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ONDERDEEL VAN 

Carnaval in 
Brandevoort.



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

Een graf in de natuur is groen, 
duurzaam en voor altijd

De eeuwige grafrust staat ook garant voor eeuwige
natuur. Bovendien vraagt een graf in de natuur geen
onderhoud en zijn de kosten eenmalig. 
Zo laten we geen extra zorgen na, maar wel een fijne 
plek voor gedenken en herinneren. 

Reserveer deze plek al bij leven, dat maakt wensen 
kenbaar en ontzorgt onze naasten.

Welkom voor een wandeling van zonsopkomst tot
zonsondergang, de openingstijden van de natuur.
Informatiecentrum ‘t Veldhuys is dagelijks geopend
van 13.00 tot 17.00 uur. Maak gerust een afspraak
voor een rondleiding en/of een oriënterend gesprek.

          
Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden [gemeente Deurne] | 0493 745474

www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl   
 facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth       instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruthf 

 

Voor altijd 
in prachtige natuur, 
tegen het dal van de Aa

Voor altijd 
in prachtige natuur, 
tegen het dal van de Aa
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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.

Voor u ligt het allereerste nummer van Ons Brandevoort Ma-

gazine van 2023! Een nieuw jaar met volop nieuwe kansen 

en activiteiten. Carnaval is in aantocht, veel mensen weten al 

hoe zij dit feestje gaan vieren. Het tweede nummer van 2023 

van Ons Brandevoort Magazine zal half maart verschijnen, 

aan het einde van de winter.

In deze editie

Anton sprak met de hoogheden van de Brandeliers over 

komende carnaval. Dansvereniging X-perience heeft een mooie 

danspresentatie achter de rug en kijkt uit naar de nationale 

toernooi op 26 maart. Koor Druzhba bestaat 12,5 jaar en William 

Feijen ontving een heel speciale onderscheiding van de FEN. Dit 

en nog veel meer leest u in dit nieuwe magazine.

IN 
DEZE 
UITGAVE.

De Brandeliers
vieren het dit 
jaar dubbel!
Carnaval 2023. Het mag weer. Vele 
verenigingen staan te trappelen om te 
gaan knallen dit jaar. Vorig jaar werd 
het carnaval zo’n twee weken voor de 
prinsbekendmaking alsnog afgeblazen 
en moesten sommige prinsen, die nog 
niet bekend waren gemaakt, zwijgen 
tot carnaval 2023. Zo ook Prins Mattie 
dun Urste en Adjudant Kevin.

6.

Wij wensen u 
veel leesplezier!

Pag 5. |  Brandevoorter 
  van het Jaar 2022

Pag 6. |  De Brandeliers vieren
  het dit jaar dubbel!

Pag 9. |  Brandevoorts gebabbel

Pag 11. |  Bijzonder Bloemetje

Pag 12. |  Dansvereniging  
  X-perience

Pag 13. |  Nieuwe aanbieder
  deelauto mobiliteitshub
  Brandevoort

Pag 15. |  Koor Druzhba 
  12,5 jaar bezig

Pag 16. |  William Feijen, 
  Professor Carnaval

Pag 17. |  OBS Brandevoort wint
  Live Tech Battle
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  Geldropseweg

Brandevoorter 
van het Jaar 2022

Dansvereniging
 X-perience

Bijzonder 
Bloemetje

Op zondag 8 januari werd 
in wijkhuis ‘t BrandPunt de 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
gehouden. Daarbij werd voor de 
twaalfde keer de Brandevoorter 
van het Jaar benoemd

We zijn dit keer op de koffie bij 
Mayke van Deursen en Godi 
Valks van de Brandevoortse 
dansvereniging X-perience. Een 
garde- en showdanssportgroep 
opgericht op 23 april 2004, 
met inmiddels zo’n 80 actieve 
dansers.

lke maand zetten wij iemand 
in het zonnetje met een 

bloemetje, aangeboden door 
Bloemboetiek Nicole. Dit keer 

is dat Peter de Vrees. Wie 
is toch die man die ervoor 

zorgt dat de vlaggen worden 
gehesen en gestreken?

7.

11.

12.
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FEBRUARI

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

BINNENKORT IN HET SPEELHUIS!

15/02 KIRSTEN VAN TEIJN

JEUGD (S)EXPERIMENT

16/02 CONNY JANSSEN DANST

DANS FRAMED

23/02 POPPENKAST (5+)

JEUGD De Toneelmakerij

24/02 SARTRE EN DE BEAUVOIR

TONEEL Het Zuidelijk Toneel

25/02 JUF ROOS (2+)

JEUGD Gaat op avontuur (reprise)

01/03 JACK WOUTERSE

TONEEL Keefman

03/03 JASPER VAN DER VEEN

CABARET Niet gehinderd door enige kennis

07/03 JON VAN EERD

TONEEL Zo vader zo zoon

08/03 THE PONCHO MUST GO ON

CABARET Tosca Niterink en Anita Janssen

Bai ons ziedet 
hillemol zitte!

Hoofdstraat 99, Helmond | 0492-549541
info@vanberlooptiek.nl | www.vanberlooptiek.nl

F ijne 
Carnaval!

Carnavalszaterdag 
18 februari gesloten

Zorgeloos 
naar jouw 

bestemming.

Of u nu op zoek bent naar een taxi of een 
taxibus, in Helmond, Mierlo, Nuenen of omgeving.
Bij Taxicentrale Brandevoort bent u aan het juiste adres.

planning@taxicentralebrandevoort.nl 
www.taxicentralebrandevoort.nl

Auto: enkel €65,- | retour €120,-
Bus: enkel €75,- | retour €140,-

Eindhoven airport

Auto: enkel €200,- |  retour €375,-
Bus: enkel €225,- |  retour €425,-

Schiphol airport

Auto: enkel €160,- |  retour €300,-
Bus: enkel €190,- |  retour €360,-

Düsseldorf airport (0492) 
781122

Taxicentrale
Brandevoort

ELEKTRA - LAADPALEN - ZONNEPANELEN - DOMOTICA

Van Gend Elektro uit Gemert is een 
jong en energiek bedrijf dat alle mo-
derne ontwikkelingen op het gebied 
van elektrotechniek op de voet volgt. 

Van woning tot bedrijfspand, van 
complete installatie bij nieuwbouw 
(incl. groepenkast) tot renovatie of 
storingshulp, van traditionele elektra 
tot zonnepanelen, inductiekookplaat, 
datanetwerk, laadpaal en domotica.

W W W.VANGENDELEKTRO.NL

Met een vast team van vakmensen zorgen wij dat al uw 
elektrotechnische installaties veilig en goed functioneren.

06 3826 1527    INFO@VANGENDELEKTRO.NL
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E L E K T R O L A D E N . N L

Ga jij elektrisch rijden en 
     heb je een laadpaal nodig?

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs! 
Bel ons voor een gratis offerte!
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Brandevoorter 
van het Jaar 2022 

Op zondag 8 januari werd in wijkhuis
't BrandPunt de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
gehouden. Daarbij werd voor de twaalfde 
keer de Brandevoorter van het Jaar benoemd; 
een prijs die sinds 2019 niet meer is vergeven 
vanwege de coronapandemie. Een mooie eer 
die deze keer ging naar Sandra Geleijns.

Tijdens de gezellig drukke nieuwjaarsreceptie 

konden de bewoners van Brandevoort elkaar 

voor het eerst in drie jaar tijd weer een gelukkig 

nieuwjaar wensen. Traditiegetrouw werden tij-

dens deze gelegenheid de Brandevoorter van 

het Jaar en de Groepering van het Jaar bekend-

gemaakt. Alle Brandevoortse bewoners konden 

hiervoor enkele maanden personen of groeperin-

gen voordragen. Dit jaar had de jury de moeilijke 

taak te kiezen uit de voordracht van maar liefst 

3 groeperingen en 6 genomineerde personen, 

waarbij uiteindelijk is gekozen om een selectie 

van nominaties te maken.

Genomineerd werden voor de Groepering van het 

jaar: Buurttuin de Voorstee, Senioren-koffie-och-

tend, en Oekraïne-winkeltje. Genomineerd voor 

de Brandevoorter van het jaar werden: Bart van 

Lieshout, Elena Hermens, Corry Clemens, Sandra 

Geleijns, Wesley Waldt, en William Feijen. Door 

een deskundige jury, bestaande uit wijkwethou-

der Harrie van Dijk, wijkraadvoorzitter Lex van 

Gennip, winnaar van de Brandevoorter 2019 

Henk Noort, en de bestuursleden van wijkhuis 't 

BrandPunt Nigâr Pekbey en Fons Bosman, wer-

den uit die nominaties de winnaars gekozen.

De Groepering van het jaar werd uitgereikt aan 

Buurttuin de Voorstee. Na twee verhuizingen 

heeft dit initiatief haar derde stek gevonden in de 

wijk Brandevoort. Mensen uit de wijk werken er 

samen op zaterdag- en donderdagochtend, met 

en zonder groene vingers. Maar ook de koffiepau-

ze is gezellig en belangrijk; een belangrijk initia-

tief dat oud en jong verbindt, een stukje educatie 

verzorgt en een onmisbare verbinding legt tussen 

wijkbewoners van alle leeftijden. De Brandevoor-

ter van 2022 werd Sandra Geleijns. Sandra is al 

heel veel jaren erg actief in Brandevoort. Ze heeft 

in het verleden het tienercafé Chill House opge-

richt en jarenlang geleid en begeleid. Ook is ze 

vrijwel vanaf het begin als vrijwilliger actief in wijk-

huis ’t BrandPunt, waar ze ook enkele jaren be-

heerder en assistent-beheerder is geweest. Naast 

deze activiteiten kan Sandra’s naam ook gelinkt 

worden aan Brandevoorste initiatieven zoals de 

Speelgoedbeurs, de Kledingbeurs, Koninginne-

dagfestiviteiten en de Kindervakantieweek. In 

2022 heeft Sandra een winkel ingericht waar Oek-

raïense vluchtelingen gratis spullen konden halen 

die zij overal vandaan wist te toveren. De winkel 

is helaas gesloten, omdat de eigenaar het pand 

terug wilde hebben. Maar Sandra is nog steeds 

actief met het bemiddelen van vraag en aanbod 

voor onze Oekraïense gasten. Een echte harde 

werker en verbinder pur sang, en een welverdien-

de winnaar van de titel Brandevoorter 2022! 

De genomineerden voor Brandevoorter 
van het Jaar 2022 | F Jan Dijstelbloem

Sandra Geleijns met haar trofee voor Brandevoorter van het jaar | Jan Dijstelbloem
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De Brandeliers 
vieren het dit 

jaar dubbel 
Carnaval 2023. Het mag weer. Vele verenigingen staan te trappelen om te 
gaan knallen dit jaar. Vorig jaar werd het carnaval zo’n twee weken voor de 

prinsbekendmaking alsnog afgeblazen en moesten sommige prinsen, die nog 
niet bekend waren gemaakt, zwijgen tot carnaval 2023. Zo ook Prins Mattie dun 
Urste en Adjudant Kevin. Ik mocht op bezoek gaan bij deze hoogheden van De 

Brandeliers om te praten over carnaval 2023.

Door: Anton van Stekelenborg

De onderscheiding | F Jacqueline le Doux
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Onder het genot van een vers bakje koffie in ’t 

Brandpunt, sprak ik als eerste met Prins Mattie 

dun Urste. De 11e prins van de Brandeliers. Begon-

nen in 2010 bij De Brandeleros, de sambaband 

die toen nog verbonden was met De Brandeliers, 

maar zich later heeft losgekoppeld om hun re-

pertoire niet alleen toe te spitsen op het carnaval. 

Anderhalf jaar lang heeft Mattie moeten zwijgen, 

omdat corona op het laatste moment alsnog roet 

in het eten gooide van carnaval 2022. Nu mag het 

eindelijk weer en hun motto is dan ook ‘Wai doen 

ut dees jaor dubbel!’. “We gaan de boel weer eens 

flink wakker schudden hier in Brandevoort”, begint 

Mattie. “Maar ik heb heel wat moeten liegen om 

het geheim te houden dat ik prins zou worden. 

Mijn dochter Hanne dacht op een gegeven mo-

ment zelfs dat ik vreemdging. Gelukkig wist mijn 

vrouw wel beter”, lacht Mattie. “Toch hing het al 

enkele jaren in de lucht dat ik wel eens prins zou 

kunnen worden. Ik werd al regelmatig genoemd 

de afgelopen jaren, maar dit jaar, of eigenlijk dus 

al vorig jaar, werd ik dan eindelijk gevraagd. Ik heb 

ook zelf met Kevin de onderscheidingen mogen 

ontwerpen”, glundert Mattie. “Het klikt tussen ons 

ook als een malle.” 

Prins Mattie I en Adjudant Kevin

Mattie is getrouwd met Claudette en samen heb-

ben ze vier kinderen, die ook allemaal besmet 

zijn met het carnavalsvirus. Mattie is geboren in 

Eindhoven, maar woont al 21 jaar in Helmond. Het 

voelt voor hem als een warme deken. Het mooiste 

plekje in Brandevoort vindt hij het plekje waar hij 

nu woont. Mattie is zelfstandig ondernemer in de 

automatisering en was in 2020 nog op tv te zien 

in het kampeerprogramma Camp to Go. Zijn adju-

dant Kevin is geboren in Brunssum, Zuid-Limburg, 

maar woont nu met zijn vrouw Karlijn en hun twee 

kinderen inmiddels alweer 16 jaar in Brandevoort, 

waar ze traditiegetrouw elk jaar kindercarnaval vie-

ren in ’t Brandpunt. Hij kan niet wachten om samen 

met Prins Mattie dun Urste iedereen uit te nodigen 

om carnaval te komen vieren. “Als ge maor leut 

het,” lacht Kevin, “want het leven is mooi in ons 

Brabantse land.” De Brandeliers bestaan inmiddels 

uit zo’n 30 personen. Ze zijn nog groeiende, want 

corona heeft er even flink ingehakt. Ook wat betreft 

de raad van elf. Daarbij zijn inmiddels enkele vrou-

wen toegetreden, wat eigenlijk niet gebruikelijk is, 

maar de voorganger of beter gezegd voorgangster 

van Mattie dun Urste was Prinses Jacqueline, de 

eerste vrouwelijke prins bij De Brandeliers in 2020. 

Mattie is ook blij dat er jongeren tussen de 18 en 20 

toe zijn getreden tot de raad van elf. 

80’s & 90’s party

De Brandeliers, die dit jaar zo’n 14 jaar bestaan, 

hebben dit jaar een mooi programma opgesteld, 

met op de zaterdagavond een speciale avond voor 

de carnavalsvierders, maar zeker ook voor de men-

sen uit Brandevoort die niet zitten te wachten op 

protocollen en carnavalsmuziek. Ze hebben dan 

een 80’s en 90’s party met DJ Antony van Diepen. 

Om zo meer mensen in Brandevoort te bereiken, 

te verbinden en om ze een gezellige avond aan te 

bieden. Het totale carnavalsprogramma is te zien 

op de website www.brandeliers.nl.

Carnaval voor iedereen

Dinsdag tijdens de carnavalsochtend om 11.11 uur 

hebben Mattie en Kevin een brunch met de Garde 

Oud Prinsen, om een soort van sollicitatie te doen 

om toe te mogen treden tot de GOP. Daarna zijn 

de mensen van ORO van harte welkom. Mensen 

met een beperking waarmee we ook dubbel en 

dwars het carnaval gaan vieren. “Carnaval is voor 

jong en oud”, zegt Mattie. “Het is vooral het gevoel. 

De saamhorigheid. Het is een volksfeest voor ie-

dereen.” Zaterdag 18 februari doen de Brandeliers 

mee in de optocht in Mierlo-Hout en op zondag 19 

februari zijn ze te zien in de optocht van Helmond. 

Daarnaast gaan ze op de vrijdagochtend met hun 

praalwagen en met een praalwagen van ‘De Goud-

blinkers’ op scholenbezoek in onze wijk. Een beetje 

een mini-optochtje van basisschool naar basis-

school in Brandevoort. De scholen hebben dan 

meestal zelf een carnavalsfeestje. Daar vallen we 

dan onverwachts binnen om onze onderscheidin-

gen uit te delen.

Maar dat is nog niet alles. Dankzij een wensboom 

(een idee van Mattie) die ze voor het Brandpunt 

hadden geplaatst tijdens het Dickensfeest in Bran-

devoort, heeft er een man een wens ingediend voor 

zijn moeder. Ze is verzot op carnaval en zou zo 

graag eens op de praalwagen staan tijdens carna-

val. Die wens laten ze voor haar in vervulling gaan. 

“We hopen trouwens dat we naast het carnaval ook 

meer kunnen gaan doen met De Brandeliers voor 

onze wijk”, zegt Kevin. “Die geluiden gaan ook al 

een tijdje op bij De Brandeliers, om nog wat meer 

te gaan doen voor de mensen in de wijk. Wat nieu-

we activiteiten organiseren zo door het jaar heen. 

Verbinden in de wijk. Als mensen ideeën hebben 

kunnen ze ons altijd mailen: info@brandeliers.nl.

Enkele punten uit de proclamatie:

• Voor iedereen die liever niet ver weg pleziert,

 het is superlogisch dat je carnaval in je 

 eigen wijk viert

• Enthousiasme werkt aanstekelijk. Doe met

 ons mee, zet een glimlach op en geniet van de

 mooie dingen die carnaval met zich meedraagt.

• Witte gij wat carnaval echt is? Carnaval is

 saamhorigheid. Dat is traditie en dat vier je 

 samen, Iedereen is gelijk en moet zichzelf

 kunnen zijn.

Carnaval 2023! Mattie
dun Urste en Adjudant
Kevin zijn er helemaal

klaar voor. Laat het feest
maar beginnen…

Prins Mattie dun Urste en Adjudant Kevin

| F Jan Dijstelbloem
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krachtvan aloë vera
Forever Aloe Vera Gel is een pure 
aloë drank met 99,7% aloë vera gel!  
De gel is 100% aseptisch 
geproduceerd en komt rechtstreeks 
van onze eigen aloë velden in Texas 
en de Dominicaanse Republiek. 
Forever Aloe Vera Gel is rijk aan 
vitamine C, is suikervrij en bevat 
geen conserveermiddelen.

Zoals de natuur het heeft bedoeld. 
+ 99,7% aloë vera gel uit het binnenblad

+ Aloë vera bevordert het natuurlijke
afweersysteem*

+ Zonder conserveermiddelen

+ Suikervrij

+ Rijk aan vitamine C

+ Glutenvrij

* Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. 
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Herselsestraat 9 – Helmond 
Tel: 06-34157028 
bodytec-helmond.nl

FIT IN 
20 MINUTEN!

In hartje centrum Brandevoort is er een nieuw bedrijf 

voor Mooimakers! Net iets anders, vernieuwend in 

de schoonheidsbranche. Hier kunnen professionele 

Mooimakers zoals schoonheids-, lashes- en brows-, 

massage-, pedicure-, permanente make up-, ma-

nicure/nail art- of huidspecialisten, maar ook the-

rapeuten, per dag(deel) een ruimte huren. Er is een 

volledig ingerichte salon met elektrisch verstelbare 

verwarmde behandelstoel beschikbaar.

Er wordt gewerkt met Kin Cosmetics, Milkshake, De-

pot en Simply Zen. In de haarstudio is nog ruimte 

voor andere zelfstandige kappers die graag kinde-

ren knippen of haarverlengingen zetten. Tevens is er 

een infrarood/UV-ergoline zonnebank die online te 

reserveren is. Samenwerken in de schoonheidsbran-

che creëert een kruisbestuiving tussen kleine onder-

nemende Mooimakers. Mooi Brandevoort geeft deze 

Mooimakers een professionele uitstraling. 

Wil je als professional kennismaken of een afspraak 

maken met een van deze Mooimakers,  kijk dan op 

www.mooibrandevoort.nl of download de app van 

Haarstudio de Veste.

BEAUTY
COLUMN

MOOI 
BRANDEVOORT

& HEALTH

LOGO ONDERNEMER

Afvallen en 
bewegen 
doen we 

samen!

Sportschool voor vrouwen in Brandevoort 

www.inshape-afslankstudio.nl

Meer informatie? 

Lenie Klaasen 
06-52716622

FOREVER ALOE BERRY NECTAR®

De fruitige aanvulling van cranberry 
en appel geeft deze aloë drank een 
milde, zoete twist. Aloë vera bevordert 
het natuurlijke afweersysteem* en 
Forever Aloe Berry Nectar bevat maar 
liefst 90,7% pure aloë vera gel uit het 
binnenblad van deze plant. De drank is 
rijk aan vitamine C, glutenvrij en bevat 
geen conserveermiddelen.  
Een fijne variant op de klassieker 
Forever Aloe Vera Gel! 
*  Gezondheidsclaim in afwachting van 

Europese toelating. 

 734 | € 30,99      1 L

 7343 | € 92,97    TRI-PACK 3 X 1 L

 7333 | € 92,97     ALOE COMBO
TRI-PACK 3 X 1 L

FOREVER ALOE BERRY NECTAR® 
MINI
Geniet nu ook van Forever Aloe Berry 
Nectar onderweg! Handig verpakt in 
pakjes van 330 ml om je favoriete aloë 
drank met fruitige cranberry en appel 
smaak overal mee naar toe te nemen. 
Ook is de verpakking, net als de grote 
verpakking 100% recyclebaar.

73512 | € 123,94

12 pakjes à 330 ml
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FOREVER ALOE PEACHES™

De heerlijke smaak van perzik geeft je  
een heerlijk zomers gevoel! Aloë vera 
bevordert het natuurlijke afweersysteem* 
en Forever Aloe Peaches bevat 84,3% 
pure aloë vera gel uit het binnenblad van 
deze plant. De drank is rijk aan vitamine C,  
bevat geen conserveermiddelen en  
geen gluten. Geniet dagelijks van deze 
zonnige aloë drank. 
*  Gezondheidsclaim in afwachting van 

Europese toelating. 

 777 | € 30,99      1 L

 7773 | € 92,97    TRI-PACK 3 X 1 L

 7333 | € 92,97     ALOE COMBO
TRI-PACK 3 X 1 L

FOREVER ALOE PEACHES™ MINI
Waarom wachten op de zomer om te 
genieten van de heerlijke smaak van 
zongerijpte perziken als je dit op elk 
moment van de dag kunt ervaren met 
Forever Aloe Peaches™ Mini. Met de 
330 ml verpakking van Aloe Peaches 
heb je de voordelen van deze aloë 
drank altijd binnen handbereik. 

77812 | € 123,94

12 pakjes à 330 ml
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Wij de pure aloë vera gel, gemaakt uit het 
binnenste van het blad, binnen een paar 
uur na het oogsten verwerken om er zeker 
van te zijn dat elke Forever Aloe Vera Gel® 
verpakking zo vers als mogelijk is, zonder 
conserveermiddelen! 

Wist je dat?

FOREVER ALOE VERA GEL®

Aloë vera bevordert het natuurlijke 
afweersysteem*. Onze Forever Aloe Vera Gel 
komt met 99,7% pure aloë vera gel heel dicht 
in de buurt van dit natuurlijke product! Het is 
bijna alsof je op een aloë vera veld staat, het 
blad van een aloë plant opensnijdt en de gel 
direct kunt proeven. Het is niet voor niets het 
eerste product dat een certificaat ontving van 
het International Aloe Science Council (IASC) 
voor de puurheid en kwaliteit. 
* Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. 

 715 | € 30,99      1 L

 7153 | € 92,97    TRI-PACK 3 X 1 L

100%
RECYCLEBAAR 

MATERIAAL

Een goede aanvulling op  
een uitgebalanceerd en 
gezond voedingspatroon.  
Ontdek de heerlijke smaken!

6 LAGEN 
BESCHERMEND 

MATERIAAL

FOREVER ALOE VERA GEL® MINI
Je favoriete aloë vera drank is ook handig 
verpakt voor onderweg in pakjes van 330 ml. 
Kies voor Forever Aloe Vera Gel® Mini met 
99,7% pure aloë vera gel en ervaar de 
voordelen van aloë vera waar en wanneer je 
maar wilt.

71612 | € 123,94  

12 pakjes à 330 ml
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Jouw 
advertentie 

hier?
Mail naar danielle@adcommunicatie.nl 

of bel  06-30252512

8



Brandevoorts gebabbel 
Waar en hoe ga je carnavallen?

Tekst en foto’s: Marc de Jong

Jet: “Vroeger, ja vroeger heb 

ik heel veel carnaval gevierd, 

elk jaar weer. 4 dagen op pad, 

overal in Helmond, heel fijn. 

De laatste dag haring happen 

vond ik maar niks. Lekker uit je 

dak gaan wel. Alleen de kater 

daarna was minder…”

Rinie en Lotte: Rinie heeft 

vroeger wel carnaval gevierd, 

maar nu niet zo veel meer. 

Lotte: “Ik ga carnaval vieren op 

school. Ik weet nog niet hoe 

ik me ga verkleden. Misschien 

wordt het wel een koalbeer—

pak, want die vind ik zo leuk!”

Stef en Wouter: “Ja, wij vieren 

altijd carnaval! Wij gaan de 

optocht kijken in Mierlo-Hout, 

en op de scouting vieren we 

het ook. Gezellig. De sfeer, 

lekker feesten… leuk! De sfeer 

is altijd goed!”

Aernout: “Ik vier al mijn hele 

leven carnaval. Mijn ouders 

hadden een café en ik ben 

echt opgegroeid met de 

horeca. Ik ga 1 of 2 dagen 

carnaval vieren in Eindhoven 

met familie.”

Monique: “Nu vier ik geen 

carnaval meer, maar vroeger 

wel gedaan. Natuurlijk optocht 

kijken, naar het tienerbal, later 

naar de Castle. Haringhappen? 

Ja lekkerrr. Het leukste aan 

carnaval vind ik het lekker uit 

je dak gaan.”

Rosa: “Ik ga nog naar de 

feestwinkel om een leuke 

outfit te scoren. Ik weet wel 

wat het wordt: een politiepak! 

Dan arresteer ik iedereen die 

dronken is… Nou dat worden 

veel arrestaties, haha! Lekker 

een feestje vieren, leuk!”
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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.

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

IN
ZA
ME
LING

OUD PAPIER
KLEDING
SCHOENEN

WWW.
KLUPPELS.NL

Elke zaterdag 
van 09.00 - 13.00 uur

Koeveldsestraat 16, Mierlo-Hout

DOE OOK 
MAANDELIJKS 
GRATIS MEE 
MET ONZE
LOTERIJ!

GRATIS

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

binnenkort:

do 16 feb 21:00 u  

verzot op
BRENT BEUKELAER 
vr 17 feb 20:00 u  

leo blokhuis
INLEIDING HALLELUJAH
do 23 feb 20:45 u  

cine_live 
FILMCONCERT WE STOOD LIKE KINGS   
do 02 mrt 20:00 u  

cine_live
WK 74 FLASHBACK 
MET O.A RENÉ VAN DE KERKHOF 
zo 05 mrt 15:30 u  

chansons! 
RONALD NAAR EN LISE AKKERMANS
vr 10 mrt 20:45 u  

mooneye
ZA 25 mrt 20:45 u  

Klangstof

podium

THE FABELMANS
De jonge Sammy heeft een passie voor film

FALCON LAKE 
Verhaal over een eerste liefde 

film

cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl

Expo

Bezoek World Press Photo Hel-
mond nu t/m 19 februari 2023 
in de expositieruimte van De 
Cacaofabriek. Vrije toegang!

De wereldberoemde tentoon-
stelling laat confronterende en 
ontroerende foto’s van de be-
langrijkste en meest nieuws-
waardige verhalen van het jaar 
zien. Een must-see voor ieder-
een die van fotografie houdt 
en/of persvrijheid belangrijk 
vindt.
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Door: Holke Flapper

Begonnen als kok in Trocadero Eindhoven, 

daarna werkzaam in diverse horecabedrijven 

als chef-kok, vervolgens voor de zorg gekozen. 

Reden hiervoor was dat zowel Peter als Marjo-

lijn meer regelmaat in hun leven wensten en is 

Peter in Asten in de Bartholomeus Kloosterge-

meenschap als kok verdergegaan. Na circa 2 jaar 

naar de Weerde in Eindhoven en vervolgens naar 

Akert en de Berkenheuvel in Geldrop tot aan zijn 

pensionering. De laatste 15 jaren van zijn actieve 

loopbaan was hij werkzaam als facilitair mana-

ger. Vanuit deze functie heeft hij op diverse lo-

caties verschillende projecten mede uitgevoerd, 

variërend van inrichting van gebouwen, veilig-

heid voor bewoners tot verschillende vormen 

van planning.

In de publiciteit kwam de nieuwe wijk Brande-

voort in beeld waarbij echtgenote Marjolijn in 

2008 een belangrijke rol in de definitieve keuze 

heeft gespeeld. Men kreeg een toewijzing in de 

Veste, een plek waar ze nu nog steeds tot volle 

tevredenheid wonen. In de zich steeds verder 

ontwikkelende wijk bruiste het van ideeën en 

initiatieven vanuit de nieuwe bewoners. Peter 

en Marjolijn hebben actief deelgenomen aan de 

destijds opgerichte groep Senioren Brandevoort. 

Hier ontstonden nieuwe initiatieven, zoals het 

verzorgen van rondleidingen in de snel groei-

ende wijk. Peter was een van de rondleiders die 

met veel enthousiasme de bezoekers, die vanuit 

diverse streken in Nederland en ook daarbuiten 

de wijk kwamen bezichtigen, begeleidde. 

In het fraaie wijkhuis ’t BrandPunt werd een 

koffie-ochtend voor senioren georganiseerd. 

Hierbij verleent Marjolijn hand- en spandien-

sten. Vanuit de wijkraad kwam het plan voor 

het plaatsen van 2 vlaggenmasten in de Veste 

en was er behoefte aan vrijwilligers die op de 

daarvoor geldende dagen het hijsen en strijken 

van de vlaggen van diverse organisaties verzorg-

den. Henk van Ewijck, een actieve senior, was 

de eerste die heel nauwgezet en met respect de 

procedure rondom het hijsen en strijken van de 

vlaggen verzorgde. Toen Henk aangaf hulp nodig 

te hebben, meldde Peter zich aan. Beiden heb-

ben gedurende meerdere jaren dit zeer conse-

quent gedaan en met respect voor de nationale 

driekleur. Naast de Nederlandse vlag, die op 

nationale feestdagen en verjaardagen van leden 

van het Koninklijk Huis wordt gehesen, komen 

ook veel andere organisaties aan bod. Meer dan 

20, waaronder onder andere Kankerfonds, Hart-

stichting en andere gezondheidsstichtingen. 

Ook onze eigen carnavalsvereniging ‘de Brande-

liers’ wordt hierbij niet vergeten.

Nu Henk van Ewijck helaas inmiddels is over-

leden, neemt Peter alleen de honneurs waar en 

het zou fijn zijn als iemand hem hierbij zou willen 

helpen. De wijkvlaggen worden door de wijkraad 

gefinancierd, waarmee de continuïteit is gewaar-

borgd. Gezien de grote verscheidenheid van de 

bewoners van Brandevoort is het van belang 

dat initiatieven, die tot meer samenhang en 

onderlinge contacten leiden, worden versterkt. 

Peter spreekt de wens uit dat het wij-gevoel in 

de wijk wordt versterkt en wij zijn het daar van 

harte mee eens.

  Bijzonder 
Bloemetje
Elke maand zetten wij iemand in 
het zonnetje met een bloemetje, 
aangeboden door Bloemboetiek 
Nicole. Dit keer is dat Peter de Vrees. 
Wie is toch die man die ervoor zorgt 
dat de vlaggen worden gehesen en 
gestreken? Maak kennis met Peter 
de Vrees, getrouwd met Marjolijn 
van Eck, 72 jaar oud en geboren 
in Eindhoven. Opleidingen LTS en 
opleiding facilitair management.

MIERLOSEWEG 264, HELMOND | 0492 - 54 49 10 | BLOEMBOETIEKNICOLE.NL

Het juiste adres voor een cadeautje voor uzelf, óf voor anderen!

Bloemboetiek

Nicole
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Dansvereniging
 X-perience

Verbinden, kwaliteit en fun

Door: Anton van Stekelenborg

Godi Valks is de voorzitter van de dansvereni-

ging, waarvan haar dochter Nicole danst bij de 

vereniging. Nicole heeft inmiddels het secretari-

aat op zich genomen. Godi zelf danste vroeger 

bij de ‘Jan Doedels’, die destijds aan diverse wed-

strijden meededen en waarmee ze zelfs een keer 

Nederlands kampioen is geworden. Mayke van 

Deursen is de penningmeester van de vereniging 

en danste in het begin zelf ook nog mee, maar 

is inmiddels alleen nog trainster. Haar dochtertje 

Fem en bonusdochter Amy dansen nog wel bij 

DV X-perience. Mayke maakt tevens de choreo-

grafie voor de dansen. Dit doet ze echter niet al-

leen, maar met een heel team van choreografen. 

Groepen

Trainen doen ze in het Brandpunt, De Westwijzer 

en in de gymzaal van ‘In het hart van het Hout’, 

omdat ze niet allemaal tegelijkertijd kunnen trai-

nen. “We hebben zoveel groepen”, vertelt Godi. 

“We hebben wedstrijdgroepen en we hebben 

fungroepen”, vult Mayke haar aan. “De kleinsten 

starten bijvoorbeeld in zo’n fun-groep en vanuit 

daar kijken we hoe het kindje danst en kunnen 

ze doorstromen, als ze dat willen, naar de wed-

strijdgroepen.” Ik vraag de dames tot welke leef-

tijd er gedanst wordt, aangezien de dochter van 

Godi inmiddels 26 is. “We zien vaak dat ze zo 

rond hun 30e levensjaar kiezen voor het gezins-

leven. Je mag het echt zien als topsport”, zegt 

Godi. “Je moet natuurlijk de conditie, lenigheid 

en kracht hebben om het vol te kunnen houden. 

Vaak nadat ze stoppen, blijven ze nog wel bij de 

fungroep dansen.” Mayke vult aan dat ze zelfs 

een keer een zwangere danseres hebben gehad 

die toch nog op het EK mee heeft gedanst. Dat 

lijkt me loodzwaar. 

Europese Kampioenschappen

Het EK bereik je door mee te doen aan de 

Nederlandse wedstrijden en daarbij kun je je 

kwalificeren om naar de Europese Kampioen-

schappen te mogen gaan. Daarvoor moet je in 

Nederland bij de eerste drie eindigen. Zo’n nati-

onale wedstrijd kun je binnenkort bijwonen in De 

Geseldonk op 26 maart. Daar kun je kijken naar 

de minioren, junioren, jeugd- en hoofdklassen. 

“Maar je hebt ook internationale wedstrijden”, 

vertelt Godi. “Deze Europacup-toernooien wor-

den gehouden in België, Duitsland, Nederland 

en Oostenrijk. Als je daar eerste wordt, kun je je 

direct kwalificeren voor de EK.”

Ik vraag aan de dames of er ook jonge kinderen 

wedstrijden bij hen dansen. “Jazeker, we hebben 

ook een groepje minioren”, vertelt Godi me. “Dat 

zijn kinderen die voor 1 juli 2022 nog geen 8 jaar 

waren. Deze groep mag nog niet meedoen aan 

de Europese kampioenschappen, maar mogen 

wel al meedoen aan een wedstrijd. In januari 

heeft ons miniorengroepje meegedaan aan een 

wedstrijd en zijn daar 2e geworden. Het is voor 

een kind natuurlijk ook superleuk om mee te 

mogen doen, al is het gewoon in de fungroep. 

Ze doen hun haartjes in een knot, krijgen een 

mooi jurkje aan en wat glittertjes op hun ge-

zichtjes. Die vinden het helemaal geweldig als 

ze mogen optreden. Dat hebben ze bijvoorbeeld 

afgelopen jaar gedaan voor Sinterklaas, maar 

ook bijvoorbeeld bij Alphonsus, waar de oudjes 

konden genieten van onze dansers.” Pas als ze 

weten dat het kind het leuk vindt en de ouders 

het goedvinden, kunnen ze vanuit de fungroep 

doorstromen naar een wedstrijdgroep. “De ou-

ders moeten het ook leuk vinden dat hun kind 

dit doet,” vertelt Godi, “want soms hebben ze 

wedstrijden in het buitenland, zoals laatst in 

Voeren in België en dan moet je toch zo’n ander-

half uur rijden voor een dans van drie minuutjes.” 

We zijn dit keer op de koffie bij Mayke van Deursen en Godi Valks van de Brandevoortse dansvereniging 
X-perience. Een garde- en showdanssportgroep opgericht op 23 april 2004, met inmiddels zo’n 80 actieve 
dansers. Dit doen ze in wedstrijdverband, maar voor sommige van hun groepen, ook voor de fun. Ik kijk 
met hen terug op hun fantastisch leuke danspresentatie die werd gegeven in De Geseldonk met alle 
groepen van DV X-perience en kijk vooruit naar het nationale toernooi op 26 maart in De Geseldonk.
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Jongens?

Het zijn vooral meisjes die bij DV X-xperience 

dansen. Hoe zit het met de jongens? “Die zijn 

altijd welkom”, roept Mayke. “Ik denk als je een-

maal wat meer jongens hebt, dat er ook meer 

op afkomen. Misschien schrikt het nu af dat je 

binnenstapt en alleen maar meisjes ziet.”

“Sommige jongens vinden het ook leuk om te 

doen,” vult Godi aan, “maar die zitten dan bij-

voorbeeld al vaak op voetbal.” DV X-xperience 

bestaat uit 12 groepen in allerlei leeftijdscatego-

rieën en niveaus, dus voor de jongens hebben ze 

nog variatie genoeg. 

Danspresentatie

22 Januari was de DV X-perience danspresentatie 

in De Geseldonk waar al hun dansers een optreden 

gaven voor familie, vrienden, bekenden, ex-leden, 

maar natuurlijk ook voor de mensen die het leuk 

vinden om naar deze groepen te komen kijken. 

Zelfs andere verenigingen komen uit nieuwsgie-

righeid soms even een blik werpen. Er werden 

moderne- en gardedansen gedaan. Ik vraag naar 

het verschil van de dansen. Godi legt uit: “Het 

gardedansen is een beetje te vergelijken met de 

dansmariekes, maar dan op een veel hoger niveau 

en daar maken we gebruik van polkamuziek en 

hedendaagse muziek die zo gemixt wordt dat er 

een polkabeat onder zit. Er zitten diverse sprongen 

in en zelfs wat acrobatiek wat wordt versterkt door 

de hoogtepunten van de muziek. En dan heb je 

de showdansen, waarbij we dansen op moderne 

popmuziek. Zoals onze jongste dansers, die de 

showdans deden op De Bom van K3.”

De pakken zien er fantastisch uit deze mid-

dag. Deze zijn allemaal gemaakt door een heel 

fijn team van naaisters. Mayke’s zusje Melanie 

van Deursen en Mayke’s moeder Marco van de 

Manakker doen hiervoor wel het meeste werk. 

Kleding die niet meer gebruikt wordt, wordt 

aangeboden via de site van DV X-perience. “We 

hebben een keer meegemaakt dat onze mooie, 

lichte kleding in de modder viel”, vertelt Godi. 

“En dat net voordat we ons optreden gingen 

doen. Gelukkig hebben we toen kleding mogen 

lenen van een andere dansgroep. 

Wil je meer informatie over DV X-perience, 

kijk dan eens op hun Facebookpagina 

of website www.dvxperience.nl of kom 

26 maart naar de nationale wedstrijd in 

De Geseldonk.

Nieuwe aanbieder
deelauto mobiliteitshub
Brandevoort
Op de mobiliteitshub bij station Brandevoort 

werd sinds de zomer van 2021 geëxperimen-

teerd met deelvervoer. Tegen betaling konden 

inwoners gebruik maken van een elektrische 

deelauto of deelbakfiets. De mobiliteitshub 

is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage 

vanuit de Europese unie (programma Urban 

Mobility). Door middel van deze proef wilde de 

gemeente meer inzicht krijgen in het gebruik 

van deelvervoer. De proef heeft veel kennis 

over deelmobiliteit en een groep enthousiaste 

gebruikers opgeleverd.

De mobiliteitshub-pilot liep tot 1 januari 2023, en 

daarmee ook de ter beschikking gestelde subsi-

die vanuit Urban Mobility. Vanwege het wegval-

len van deze subsidie, heeft de huidige aanbieder 

van deelmobiliteit ‘Hely’ besloten hun diensten 

per 27 januari 2023 niet meer voort te zetten op 

de mobiliteitshub bij station Brandevoort. Ge-

zien het belang van deelmobiliteit binnen de 

doelstellingen van de gemeente Helmond wordt 

er in 2023 gewerkt aan een uitgebreider mobili-

teitsconcept. Om de huidige gebruikers en be-

woners van Brandevoort toch van deelmobiliteit 

te kunnen blijven voorzien, heeft deelauto-aan-

bieder ‘JustGo’ vanaf 27 januari 2023 zijn intrede 

gedaan op de mobiliteitshub. Deze deelauto zal 

ingezet worden ter overbrugging totdat er een 

breder deelmobiliteitsconcept is uitgewerkt. 

Kennis deelmobiliteit voor keuzes in 

Brainport Smart District

Slimme én duurzame mobiliteit is één van de 

speerpunten voor Brainport Smart District, de 

wijk van de toekomst in Brandevoort. De proef 

met de hub in Brandevoort geldt daarom als pi-

lot om meer kennis te krijgen over het gebruik 

van deelmobiliteit. 

Deelvervoer als bereikbaar en 

aantrekkelijk alternatief

Met de hubs wordt een goed bereikbaar en aan-

trekkelijk alternatief geboden voor mensen die 

geen auto hebben, of een tweede auto te wei-

nig gebruiken. Hoe meer inwoners de auto laten 

staan en hiervoor in de plaats gebruikmaken van 

de elektrische deelauto, hoe meer speelruimte er 

over blijft op straat. Spelen wordt een stuk veili-

ger en de lucht blijft schoner. Zo draagt deelver-

voer bij aan een bereikbaar en leefbaar Helmond.

Aanmelden bij JustGo 
kan via www.justgo.nl/

provincies/noord-brabant/
brandevoort of scan de 
bijgeplaatste QR-code.
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Elsbeen van Baerlestraat 4, 
Mierlo-Hout  | 06-520 310 28
www.dvairco.nl

Airconditioners 
voor koeling en 
verwarming. 

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

FIETSEN Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933www.henkvanrooijfietsen.nl

RIJSCHOOL

HARLEMAN
Kwaliteit, 
professionaliteit 
en flexibiliteit
voorop.

INFO@RIJSCHOOLHARLEMAN.NL
RIJSCHOOLHARLEMAN.NL
06-51209335

PROFITEER 
VAN MOOIE

PAKKETPRIJZEN 
VOOR HET 

BEHALEN VAN 
JE RIJBEWIJS.

MELD JE AAN 
VOOR EEN 

GRATIS 
PROEFLES

www.deelenmenswear.nl

www.newphasefitness.nl
Hoofdstraat 123, 5706 AK  | Mierlo-Hout  |  Helmond  |  0492-724990

DEZE ACTIE IS GELDIG
BIJ AFNAME VAN EEN 
JAAR LIDMAATSCHAP.

word nu lid 
en sport in
februari 
GRATIS

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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Koor Druzhba 12,5 jaar bezig 
met Oekraïense zangcultuur 

In wijkhuis ’t BrandPunt repeteert iedere 

woensdagavond een uniek koor. Koor Druzhba, 

wat ‘vriendschap’ betekent, wil de rijke koorcul-

tuur uit Oekraïne hier uitstralen. Het koor kent 

een gevarieerd repertoire van blijde of melan-

cholieke originele folkloreliedjes. Regelmatig 

luistert het koor een Liturgische dienst op met 

gezangen uit de Orthodoxe ritus en rond Kerst-

mis worden kerstconcerten met Oekraïense 

kerstliederen gegeven.

Ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen

Afgelopen jaar heeft het koor veel optredens 

verzorgd die met name in het teken stonden 

van het ondersteunen van onze medemensen, 

die hun vaderland, Oekraïne, wegens het oor-

logsgeweld hebben verlaten en in ons land een 

veilig en gastvrij onderkomen hebben gevonden. 

Diverse benefietconcerten en erediensten wer-

den verzorgd, waarbij er zeker een paar echt 

uitsprongen, zoals een eigen benefietconcert in 

Brandevoort op 6 maart. Er was een rechtstreek-

se videoverbinding met een bekende van onze 

dirigente, Inna Ogarok, in Lviv. Wij konden aan 

de gerichte verzoeken om hulp voldoen, waar-

onder een bijzonder verzoek: stuur aub als het 

mogelijk is ook Oekraïense vlaggen. Dankzij de 

inzet en belangeloze hulp van enkele bedrijven 

konden wij 100 vlaggen meesturen. 

Tv-optreden in live uitzending Omroep Max

Daags na dit concert was het koor op 7 maart te 

gast in een rechtstreekse tv-uitzending van Om-

roep Max, waar het gebed voor vrede en een lang 

en gelukkig leven voor Oekraïne werd gezongen. 

Dit gebed riep bij de aanwezigen in de studio 

en gelet op de vele reacties, ook in het land veel 

emoties op. Naar aanleiding van die uitzending 

kwamen er vanuit het hele land reacties en ver-

zoeken om een optreden te verzorgen. Omdat 

voorrang gegeven werd aan verzoeken vanuit de 

naaste omgeving, werden optredens voor Oek-

raïense gemeenschappen in Helmond, Weert, 

Uden, Aarle-Rixtel en Eindhoven verzorgd. Nor-

maal worden 6 uitvoeringen gegeven, maar in de 

afgelopen periode trad het koor 14 keer op.

Een bijzonder optreden moet zeker ook nog 

vermeld worden, namelijk het opluisteren van 

de herdenking van oorlogsslachtoffers, georga-

niseerd door de gemeente Helmond op 4 mei.  

Gelet op de situatie in Oekraïne kreeg deze her-

denking, mede door de medewerking van het 

koor Druzhba, een bijzondere inhoud en bete-

kenis.

Zin om mee te zingen met dit unieke koor?

De koorwereld verkeert in zwaar weer. Tijdens de 

coronatijd moesten vele koren noodgedwongen 

besluiten om te stoppen, omdat de leden mas-

saal afhaakten en er geen sprake was van aanwas 

op korte of lange termijn. Ook koor Druzhba is 

helaas niet ontkomen aan deze trend van terug-

loop van het ledental. In en door de coronatijd 

heeft het koor enkele leden verloren. Het zou 

daarom heel fijn zijn als er weer een paar nieuwe 

leden bijkomen. Kom eens vrijblijvend op woens-

dagavond vanaf 20.00 uur binnen tijdens een 

repetitie in wijkhuis ’t BrandPunt. U wordt heel 

warm ontvangen in een fijne vriendschappelijke 

sfeer. U hoeft echt geen topzanger(es) te zijn. 

Was u al eens eerder lid bij een koor en mist u de 

koorzang? Bij koor Druzhba gaat u echt speciale 

koorzang zingen. Ook al hebt u nooit in een koor 

gezongen, probeer het eens bij Druzhba in Bran-

devoort. Een zingende mens is een blije mens.

U zult in een proefperiode begeleid worden, zo-

dat u gegarandeerd binnen een paar maanden 

mee kunt zingen met alle uit te voeren liederen. 

De taal hoeft geen probleem te zijn. Door het 

fonetische schrift en de oefeningen die de di-

rigente (Oekraïense) doet, krijg je de uitspraak 

echt onder de knie. Het koor heeft onlangs nog 

grote complimenten ontvangen voor de accent-

loze uitspraak van de gezongen kerstliederen. U 

bent van harte welkom in wijkhuis ’t BrandPunt, 

Biezenlaan 29, Helmond/Brandevoort. Kijk ook 

eens op onze website www.koor-druzhba.nl of 

neem telefonisch contact op via 0492 – 341 644.

Het koor heeft besloten om, zolang
als dat nodig is, medewerking te

verlenen aan verzoeken vanuit de
Oekraïense gemeenschappen.

F | Koor Druzhba
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Tekst en foto’s: Anton van Stekelenborg 

Het mag eindelijk weer. Na enkele jaren geen car-

naval te hebben mogen vieren, gaat het dit jaar 

weer volop los. William en Charlotte kunnen dan 

ook niet wachten om zich onder te dompelen in 

het carnavalsgedruis. “Carnaval wordt vooral ge-

vierd in de katholieke landen”, weet William me te 

vertellen. “Het feest in zijn huidige vorm bestaat 

zo’n 80 jaar. Maar weinig mensen weten eigenlijk 

hoe carnaval is ontstaan.” Ik vertel hem, dat ik 

moet bekennen dat ik één van die mensen ben. 

William legt me vervolgens vol enthousiasme uit 

wat carnaval nu eigenlijk is, maar we beginnen bij 

het begin. 

Durbloazers

“Voor mij is dit mijn 31e carnaval en tevens mijn 

jubileumjaar als organisator van allerlei carnavalse-

venementen in het Helmondse”, begint William zijn 

verhaal. “Ik ben slagwerker en was destijds begon-

nen als coördinator slagwerker van ‘De Durbloazers’. 

Dat was de toenmalige hofkapel van De Durdou-

wers. Op een gegeven moment was daar de be-

kendmaking van de nieuwe prins. De Durbloazers 

moesten het podium op, maar de slagwerker was 

er niet. Dat bleek dus de nieuwe prins te zijn in sei-

zoen ’92/‘93. Ik kreeg daardoor een paar stokken in 

m’n handen geduwd met de mededeling: William 

vanaf nou ben jij onze slagwerker. Zo is het eigenlijk 

allemaal een beetje begonnen. Als carnavalshistori-

cus ben ik me gaan verdiepen in het carnaval, waar-

door ik bijvoorbeeld prinsen kon gaan begeleiden. 

Een prins is meestal namelijk iemand die gekozen 

wordt van buitenaf en die van toeten noch blazen 

weet, als het om de carnavalstradities gaat.” 

Vastenavond

Ik vraag William naar die tradities en hij vertelt me 

vol passie hoe carnaval zich heeft ontwikkeld. “Het 

is niet alleen maar een gek pekske aantrekken en 

veel drinken. Het is zoveel meer. Het is in de basis 

een ‘omkeerfeest’. Het is het vieren van het begin 

van de lente. Het einde van de winter. Op een 

gegeven moment is de katholieke kerk in beeld 

gekomen en vanaf toen is het een katholiek feest 

geworden. In alle katholieke landen ter wereld 

wordt dan ook het carnaval gevierd. De kerkdienst 

op zondag is één van de belangrijkste zaken in 

de carnavalstijd. Vanuit daar is ‘De Vastenavond’ 

Professor 
Carnaval 
In januari dit jaar ontving William Feijen, die in 1990 
naar Helmond kwam en ook 9 jaar in Brandevoort 
heeft gewoond, ‘De Gouden Nar’. De hoogste 
Europese onderscheiding die met hoge uitzondering 
werd uitgereikt door ‘t Präsidium FEN Nederland 
voor zijn inzet voor ons cultuurgoed carnaval. 
William zet zich al jaren met hart en ziel in voor 
carnaval en vele andere activiteiten in Helmond. Mijn 
nieuwsgierigheid werd nog verder getriggerd op 
het moment dat ik hoorde dat hij bezig is met zijn 
nieuwe project: Professor Carnaval. Tijd om eens bij 
te kletsen met William Feijen en zijn vrouw Charlotte.

William Feijen
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Carnaval 2023. 
Het mag weer! 

Nu maar hopen dat 
Williams wens 

ooit in vervulling 
mag gaan: dat hij zelf 
eens Prins Carnaval 

mag worden.
 Wie weet in 2024?

ontstaan. De feestavond voor het vasten. Vasten-

avond is eigenlijk het originele carnaval. 

Omkeerfeest

Terugkomend op de term omkeerfeest. Dat zie je 

bijvoorbeeld terug in de sleuteloverdracht van de 

stad. De regering, de bevelhebbers, die staan aan de 

macht. De macht wordt dan door de burgemeester 

overgedragen aan een iemand die door de burgers 

gekozen wordt als een fictieve prins: ‘Prins Carnaval’. 

Als we nog verder teruggaan in de tijd, naar de tijd 

van de Romeinen, daarin mocht een slaaf even de 

belangrijkste persoon zijn om vervolgens geofferd 

te worden om boze geesten te verdrijven. Dat is 

gelukkig tegenwoordig anders. Dat omkeren zagen 

we in het verleden ook met wat we tegenwoordig 

de carnavalsoptocht noemen. Schepen kwamen in 

een parade over land in plaats van over zee. Tegen-

woordig verkleden mensen zich om een ander te 

zijn. Carnaval is eigenlijk maar één dag in het jaar. 

Sterker nog, het is eigenlijk maar één avond. De Vas-

tenavond. De andere dagen zijn erbij verzonnen. Het 

eten, drinken en vieren dat hebben onze zuiderbu-

ren bedacht. En zo is carnaval steeds langer en groter 

geworden.”

Professor Carnaval

William is een geboren organisator. Dat doet hij er 

gewoon even bij, naast zijn baan als informatie-ana-

list in een tbs-kliniek. “Ik ben naast m’n werk en de 

carnavalsactiviteiten, altijd bezig met iets organise-

ren”, vervolgt William het gesprek. “Posters ontwer-

pen, voorzitter van de Sinterklaascommissie, evene-

menten opzetten voor de winkeliers in Brandevoort 

enzovoort. Ik blijf graag lekker bezig. Zo komen we 

ook bij zijn nieuwe project: ‘Professor Carnaval’. “Ik 

geef nu al gastlessen op scholen in groep 7 en 8 als 

carnavalshistoricus. Samen met mijn vrouw Char-

lotte heb ik mijn nieuwste project ontwikkeld als 

‘Professor Carnaval’. Ik onderwijs hiermee op een lu-

dieke manier de carnavalstradities aan verenigingen, 

scholen, ouderen, enzovoort.” Een stukje van die tra-

dities heb je hier al kunnen lezen, maar geloof me, 

William heeft nog veel meer te vertellen. En zelfs ik, 

als niet-carnavalsvierder, vond het reuze interessant. 

Zangtalent

William heeft zich nog met veel meer dingen bezig-

gehouden dan alleen met het carnaval. Zo is hij in 

zijn jeugd Nederlands kampioen tafeltennis junioren 

geweest, heeft hij zo’n 9 keer de Kennedymars gelo-

pen, was een veelbelovend zangtalent en heeft des-

tijds zelfs een studiebeurs gehad en een jaar inter-

nationaal met de groep ‘Up with People’ de wereld 

rond gereisd om zang en cultuur met elkaar te ver-

binden. Zijn muzikale voorkeur gaat naast natuurlijk 

de carnavalsmuziek, uit naar zanger Michael Bublé. 

Verbinden

Inmiddels woont hij met zijn vrouw Charlotte in Odi-

liapeel, maar Helmond blijft in zijn hart zitten. Het 

mooie van Helmond vindt hij, de directe benade-

ring van mensen. De openheid. Of het nou goed of 

slecht is, je weet wat je aan een Helmonder hebt. Een 

grote smoel maar wel met een heel klein hartje. Het 

mooiste plekje is voor hem Brandevoort. “Wat ik in 

Brandevoort ook georganiseerd heb, het was altijd 

voor alle mensen bedoeld, ongeacht rang of stand”, 

zegt William. “Het verbindende element is voor mij 

heel belangrijk. Verbinden en verenigen. We moeten 

het met z’n allen doen. Alleen bereik je een heel stuk 

minder. Dat heb ik altijd voor ogen gehouden.” 

Carnavalsmuziek

Tot slot vraag ik wat William de beste carnavalsplaat 

vindt. “Dat vind ik meestal de lokale carnavalsnum-

mers zoals bijvoorbeeld de Helmondse schlagers en 

de muziek van de kapellen, met daarnaast het car-

navalsnummer ‘de carnavalsmachine’ van Lamme 

Frans, waarin allerlei stukjes van oude carnavalslied-

jes zitten. Dat is geniaal bedacht.”

OBS Brandevoort wint Live Tech Battle! 
De Live Tech Battle is een spectaculaire online live techniekquiz waar 

leerlingen van de groepen 7 en 8 uit de regio de strijd met elkaar 

aangaan. Ook OBS Brandevoort deed mee! High Tech wordt recht-

streeks naar de klas gebracht met leuke weetjes, proefjes, leerza-

me topics en leuke prijzen. Afgelopen december hebben weer bijna 

1000 enthousiaste kinderen tegen elkaar gestreden in hét online 

techniekspektakel van 2022. 

Door: Vajèn van Stiphout

Wij hebben voor de kerstvakantie meegedaan aan de Live Tech Battle. 

Het was een hele leuke ervaring, maar de vragen waren ook best wel 

moeilijk. Ze gingen bijvoorbeeld over techniek en bedrijven in de buurt. 

Je moest ook opdrachten uitvoeren zoals: wie de meest mooie toren 

van mensen maakt, krijgt 2x zoveel punten. Het was een spannende 

battle. Het scheelde niet veel, want we stonden ver achter totdat het 

groepje van Stan, Fenne en Denji eerste waren geworden maar dat 

lukte niet zonder de hulp van de klas. Er waren ook meerdere groepjes 

uit de klas die in de top 5 stonden, het was een hele leuke ervaring om 

dit te winnen. In de klas was het feesten! Wij hebben technisch lego 

gewonnen, en om niet te vergeten hebben wij de polonaise gelopen. De Live Tech Battle was spannend en leerzaam | F OBS Brandevoort
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Wij repeteren iedere maandagavond van 
20.00 tot 22.30 uur op de Korte Schutsboom 5 
Helmond (Brandevoort). Loop gerust binnen!

De gemeente Helmond heeft bij ener-

gieminister Rob Jetten haar zorgen 

geuit over de capaciteitsuitbreiding 

van de hoogspanningsleidingen in 

Brandevoort. In de wijk leven al jaren-

lang zorgen over de aanwezigheid van 

de hoogspanningsleidingen. Bewoners 

vrezen voor hun gezondheid. Nu er 

plannen worden gemaakt om in de toe-

komst nog meer stroom door de kabels 

te vervoeren, meldt Helmond zich bij de 

verantwoordelijken in Den Haag.

Na uitbreiding kan er 4000 ampere 

door de leidingen, nu 3000 ampere. 

Men is bezorgd over de toename van 

de straling. In 2015 was de afstand van 

bouwkavels (magneet zone) 45 meter, 

nu is de zone door het RIVM op 75 me-

ter vastgesteld. Jonge gezinnen zijn be-

zorgd over de gezondheid van hun kin-

deren, ook zijn er vragen over de waarde 

van de woning bij verkoop. Mocht bij 

een nieuwe methodiek de zone weer 

groter worden, dan verzoekt men dit 

technisch of financieel te compenseren 

aan de inwoners. Vragen? Spreek uw lo-

kale politiek er op aan.

gemeenteraad@helmond.nl

Brief naar energie
minister Jetten

Helmond 
bezorgd over 
hoogspannings-
leidingen 
Brandevoort

Burgemeesters vrezen grotere 
kans op ongelukken met giftreinen
Er is onvoldoende zicht op welke gevaarlijke stof-

fen goederentreinen in de toekomst gaan ver-

voeren door de bebouwde kom. Dat zeggen de 

burgemeesters van de aanliggende gemeentes 

in een brief. "De risico’s zijn te groot, zeker nu er 

duizenden huizen bijgebouwd moeten worden."

Veel van de woningen die gebouwd gaan wor-

den, komen rond het spoor. Volgens de burge-

meesters groeit de kans op een ongeval, omdat 

er steeds meer treinen met gevaarlijke stoffen 

over Brabants spoor gaan rijden. In de plannen 

van staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infra-

structuur en Waterstaat) staat dat het Rijk het 

toezicht daarop gaat versoepelen.

'Oncontroleerbare toename'

De burgemeesters schrijven dat de toekomst en 

toename van treinen die gevaarlijke stoffen ver-

voeren volledig buiten hun lokale invloed staat. 

"Het voorgenomen rijksbeleid betekent een on-

controleerbare toename van vervoer van gevaar-

lijke stoffen. Wij kunnen de veiligheid van onze 

inwoners zo onvoldoende waarborgen. En dat is 

onacceptabel."

Risicoplafonds

De burgemeesters willen dat 'er zo min moge-

lijk giftreinen over onze sporen rijden en dat de 

risicoplafonds overeind blijven staan en waar 

mogelijk verscherpt worden'. Ook dringen ze 

er bij de Tweede Kamer en het kabinet op aan 

om alternatieven te overwegen, zoals meer ge-

bruik maken van de Betuwelijn, die door minder 

dichtbevolkte steden gaat, of gevaarlijke stoffen 

vaker vervoeren over water. Op de lange termijn 

denken de burgemeesters aan vervoer door 

buisleidingen.

Eind vorig jaar  drong de Brabantse commissaris 

van de Koning Ina Adema er in een brief aan de 

Tweede Kamer ook al op aan om voor die al-

ternatieven te kiezen. Vragen? Spreek uw lokale 

politiek er op aan.

gemeenteraad@helmond.nl

hartstichting.nl
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Atletiek Helmond | www.atletiekhelmond.nl
Badmintonclub BC 85 | www.bc85helmond.nl
Balletstudio Brandevoort | www.balletstudiobrandevoort.nl
Basketbalvereniging Black Shots www.blackshots.nl
Biljartclub Brandevoort | biljartclubbrandevoort@gmail.com
Bootcamp Brandevoort | www.bootcampbrandevoort.nl
Boekenclub Brandevoort | boekenclubbrandevoort@gmail.com
Bridgeclub ‘t Brandpunt | bcbrandpunt@gmail.com
Budovereniging De Hechte Band | www.dehechteband.nl
Buurttuin Brandevoort | www.voorstee.nl | info@voorstee.nl
BrandTastic | info@brand-tastic.nl | www.brand-tastic.nl
Buurttuin Brandevoort | info@buurttuinbrandevoort.nl
www.buurttuinbrandevoort.nl
CS de Brandeliers | info@brandeliers.nl www.brandeliers.nl
Dickensnight Brandevoort | voorzitter@dickensnight.nl  | www.dickensnight.nl
Druzhba | info@koor-druzhba | www.koor-druzhba.nl
Dansschool Friends | www.dansschoolfriends.nl
Dansschool UC Dance | www.ucdance.nl
Damiaanparochie | www.damiaanhelmond.nl
Dédé Dance | www.dededance.nl
DV X-perience dans | www.dvxperience.nl
Flame Trails | www.flametrails.nl
Fotoclub Brandevoort | a.storm4@chello.nl | www.fotoclubbrandevoort.nl
Golfclub De Gulbergen | www.golfclubdegulbergen.nl
Helmondse Atletiek Club (HAC) | www.hac-helmond.nl
Helmondse Muziek Corps | www.helmondsmuziekcorps.nl
info@helmondsmuziekcorps.nl
Hockeyclub Helmond | www.hchelmond.nl
Jeu-de-boulesclub Brandevoort | www.jeudeboulesclub.brandevoort.org
Jibb+ Helmond | www.jibbplus.nl
Judovereniging Mierlo-Hout | www.jvmh.nl
Ki-Aikidoschool Torii | www.ki-aikidoschool-torii.n
Lopersgroep Brandevoort | www.lopersgroepbrandevoort.nl
KBO St, Lucia | secretariaat@kbo-stlucia.nl | www.kbo-stlucia.nl
Kobra | info@koorbrandevoort.nl | www.koorbrandevoort.nl
Groeperingen Kunstkwartier Helmond | info@kunst-kwartier.nl 
www.kunst-kwartier.nl
Muziekvereniging Unitas | info@muziekverenigingunitas.nl
www.muziekvereniging-unitas.nl
Naaiclub Brandevoort | naar.emmy.toe@gmail.com
Popkoor Brandnew Voices | info@popkoorbrandnewvoices.nl
www.popkoorbrandnewvoices.nl
Sambaband Brandeleros | info@brandeleros.nl www.brandeleros.nl
Scouting Brandevoort | secretaris@scoutingbrandevoort.nl
www.scoutingbrandevoort.nl
SV Brandevoort | www.svbrandevoort.nl
Theater Brandevoort | info@bartvanloon.nl | www.theater-brandevoort.nl
Tafeltennisvereniging Stiphout | www.ttvstiphout.nl
Turnvereniging H.T. ‘35 | www.ht35.nl
TV Carolus | www.tvcarolus.nl
Twirlver. Imagination Helmond | www.twirlplaza.nl
Wijkhuis ‘t BrandPunt | info@brandpunt.info | www.brandpunt.info
Wijkraad Brandevoort | www.wijkraadbrandevoort.nl
Secretaris@wijkraadbrandevoort.nl
Witte Wel Witte Nie | info@wittewelwittenie.nl | www.wittewelwittenie.nl
Vitaz in beweging | info@vitazinbeweging.nl  | www.vitazinbeweging.nl
Volleybal Polaris | www.vcpolaris.nl
Yogastudio Toermalijn | www.studio-toermalijn.nl

BENT U NIEUW IN 
BRANDEVOORT? 
Kijk hieronder voor een opsomming 
van Brandevoortse en Helmondse 
vrijetijdsverenigingen.

Ook op deze pagina? Meld uw vereniging of groep 
aan! redactie@onsbrandevoort.com

Vernieuwing brug aan 
de Geldropseweg

Het college van Helmond heeft besloten de brug aan de Geldrop-

seweg te gaan renoveren. Dit omdat de brug niet meer in goede 

staat is en over deze brug de nieuwe snelfietsroute naar Deurne 

gerealiseerd gaat worden.

 Om dit te doen, is extra ruimte nodig. Daar komt bij dat gemeente 

Geldrop-Mierlo onlangs besloten heeft de Brugstraat af te sluiten 

voor doorgaand verkeer. Dit zorgt voor extra vervoersbewegingen 

op de Geldropseweg.

Maatregelen bij renovatie van de brug

De volgende maatregelen worden genomen om de geluidshinder 

tot een minimum te beperken en de leefkwaliteit voor de bewoners 

van de Geldropseweg en omgeving te verbeteren:

• De maximumsnelheid voor autoverkeer wordt verlaagd van 

 80 km/u naar 50 km/u;

• Het geluid van verkeer wordt gedempt door het aanbrengen 

 van geluidsabsorberende muurtjes;

• Er worden stille voegovergangen aangebracht aan de uiteinden 

 van de brug;

• De brug blijft toegankelijk voor voertuigen met een maximaal 

 gewicht van 45 ton;

• Er wordt zogeheten ‘stil’ asfalt aangebracht op het wegvak;

• Bij renovatie is er aandacht voor het behoud van het omliggende

 groen. Er worden grondaankopen gedaan langs de fietsroute 

 waarmee het groen in eigen beheer komt.

Ook wordt onderzocht of een geluiddempend scherm met begroei-

ing op de Geldropseweg een extra maatregel kan zijn. Hierover is 

met de omwonenden nog nader overleg.

De verkeersdrukte wordt gemonitord

Met Geldrop-Mierlo is afgesproken gezamenlijk de effecten van 

afsluiten van de Brugstraat te monitoren en om bij extra hinder 

gezamenlijk maatregelen te treffen. Men verwacht begin 2024 met 

het uitvoeren van de renovatie van de brug te kunnen starten. Dan 

wordt tevens gestart met het aanleggen van het stuk fietspad om 

de snelfietsroute te realiseren.

De brug aan de Geldropseweg | F Google Maps
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • EINDHOVEN@HEUVEL.NL
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VERHUISPLANNEN? 
JE BENT BIJNA THUIS.

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

VERKOCHT

*onze makelaar licht dit graag bij je thuis toe.

JOUW WONING OOK  

VERKOPEN?

JOUW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS 

WONEN TEAM. 

Als groot kantoor met een breed 

netwerk hebben wij de BESTE kopers 

voor je in het vizier! Maak kennis met 

ons Wonen team en neem contact 

met ons op voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer van onze 

aanbieding*
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