, zowel fysiek, mentaal als emoti-
oneel. Ze werken rustgevend, pijnver-
lichtend en schenken een moment 
van diepe ontspanning. De behan-
delingen worden Rituelen genoemd. 
Ik heb hiervoor gekozen, omdat bij 
het uitvoeren van een Ritueel rust 
en aandacht het uitgangspunt zijn. 
Als je bewust je aandacht ergens aan 
schenkt, komt er magie vrij!

Kom even op adem tijdens een ener-
getische massagebehandeling of er-
vaar diepe ontspanning gedurende 
een energiewerkbehandeling. Je kunt 
er ook voor kiezen om mee op reis te 
gaan en weer in verbinding komen 
met jezelf in rust en vertrouwen. Of 
raak geïnspireerd door een van mijn 
blogs, lekker vanuit je luie stoel. Met 
mijn manier van behandelen en het 
gebruik van onder andere aromati-
sche producten om de zintuigen te 
prikkelen en bloesemremedies voor 
hun energetische werking, wordt er 
telkens weer een ware beleving gecre-
eerd. Dit merk je, dit voel je, dit zie je!

Dit alles vanuit een down to earth 
spiritualiteit. Wil je weten wat voor 
mij een spirituele visie inhoudt? Lees 
dan het blog op de site ‘Oei ik groei!’ 
(www.mirsmagischewereld.nl/oei-ik-
groei).

Graag tot ziens bij 
Mir’s Magische Wereld!
Miriam van de Laar- Adriaans

Als gemeenteraadslid is het belangrijk 
om te weten wat er speelt in Helmond. 
Persoonlijk contact is hierbij belangrijk, 
maar vanwege de huidige corona-maat-
regelen niet altijd mogelijk. Gelukkig zijn 
er genoeg manieren om toch betrokken 
te blijven bij de stad en ook onze wijk. 
Zo ben ik op Facebook lid van meerdere 
groepen die betrekking hebben op wat er 
speelt in Brandevoort. Ik lees hierbij veel-
vuldig de reacties die geplaatst worden. 

Gelukkig zijn er met name veel positieve 
verhalen te vinden over wat er gebeurt in 
onze wijk. Een mevrouw die hulp vraagt 
met het verzetten van iets zwaars, waar 
vervolgens een voor haar onbekende 
buurtgenoot haar mee komt helpen. 
Prachtig! Maar er zijn ook een aantal on-
derwerpen te benoemen waar men zich 
zorgen om maakt. Een veel gelezen on-
derwerp betreft de verkeerssnelheid in en 
rondom de Veste.
Dit onderwerp is voor mij herkenbaar en 
iets waar ook ik regelmatig mee te maken 
heb. De Veste is een mooie locatie, maar 
de wegen zijn smal en de bochten heb-
ben haakse krommingen. Wanneer er hier 
te hard wordt gereden, kan dat vervelen-
de en soms gevaarlijke situaties opleve-

ren. Dit geldt tevens voor het wegrijden uit 
de parkeergarage gelegen onder de Jum-
bo, waarbij je direct een voetgangerspad 
kruist.
Wellicht helpt het om op veelvoorkomen-
de plekken (tijdelijk) de welbekende snel-
heidsdisplays te plaatsen. Maar de oplos-
sing kan in principe veel simpeler zijn. Als 
we ons met z’n allen aan de maximum-
snelheid houden, dan is deze zorg niet 
meer nodig. Er blijven daarnaast stukken 
die veiliger kunnen, zoals het kruispunt 
Laan door de Veste – Stepekolk-Oost. 
Dit heb ik voorgelegd aan de wethouder 
en hier hoop ik spoedig een reactie op te 
ontvangen.

Michael Akkers
Raadslid VVD Helmond
Voor vragen mag u altijd 
contact met mij opnemen via: 
m.akkers@raad.helmond.nl 

Politieke column

Akkers: 
Snelheid in de Veste

Wijkbijeenkomst 
CDA op 30 juni
Op woensdag 30 juni om 19.30 uur 
organiseert het CDA een wijkbij-
eenkomst in wijkhuis ‘t BrandPunt. 

Bewoners van Brandevoort zijn van 
harte welkom om actuele onder-
werpen, die van belang zijn voor 
de wijk, de buurt of de straat te 
bespreken, zodat 
er samen gezocht 
kan worden naar 
een oplossing.

BUSINESS     OWNER

Lenie Klaasen
06-52716622

Wilt u kennis maken met de 
producten van Forever, bel dan 
vrijblijvend voor een afspraak. 
Geen party of andere verplich-
tingen. De producten zijn uit 

voorraad leverbaar en te bestel-
len. (Forever Business Owner). 
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Brandevoorter familie 
Hans Swinkels

Een van de grote families die al sinds mensenheugenis op Brandevoort woont, is de familie 
Swinkels. De stam boerderij stond op de hoek van de tegenwoordige Stepekolk-Oud Brandevoort. 

We zijn op bezoek bij Hans Swinkels, oudste zoon van Adriaan en Nella Swinkels zaliger. Nu al 
weer 22 jaar wonende op de Kaldersedijk, dit was ook zijn vroegere eerste geboortestraat. 

Door: Ad Klaasen

De familie bestaat tegenwoordig uit Hans, 
Gerard, Adrie, Frits, Mariella, Willy en hun 
partners, kinderen en kleinkinderen, ze 
wonen allemaal op Brandevoort of in 
de buurt. Vader Adriaan begon vroeger 
met moeder Nella, dus op de Kalderse-

dijk, maar nam daarna de boerderij aan 
de Brandevoort over van de grootouders 
van Hans. In het begin hadden ze een 
gemengd boerenbedrijf, daarnaast reed 
Adriaan (schrijver kent hem nog als een 
grote goedlachse sterke man), samen 
met zijn broer Jan, 2 melkwagens voor de 
boeren en de HeMePro (Helmondse Melk 

Producten). Ook gingen de gebroeders 
dorsen, kolen sjouwen voor de boeren-
bond en loonspuiten (gewassen) voor de 
boeren. Ze breidden daarna uit naar een 
loonbedrijf, dat snel groeide, met prachti-
ge zware tractoren en moderne hakselaars 
(1971). Het nieuwste van het nieuwste, 
maar door de oprukkende stad, annexatie 

De oude familieboerderij op hoek Stepekolk-Oud Brandevoort met links het sportveld waar vroeger de schaatsbaan 
werd gemaakt waar de hele buurt kwam schaatsen | F Familie Swinkels

De oude familieboerderij op hoek Stepekolk-Oud Brandevoort | F Familie Swinkels



13

door Helmond en de Razob in de buurt, 
verdwenen er steeds meer boeren. 
Rond 1996 werd het loonbedrijf ‘omge-
turnd’ naar het tegenwoordige succesvolle 
grondverzetbedrijf, een goede beslissing. 
Waarvan Hans aan de leiding staat, sa-
men met zijn broers en zus en in prima 
overleg met hun achtiental werknemers. 
Een bedrijf dat in die tijd aan vele pro-
jecten heeft gewerkt, o.a. in opdracht van 
Hurks Eindhoven, aan de Helmondse  
Boscotondo, maar ook heel veel projecten 
aan de Eindhovense Vestdijk. En belang-
rijk aan de meeste Brandevoort projecten. 
De verkoop en verplaatsing van het bedrijf 
naar het Helmondse industrieterrein aan 
de Speltdijk, werd voor 2000 rondgeko-
men met de gemeente Helmond. Op de 
vrijkomende gronden werden de tegen-
woordige huizen gebouwd. Vanaf 2008 
mocht men steeds meer meedoen met 
aanbestedingen in Helmond waarmee het 
prima klikte. Vakmanschap en afspraak is 
afspraak was en is hierin heel belangrijk. 

Inmiddels worden er ook projecten, 
naast Helmond, uitgevoerd in Deurne en 
Geldrop-Mierlo o.a. 

In plm. 1987 ging ome Jan uit de zaak en 
in 1997 ging vader Adriaan met pensioen. 
Hans nam als oudste vanzelfsprekend de 
leiding in het bedrijf en werd algemeen 
directeur, met de volle instemming van 
de familie. In 2008 begon de crisis, maar 
hardwerkend en als familie bedrijf werd 
deze goed doorgekomen. In 1987 trouwde 
Hans met zijn Ine, een trouwe steunpilaar. 
Hij is trots op wat ze samen met de hele 
familie bereikt hebben. Een familie die 
vaak ook samen op vakantie ging, o.a. 
naar Euro Disney en de traditionele pero-

neels bbq, tegen de bouwvak, vind altijd 
bij een van de gezinsleden plaats. 
Vorig jaar diende zich een nieuw ‘pro-
bleem’ of kans aan, buurman Canpack, 
‘ge moet die mensen vooruit helpen...’, 
wilde uitbreiden en kocht de gronden en 
opstallen van de familie Swinkels aan de 
Speltdijk, na familieberaad aan de ‘keu-
kentafel’ werd deze beslissing genomen. 

De inmiddels 3e generatie werd hierbij 
ook betrokken, de oudste zoon van broer 
Adrie, Mark, neemt steeds meer taken 
over van Hans, dit naar volle tevreden-
heid. Zo krijgt de 62-jarige Hans steeds 
meer tijd om zijn favoriete bezigheid te 
doen, namelijk golfen. Vroeger in zijn 
jeugd was Hans, samen met broer Gerard 
een geducht zesdaagse renner, ze won-
nen vele zaal-koersen in de regio.
Steeds meer kinderen van de 3e generatie 
vinden inmiddels hun weg naar het fami-
liebedrijf, iets waar Hans bijzonder trots 
op is en hij in de nabije toekomst graag 
een stapje voor opzij wil doen. De verhui-
zing van het bedrijf gaat rond de bouwvak 
gebeuren, het kantoor gaat naar de oude 
milieustraat aan de Kanaaldijk en de rest 
uiterlijk eind november naar een 2e on-
derkomen elders…
Familie en een goeie mix van werkne-
mers; jongste 19 jaar en oudste 62 jaar, 
maar meerdere zijn alweer meer dan 25 
jaar (zelfs 30) werkzaam bij de onderne-
ming. ’s Morgens vanaf 06.30 uur koffie 
drinken op het bedrijf, overleggen, ouwe-
hoeren, plannen en aan het werk, zo be-
gint de dag. Het personeel, ook nu weer, 
wordt volop betrokken bij het wel en wee 

van het bedrijf en de nabije verhuisopera-
tie. Wat vindt Hans van ‘zijn’ tegenwoor-
dige Brandevoort? ‘Een hele mooie wijk, 
waar we graag wonen, maar ook volop 
aan hebben meegewerkt, alle ‘ins en outs’ 
kennen we van de wijk, daarnaast ben ik 
ook graag betrokken als adviseur van de 
gemeente Helmond op vragen vanuit 
ons vakgebied in Brandevoort. De Veste 
is nog altijd niet afgewerkt, dit moet het 
sluitstuk zijn van een prachtig project!’

Verder haalde Hans nog een bekende 
spreuk van vader Adriaan aan, die ook uit-
spreekt, dat het oppassen is in het leven 
en op de centjes passen heel belangrijk is: 
‘Wa ge nie het, kande ok nie uitgeve’…

Het woonhuis van Hans en Ine aan de Kaldersedijk | F Adcommunicatie

Hans aan de keukentafel | F Adcommunicatie

‘Wa ge nie het, 
kande ok nie uitgeve’…
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Welkom in 
Brandevoort

Jacky van Bekhoven en haar hondje Kado voor haar karakteristieke woning | F Wendy Lodewijk

Door Wendy Lodewijk

Brandevoort
Door Wendy Lodewijk
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Voor deze editie ging ik op de koffie bij 
Jacky van Bekhoven, die sinds december 
2020 aan De Plaetse woont. Jacky is al-
les behalve wereldvreemd; ze is geboren 
in Den Bosch, is naar Curaçao vertrokken, 
heeft gewoond in Rosmalen en is naar 
Bonaire vertrokken, om vervolgens op-
nieuw terug te keren naar Nederland en 
wel in Bussum. Vanuit Bussum reed ze 
vaak naar het zuiden, want daar woonden 
haar familie en een deel van haar vrien-
den. Uiteindelijk heeft ze ervoor gekozen 
om terug naar Brabant te komen en kwam 
ze terecht in het mooie Brandevoort.

Nog vóór ik op de bel kan drukken, ben 
ik al gesignaleerd door het enthousiaste 
hondje van Jacky: Kado. Hij komt mij vro-
lijk begroeten. Ik word ook welkom gehe-
ten door Jacky en meteen voel ik me thuis. 
Je voelt je welkom. Als ik Jacky vraag hoe 
zij in Brandevoort terecht is gekomen, 
blijkt dat zij heel wat omzwervingen heeft 
meegemaakt in haar leven. Ze vertelt: “Ik 
heb 42 jaar voor de klas gestaan. Tijdens 
mijn opleiding ben ik vertrokken naar Cu-
raçao, samen met mijn toenmalige man. 
We kregen een dochter. Ons huwelijk is 
helaas gestrand, maar het eiland is in mijn 
bloed gaan zitten. Toen ik terugkeerde in 
Nederland, ben ik gevraagd voor een baan 
in het speciaal onderwijs. Na een jaar of 
10 werd er versterking gevraagd voor twee 
jaar bij een school op Bonaire, dat voelde 
als een logische volgende stap. Eenmaal 
wederom terug in Nederland, met werk 
in Amsterdam, heb ik een jaar lang op en 
neer gereisd vanuit Brabant. Vervolgens 
ben ik met mijn dochter naar Bussum 
verhuisd. Daar kreeg zij vrij snel een vriend 
en ondanks dat ik dus het grootste deel 
van de tijd alleen was, heb ik daar bijna 
20 jaar met veel plezier gewoond. Ik maak 
heel makkelijk contact met mensen, maar 
anderzijds kan ik ook goed alleen zijn. 
Daar had ik mijn voordeel mee.” 

Na 42 jaar lesgeven vond Jacky het wel 
welletjes geweest en vroeg haar vervroegd 
pensioen aan. Ze had de wens om naar 
Santiago te gaan, maar op dat moment 
waren alle hotels al volgeboekt. Ze vond 
via Airbnb toch een accommodatie en dat 
was op een prachtig plekje: met uitzicht 
op de kathedraal. Ze bedacht: ik wil ook 
wel een bed & breakfast beginnen. En zo 
geschiedde, al ging de start wel een beet-
je ‘per ongeluk’. “Ik was mijn pagina nog 
aan het inrichten en dacht dat ik op een 

‘voorbeeld’-knop drukte. Het bleek echter 
dat ik op ‘plaatsen’ had gedrukt, waardoor 
mijn accommodatie gelijk online kwam. 
Binnen een kwartier had ik de eerste 
boekingen binnen”, lacht Jacky. Dat was 
in 2016. Toentertijd werkte ze in Laren en 
runde ze de bed & breakfast daarnaast. 
Tevens gaf ze bijlessen. Voor een klein 
bedragje weliswaar. “Ik vind het belangrijk 
dat ik kinderen kan helpen en dat er geen 
stress ontstaat. Niet bij het kind, niet bij 
mijzelf en niet bij de ouders.”

Na verloop van tijd groeide het verlangen 
terug te keren naar Brabant. Zoals Jacky 
het zelf zegt: “ Van Bussum naar Brabant 
is korter dan van Brabant naar Bussum.” 
Ze zocht een ‘lief huis’. Wat ze daarmee 
bedoelt, is niet zozeer in woorden uit te 
leggen, maar iedereen die nu haar woning 
binnenstapt, weet precies wat een lief 
huis is. In de zoektocht naar haar toekom-
stige woning, zat ze op een gegeven mo-
ment op een bankje, recht voor De Plaet-
se nummer 18 (daar waar ze nu woont). Ze 
zei: “Hier wil ik wonen.” Op dat moment 
stond het huis helemaal niet te koop, 
maar ze voelde dat dit de plek was waar 
ze thuishoorde. Het huis van de buren 
kwam op een gegeven moment te koop, 
maar dat was toch niet helemaal wat ze 
zocht. Op een gegeven moment belde 
de makelaar, dat hij een woning aan De 
Plaetse te koop had. Jacky wist nog niet 
waar, maar dat werd snel duidelijk: heel 
toevallig was dat nummer 18! 

Jacky woont ontzettend fijn hier: “Ik ben 
trots op Brandevoort. Het is een gemê-
leerde, gezellige buurt, vlakbij de natuur. 
Het is een wijk met stadse allure, maar 
wél met dat dorpsgevoel. Het station is 

om de hoek, dat geeft mij een gevoel van 
vrijheid. De mensen zijn leuk en aardig. 
Toen ik hier net kwam wonen, heb ik bij 
iedereen een kaartje in de bus gedaan 
om me voor te stellen. Ik heb al met veel 
buren kennisgemaakt, bijna iedereen is 
al eens gedag komen zeggen. Hier voel ik 
mij (net als op de ander plekken waar ik 
heb gewoond trouwens) echt thuis.” Een 
bijkomend voordeel voor Jacky is dat fa-
milie nu dichterbij woont. “Ze komen nu 
veel sneller voor een bliksembezoekje 
langs. Dat vind ik echt leuk.”

Ter afsluiting van ons gesprek geeft Jacky 
mij een rondleiding door het huis. Een 
prachtige woning met veel meer ruimte 
dan ik in eerste instantie dacht. Alles is 
netjes en gezellig ingericht en ook het gas-
tenverblijf (Jacky heeft haar werkzaamhe-
den als bed & breakfast in Brandevoort 
voortgezet) is van alle gemakken voor-
zien. De woning is zeer karakteristiek en 
heeft verrassende ruimtes met een mooi 
uitzicht: je kijkt zo uit over de markthal. 
Overal in de woning hangen prachtige 
kleurrijke foto’s. De foto’s zijn door Jacky 
zelf gemaakt, dat is één van haar hobby’s. 
De warmte van Jacky’s persoonlijkheid én 
haar huis is duidelijk voelbaar.
Wij wensen Jacky en haar hondje heel 
veel woonplezier en geluk in Brandevoort!

De Markthal staat slechts op enkele meters van Jacky’s huis | F Wendy Lodewijk 

Ben jij ook net in Brandevoort 
komen wonen en vind je het leuk om 
te vertellen over wat Brandevoort zo 
leuk maakt en/of hoe je hier terecht 
bent gekomen? Stuur dan een mail 
naar redactie@onsbrandevoort.com 
en vertel ons jouw verhaal!
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Advies op maat Meet service Monteer service Showroom

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

MAAK DEZE ZOMER VAN
UW HUIS EEN THUIS!

Deelen Stoffen en Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD - Helmond
Tel. 0492-547023 

Het Goedkope Huis 
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495-533552

Wij zijn de gehele zomer normaal geopend!
ONGEKENDE SERVICE, SNELLE LEVERTIJD EN DIT TEGEN SCHERPE PRIJZEN

Diverse raamdecoratiesystemen!
Voor elk budget een uitgebreide keuze!

VLOERBEDEKKINGGORDIJNSTOFFEN
v.a. €22,50 p.m2v.a. €5,- p.m.

PVC VINYL
v.a. €23,95 p.m2 v.a. €13,75 p.m.

Gespecialiseerd in het knippen van klanten van

alle leeftijden met een beperking

Brasemlaan 28 | 5706 BK Helmond
06-40875366 | moniquemeulendijks19@gmail.com

Bij Creatieve 
Kinderkapsalon Monique 
gaat het niet alleen om 
haartjes knippen 

Monique van Leeuwen heeft haar kinderkapsalon aan huis 
en het is niet voor niets dat ze dat tot Creatieve Kapsalon 
gedoopt heeft. Niet alleen is Monique zelf een zeer creatief 
persoon, ook de kinderen die bij haar geknipt worden, krij-
gen alle ruimte om creatief bezig te zijn.

Monique heeft zich gespecialiseerd in kinderen die het op 
één of andere manier lastig vinden om naar de kapper te 
gaan. Bijvoorbeeld door een akelige ervaring, angst dat het 
pijn doet of een beperking. Ze neemt de tijd voor de kindjes, 
blijft rustig en zorgt voor de nodige afleiding. Ze geeft iets 
lekkers te eten (bijvoorbeeld rozijntjes) die ze lekker kunnen 
oppeuzelen en laat het betreffende kind tot rust komen 
door middel van een filmpje, spelletje of knutselwerkje. “Elk 
kind is anders en daarom bekijk ik elke keer weer wat de 
beste aanpak is. Sommige kindjes gaan helemaal op in een 
filmpje, terwijl een ander kindje liever de hele tijd met een 
pop-it fidget zit te ploppen,” vertelt Monique vol passie. De 
rust en het geduld die ze uitstraalt, is prettig en draagt ze-
ker bij aan het kalmeren van kinderen die zich niet op hun 
gemak voelen. 

Monique onderscheidt zich met haar kapsalon door niet op 
tijd en uur te werken. Mensen kunnen bij haar een afspraak 
maken zoals het hen het beste uitkomt en ze zal nooit twee 
afspraken kort op elkaar plannen. “Ik vind het belangrijk om 
de tijd te nemen. Soms is een kindje snel rustig, soms duurt 
dat wat langer. Ik wil dan ook niemand opjagen en daarom 
plan ik alles ruim.” Aandacht (voor het kind) staat centraal 
in Creatieve Kapsalon Monique. Iedereen is welkom, ook 
broertjes of zusjes die tijdens de knipbeurt van een ander 
gezinslid lekker kunnen spelen. De kapsalon is te vinden aan 
de Brasemlaan 28 te Mierlo-Hout.

Monique bij haar kapsalon | F Wendy Lodewijk 
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De slimste wijk ter wereld

Foto en tekst: Floortje Jansen

LEGO-set zonder handleiding
Een betaalbare én duurzame sociale huur-
woning heb je niet zomaar. “We zoch-
ten de puzzelstukjes bij elkaar: de juiste 
zonnepanelen, de juiste warmtepomp en 
de juiste opslag. Toen we dat hadden sa-
mengebracht konden we een pilotwoning 
bouwen om aan de markt te laten zien: zo 
moet je het doen.” Gedacht werd dat men 
binnen een jaar aan de bouw kon beginnen, 
maar dat liep toch anders. Het integreren 
van alle ‘puzzelstukjes’ bleek namelijk nog 
niet zo eenvoudig te zijn. “De legoblokjes 
zelf hadden we, maar hoe je het in elkaar 
moet zetten is een ander ding.”

Samen puzzelen
Om het ontwerp helemaal af te krijgen, 
hebben zo’n 25 mensen dan ook bijna 
vier jaar parttime gewerkt. “Het uiteinde-
lijke plan werd iets veel groters dan wat 
we eerst voor ogen hadden.” Een aantal 
regionale bedrijven stond te trappelen 
om mee te werken aan het project. “Dat 
begrijp ik ook wel: veel van die bedrijven 
hebben zo’n puzzelstukje ontwikkeld en 
dat is echt heel mooi geworden”, vertelt 

Post. “Maar zij weten ook: een los puzzel-
stukje verkoop ik niet, een puzzel wel. En 
als er dan een team studenten wil samen-
werken door jouw product te verwerken, is 
dat voor beiden fijn: een aantal studenten 
van Team CASA werkt nu bij een paar van 
de samenwerkende bedrijven.”

Win-win
De beiden partijen konden leren van elkaar. 
“Zij (de bedrijven) werden betrokken bij een 
integratieproces en wij als studenten waren 
niet zo bezig met de commerciële kant er-
van, maar meer met hoe we dit het beste 
konden maken. Dat sloot goed aan.” Toch 
bleek het studententeam zich te misreke-
nen door te denken aan te kunnen klop-
pen bij de bedrijven met vragen over hoe 
bijvoorbeeld zonnepanelen aangesloten 
moesten worden op de andere duurzame 
producten. “ ‘Dat horen we graag van jullie’, 
zeiden ze. Dus dat lag toch bij ons.”

Opslag waar je warm van wordt
Team CASA richt zich op de combinatie 
van duurzame opslag van energie, de op-
wekking ervan, het gebruik van energie en 
de energiedistributie. “De energie die het 
kost om de materialen ervoor te produce-

ren hebben we daarbij meegerekend.” Zo is 
de keuze gemaakt om niet te werken met 
beton. “Dit komt omdat het vrij slecht is 
voor het milieu en het is ook niet echt her-
bruikbaar. Alle bouwmaterialen zijn dan 
ook uit elkaar te halen om her te gebrui-
ken. Er zit als het ware geen lijm tussen  
de legoblokjes.” 
Qua opslag is er gekozen voor thermische 
opslag in water. “Water kun je opwarmen 
tot zo’n 90 graden en dan heb je een 
goed opslagmedium, dat ook niet giftig 
is mocht het gaan lekken.” In de zomer 
wordt energie en warmte gehaald uit de 
zonnepanelen, wat samen de bron voor de 
warmtepomp vormt. 

Bewoners
Post zelf trekt in één van de woningen 
zodra het af is. Zo kan hij het systeem 
uittesten. “In het begin krijgen we sowie-
so nog te maken met problemen. Ik ken 
het systeem goed, dus ik zal niet met het 
woonbedrijf hoeven bellen met ‘de ver-
warming doet het niet!’.” Daarbij wil Team 
CASA ervaring opdoen om het project in 
de toekomst verder door te ontwikkelen. 
Deze drie woningen zullen in ieder geval 
komend voorjaar gereed zijn. 

Studententeam CASA van de Technische Universiteit Eindhoven bouwt drie volledig 
duurzame huurwoningen in het Brandevoortse Brainport Smart District. Met nieuwe inzichten 
en technieken moet het één van de slimste wijken ter wereld worden. Team CASA staat dan ook 

voor Comfortable, Affordable, Sustainable en Alternative. Mede-oprichter Antoine Post 
trekt dit voorjaar zelf in één van de woningen.  
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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

Voor de beste spataderbehandeling: Ceulen Klinieken in Helmond

Ceulen Klinieken is een zelfstan-
dige polikliniek voor huidziekten 
en spataderen met sinds 2014 een 
vestiging in Helmond. Ceulen Klinieken is 
dagelijks geopend om patiënten met 
huidaandoeningen te behandelen. De 
inwoners van Helmond en omstreken 
zijn erg tevreden over Ceulen Klinie-
ken. Dat blijkt uit zeer hoge patiëntte-
vredenheidsscores die Ceulen Klinie-
ken krijgt. Ceulen Klinieken is op haar 
beurt weer erg verguld met het ver-
trouwen van patiënten en huisartsen. 
Dr. Ceulen, dermatoloog en medisch 
directeur zegt: “Sinds de oprichting 
van Ceulen Klinieken doen wij iedere 
dag weer opnieuw ons uiterste best om 
kennis en kunde op het hoogste niveau 
te houden terwijl we geen concessies 
doen aan de laagdrempelige toegan-
kelijkheid en de patiëntvriendelijkheid. 
Ondertussen houden we nog steeds 
oog voor de patiënt als mens. In deze 
Corona-tijd is dat helaas niet vanzelf-
sprekend. En de mensen waarderen 
dat, dat is waar wij het voor doen!”

zichtbaar zijn, dit is niet het geval. We on-
derscheiden 2 adersystemen in het been: 
het diepe -en het oppervlakkige adersys-
teem. Een trombose treedt altijd op in het 
diepe adersysteem. Spataderen daarente-
gen komen vooral voor in het oppervlak-
kige systeem. Wat bij veel mensen, maar 
ook bij veel huisartsen minder bekend is, 
is dat de meeste spataderen in het verbor-
gen gedeelte van het oppervlakkige sys-
teem liggen. Hierdoor zijn spataderen aan 
de buitenkant meestal dus niet zichtbaar!

Stationsstraat 1, Helmond
085 - 043 24 54

www.ceulenklinieken.nl

Wat gebeurt er tijdens het spat-
aderconsult bij Ceulen Klinieken?  De 
medisch specialist zal beginnen met 
het afnemen van een anamnese en het 
uitvoeren van een lichamelijk onderzoek 
van uw benen. Hierna wordt er een vaat-
onderzoek met een echo uitgevoerd om zo 
het zichtbare en verborgen adersysteem 
te controleren op de aanwezigheid van 
spataderen. Na het echo-onderzoek wordt 
er, zo nodig, een behandelplan opgesteld.

Helmond

Veilig en effectief spataderen 
behandelen
Dr. Ceulen: “Iedereen heeft wel eens 
gehoord van spataderen, maar er is ook 
nog veel over spataderen niet bekend. Eén 
van de misverstand is dat spataderen altijd 

Welke klachten kunnen wijzen op 
spataderen? Een zwaar of vermoeid ge-
voel in de benen, onrustige benen, krampen 
en pijn zijn symptomen die kunnen wijzen 
op spataderen. Ook zichtbare huidafwij-
kingen zoals eczeem, verkleuringen rond 
de enkels en vocht in de benen kunnen 
veroorzaakt worden door spataderen. 
Heeft u één of meerdere van deze symp-
tomen dan is dat een goede reden om 

naar uw huisarts te gaan om te bespreken 
of een spataderconsult aangewezen is. 

Hoe worden spataderen behandeld? 
Er bestaan verschillende methodes om 
spataderen te behandelen. Bijzonder is 
te noemen dat Ceulen Klinieken gespe-
cialiseerd is in alle soorten spataderbe-
handelingen, en dat deze behandelingen 
altijd poliklinisch en onder plaatselijke 
verdoving worden uitgevoerd. U kunt na de 
behandeling altijd meteen weer naar huis. 

Verborgen spataderen worden over het alge-
meen met inwendige lasertherapie behan-
deld. Bij deze techniek wordt via een enkele 
insteekopening een laserfiber in de te be-
handelen spatader gebracht. Door de afgifte 
van laserlicht wordt de ader verhit, waar-
door de wand samentrekt en volledig sluit. 

Middelgrote spataderen die over de zijkant 
van het bovenbeen lopen, en spataderen 
rond de knie en op de voet kunnen worden 
verwijderd met de Mullertechniek. Bij deze 
techniek worden onder lokale verdoving op 
verschillende plekken kleine gaatjes in de 
huid gemaakt. Via deze gaatjes wordt met 
haakjes de spatader in gedeelten verwijderd. 

Het wegspuiten van spataderen, ook wel 
sclerotherapie genoemd, is een uitsteken-
de manier om de kleinste spatadertjes te 
behandelen. Bij deze techniek wordt een 
vloeistof in de spatader gespoten die tot 
doel heeft deze spatader te “verschrompe-
len”. Hierdoor zullen klachten verminderen 
of zal de lelijke spatader minder opval-
lend worden of zelfs geheel verdwijnen.

Tot slot: ”Onze patiënten krijgen hoogwaardige 
dermatologische zorg, wij hebben minimale 
wachttijden, behandelingen met medische 
indicatie worden 100% vergoed door alle 
zorgverzekeraars. Wel zo patiëntvriendelijk!”

Het belang van een 
levenstestament 
Omzien naar Elkaar zit niet met de armen over elkaar. Wij als 
OnE zijn zeer actief bezig met ondersteuning van de bewoners 
van Helmond en iedereen kan gebruik maken van onze dien-
sten. Heeft u een vraag of een probleem, stel die aan OnE.

Vandaag wil OnE u verder informeren over het levenstestament 
en waarom dit levenstestament zo belangrijk is voor alle in-
woners van Helmond. Op onze website kunt u lezen wat een 
levenstestament is, wanneer een dergelijk testament nodig is, 
welke kosten hieraan verbonden zijn, etcetera. 

Kijk op www.omziennaarelkaarinhelmond.com voor de volledi-
ge informatie. Heeft u na het lezen van deze omschrijving nog 
vragen of bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen 
met OnE.

omzienhelmond@gmail.com
06 87 40 27 18
voorzitter: Emmanuel Verleg

www.onsbrandevoort.com
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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.

Bereikbaarheid
diensten
Bereikbaarheid

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, week-
end/feestdagen.

Pastoor: 
Spreekuur: dinsdag van 09:30-10:00 uur, donderdag 
van 18:00-18:30 uur. Pastorietijden: Dinsdag t/m 
donderdag van 09:30-13:30 uur. Zowel persoonlijk 
als telefonisch, tel. 0492-522930 (ook aanmelden 
dopen, trouwen en ziekenbezoek). In dringende 
gevallen kunt u altijd 0492-522930 bellen.

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 28 juni 2021.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie mei 2021: Niels Heuberger
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EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS TEAM 

VAN WOONSPECIALISTEN. 

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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0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL
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*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS 
TE KOOP?

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND

ALS IN EINDHOVEN
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