
Topkwaliteit uit Duitsland Nederlands product Nederlands product
www.rapenland.eu 
www.verhuurappartement.nl
te huur: studentenkamers – appartementen
Eindhoven, Winterberg en Oostende.

Fietshuis Veldhoven
Heemweg 2, 5501 GW Veldhoven
Postbus 2223, 5500 BE Veldhoven
Telefoon 040 - 255 85 40

www.vmgfietshuis.nl
info@vmgfietshuis.nl

Agattu Activity i7 Rijklaar nw. €2029,-
Inruil* bijbetalen €1799,-

De nieuwste met tandriemaandrijving is binnen

Agattu Tasman Benelux i8 Hydraulic

Rijklaar nw. €2349,-
Trend 3 Lite Plus Rijklaar €1999,-

Inruil* bijbetalen v.a. €1699,-  
De nieuwste met middenmotor is binnen

Vogue - BSP Kinder-, transport-,
dames- en herenfietsen

Rijklaar v.a. €329,- tot €....?,- 
D9.1 + N7.1

Rijklaar €2099,- en €2199,-
Inruil* bijbetalen €1800,- of €1900,- 

Rijklaar
€1199 voor:

€999,-

NIEUW!
ACTIE!

vmgfietshuis.nl

BEREIK BRUTO

TOT 135 KM 

Superactie op fietsen in Veldhoven

BEREIK BRUTO

TOT 100 KM 

25%
KORTING
op VMGElegance fietsen
tegen inlevering van deze coupon

VMGElegance
Rijklaar
van €799,- voor €599,-    

Scootmobielen
Nieuw v.a. € 1.495,-
Dit model div. kleuren. 
Adviesprijs € 4.798,-
Prijs VMG € 2.850,-

ZONDAG 28 JUNI GEOPEND VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

LODEWIJKSTRAAT 4
EINDHOVEN (NL)
0031-40-2513392

OPENINGSTIJDEN:
Maandag 13.00 - 18.00 u
Dinsdag 09.30 - 18.00 u
Woensdag 09.30 - 18.00 u
Donderdag 09.30 - 18.00 u
Vrijdag 09.30 - 21.00 u
Zaterdag 09.30 - 17.00 u

KAMPEERMARKT
www.kampeermarkt.com
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ZONDAG 28 JUNI GEOPEND VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

5 persoons tent Easycamp
Wilmington 500
Van e 249.95

Voor e159.95

-36%

Aa
nb

ied
ing

en
 ge

ldi
g  

va
n 2

4 j
un

i t
/m

 2 
jul

i 2
01

5 -
 ze

t e
n d

ru
kfo

ut
en

 vo
or

be
ho

ud
en

.
Aa

nb
ied

ing
en

 ge
ldi

g  
va

n 2
4 j

un
i t

/m
 2 

jul
i 2

01
5 -

 ze
t e

n d
ru

kfo
ut

en
 vo

or
be

ho
ud

en
.

Aa
nb

ied
ing

en
 ge

ldi
g  

va
n 2

4 j
un

i t
/m

 2 
jul

i 2
01

5 -
 ze

t e
n d

ru
kfo

ut
en

 vo
or

be
ho

ud
en

.

Lowland slaapzak Pulsar 1
Van e 119.95
Voor e 79.95

-33%
Grote collectie boten en kano’s

o.a. Challenger K1
incl. peddel en pomp

Van e 99.95
Voor e 59.95

Grote collectie kooktoestellen
o.a. Cadac Grill2braai
Slechtse 99.00

Campingaz electrische koelbox
Smart cooler 20
Van e 59.99

Voor e 39.95

-40%

Vele Parasols
o.a. 24 rib parasol 3 meter.

Van e 99.95
Voor e 69.95

-13% -22%

Eurotrail standenstoel Bretagne
Van e 74.95

Voor e 44.50

-40% -30%

‹ www.ahrenberger.nl De Ahrenberger · woensdag 24 juni 2015 · 25

Waarom voel jij 
je verbonden met 
Veldhoven? Daar draait 
het om in het digitale 
boek ‘Verbonden 
met Veldhoven’, 
een initiatief van de 
gemeente Veldhoven, de 
Bibliotheek Veldhoven/
VVV Veldhoven, 
Museum ‘t Oude Slot, 
Art4U, De Schalm en het 
Veldhovens Ondernemers 
Contact. Het boek 
verschijnt in september 
2015. In deze rubriek deelt 
herenkapper Wilfried 
Leemans alvast zijn 
gevoelens met de lezers 
van De Ahrenberger.

VELDHOVEN - “Waarom voel 
ik me verbonden met Veld-
hoven? Over deze vraag hoef 
ik niet lang na te denken. 
Ik voel me namelijk 100% 
Veldhovenaar, omdat ik al 
mijn hele leven in Veld-
hoven woon en daar naar 
school ben gegaan. Ook het 
grootste deel van mijn werk 
heeft zich in Veldhoven af-
gespeeld. Bovendien kwa-
men mijn voorouders uit 
Veldhoven.”
“Dit verhaal begint in 1634. 
In dat jaar woonde er een Jan 
Willem Smets in Zeelst. Een 
man met verschillende na-
komelingen. Eén tak daar-

van is in Zeelst gebleven en 
één tak is via Eersel in Ber-
geijk terecht gekomen.”
“De tak die in Zeelst bleef 
heeft uiteindelijk mijn vader 
Jac Leemans voortgebracht. 
Jac is in de Heuvelstraat 
geboren. Toen hij jong was 
ging hij natuurlijk op stap 
om meiden te leren kennen, 

maar hij kon de ware liefde 
niet in Veldhoven vinden. 
Daarom ging hij het buiten 
Veldhoven zoeken en kwam 
in Bergeijk terecht. De naza-
ten van Jan Willem Smets 
die uiteindelijk in Bergeijk 
belandden dragen de naam 
Theuws en hadden een 
dochter Corrie. Ook Corrie 
begon uiteraard interesse te 
krijgen in jongens. Zij kon 
echter geen leuke Bergeijkse 
knul vinden. Haar oog viel 
op de jonge kapper Jac uit 
Veldhoven. En hij vond die 
leuke dame uit Bergeijk ook 
wel aantrekkelijk.”
“Uiteindelijk trouwen Jac en 
Corrie in 1963 met elkaar en 
gaan in Veldhoven wonen. 
Jac blijft werkzaam bij kap-
per Wijnen aan de Burge-
meester van Hoofflaan. In 
1968 begint hij zijn Heren-
kapsalon de Barbier, eerst 
in de Kapelstraat. In 1966 
krijgen ze een zoon: mij. Na 
een kleine omzwerving kom 

ook ik in het kappersvak te-
recht en neem ik in 2002 He-
renkapsalon de Barbier aan 
de Oortlaan over van mijn 
vader.”
“In het voorjaar van 2010 
komt mijn vader na een 
kort, maar heftig ziekbed 
te overlijden. In november 
dat jaar komt er een vaste 
klant de kapsalon binnen 

met een leuke attentie voor 
mij. Hij had mijn stamboom 
uitgezocht en kwam tot een 
verrassende conclusie. Iets 
wat nog niemand wist. Mijn 
vader en moeder bleken de-
zelfde voorouder te hebben: 
Jan Willem Smets. Hierdoor 
voel ik me nóg meer verbon-
den met Veldhoven, dan ik 
al deed.”

Verbonden met Veldhoven: Wilfried Leemans

Wilfried Leemans is trots op zijn Leukste Kapsalon van Nederland. Foto: Bellus Imago, Tony Seesing.

‘in 2002 nam ik 
herenkapsalon de 
barbier over van 
mijn vader’

Wilfried Leemans (Veldhoven, 1966) volgde de 
Fotovakschool in Apeldoorn. Na 14 jaar actief te zijn 
geweest in de wereld van de fotografie treedt hij 
in de voetsporen van zijn vader Jac en maakt een 
ommezwaai naar het kappersvak. In 1998 start hij 
Barbershop Men’s Only op in Geldrop, vier jaar later 
neemt hij Herenkapsalon de Barbier over van zijn 
vader. Zijn vakmanschap wordt in 2014 bekroond 
met de uitverkiezing tot Leukste Kapsalon van 
Nederland.


