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Eigentijds onderwijs dat
kinderen voorbereidt
op hun toekomst in de
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5708 ZJ Helmond
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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.

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

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
ffacebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth
instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruth

IN
DEZE
UITGAVE.
Voor u ligt alweer het zevende nummer van Ons Brandevoort
Magazine van 2022. Wat hebben we genoten van de zomer
én van de vakantie! Hoewel de weersvooruitzichten bij het
samenstellen van dit magazine nog aardig zomers zijn, is de
herfst meteorologisch gezien al begonnen en zijn wij weer
vol gas aan de gang. Het magazine is wederom gevuld met
nieuws uit en over Brandevoort. De volgende editie van Ons
Brandevoort Magazine zal verschijnen in oktober.
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Op een mooie, warme, zomerse
maandagmiddag, mag ik op de
koffie gaan bij de oprichter van de
Facebookpagina ‘Mooi Brandevoort’,
Jos Bruijstens en zijn vrouw Monique
Jos werd geboren en getogen in
Heeze en het wiegje van zijn vrouw
Monique stond in Eindhoven.

Anton ging langs bij Jos Bruijstens en praatte over zijn liefde voor
muziek, voor biljart én voor Brandevoort. Floortje ging eens kijken
hoe het wonen in een modulaire woning, een klein jaar na de
oplevering, bevalt en Holke reikte het Bijzonder Bloemetje uit aan
Iris Putman van de Kindervakantieweek. Ten slotte ging Wendy
op visite bij Henk Engel die haar vertelde over zijn hobby’s en die
daarnaast ook wijkhoofd van de Dierenbescherming is. Dit en
nog veel meer leest u in dit magazine.

8.

Inmiddels bijna een jaar zijn
de door studenten van de
Tu/e Eindhoven ontworpen
modulaire en klimaatslimme
woningen bij Brainport Smart
District klaar, onder de naam
CASA 1.0.

Al sinds 2009 wordt jaarlijks
in onze wijk de Brandevoorter
van het Jaar gekozen. Deze
jaarlijkse eretitel wordt verleend
aan degene(n) die zich vaak al
langere tijd op bijzondere wijze
heeft/hebben ingezet voor
Brandevoort.
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Henk woont al 15 jaar met
veel plezier in Brandevoort.
Hij heeft diverse hobby’s
en is wijkhoofd van de
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gingen met hem in gesprek.
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echter geen rechten aan worden
ontleend. De uitgever zal geen
aansprakelijkheid aanvaarden.

3

OP DE KOFFIE BIJ…

JOS BRUIJSTENS
Op een mooie, warme, zomerse maandagmiddag, mag ik op de koffie gaan bij de oprichter van de
Facebookpagina ‘Mooi Brandevoort’, Jos Bruijstens en zijn vrouw Monique. Jos werd geboren en getogen in
Heeze en het wiegje van zijn vrouw Monique stond in Eindhoven. Zij werkte bij de Rijksgebouwendienst en
Jos maar liefst 33 jaar bij Peijnenburg. Inderdaad…van de bekende koek. Ze trouwden in 1983 en woonden
tot in 2009 samen in Heeze. Vanuit daar vertrokken ze in 2009 naar Brandevoort.
Tekst en foto’s: Anton van Stekelenborg

De Veste
“We hebben in 2008 een huis gekocht op de
Neerwal en we zijn daar in 2009 ingetrokken”,
begint Jos. “Destijds woonden de kinderen nog
thuis. Daar hebben we met heel veel plezier gewoond tot 2019. De kinderen gingen op een gegeven moment de deur uit en dan zit je met z’n
tweetjes in een huis van zes verdiepingen. Wat
moet je daar dan nog mee? Dit driekamerappartement kwam toen op ons pad en we hebben,
voordat het op de markt kwam, hier (na wat
verbouwen) zo in kunnen stappen en sindsdien
wonen we hier, met datzelfde mooie uitzicht op
de ecozone. Deze supermooie wijk viel ons jaren
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geleden op tijdens ons bezoek aan de Dickens
Night. We waren eigenlijk meteen verliefd op de
bouw van de huizen in De Veste. Dat was dan
ook ons doel toen we aan het rondkijken waren
om in Brandevoort te komen wonen.” Als ik vraag
wat hen dan zo trekt, antwoordt Jos dat het net
een klein dorpje is.
“De mensen hier zijn vriendelijk. Zeker als je een
hondje hebt, merk je dat goed. Iedereen heeft tijd
voor een praatje. Het is allemaal gewoon heel gemoedelijk. Daarnaast heb je hier in De Veste alles
binnen loopafstand. De huisarts, de apotheek.
Zelfs een weekmarkt. Nu nog een leuk cafeetje

of iets dergelijks voor een biertje of een wijntje
en bijvoorbeeld de terugkeer van Brandefood en
dan is het helemaal compleet. Als we hier ooit
weggaan, dan is het met de voetjes naar voren.”
Mooi Brandevoort
Niet zo vreemd dan, dat Jos de oprichter is van de
Facebookpagina ‘Mooi Brandevoort’.
“It’s all-in the name. Ik vind Brandevoort gewoon
een fantastisch mooie wijk”, zegt Jos. “Kijk maar
eens om je heen in De Veste, De Buitens, maar
ook in de nieuwe wijken als Liverdonk, Hazewinkel en Kranenbroek. Het zijn gewoon hele mooie
plekjes met een heerlijk stukje natuur er omheen.

Er zijn heel veel fotogenieke plekken hier zoals het
iconische NS-station, de torens bij De Veste en
zoveel meer.” De Facebookpagina Mooi Brandevoort is een stukje fotohistorie, waarop foto’s al
gedigitaliseerd zijn voor het nageslacht. Iedereen
die de regels accepteert, kan op deze site zelf hun
mooie foto’s plaatsen. Het zou volgens Jos ook
geweldig zijn als je wat meer foto’s uit de begintijd
van Brandevoort zou plaatsen, want daarvan is er
nog niet zo heel veel beeldmateriaal beschikbaar.
Biljarten
In 2012 werd Jos lid van biljartclub ‘Brandevoort
in actie’ en in 2014 nam hij binnen deze club
de functie van secretaris op zich. De biljartclub
is met name actief in wijkgebouw ‘t Brandpunt,
de mooie huiskamer van Brandevoort. Een club
met op dit moment 25 leden, wat best veel is
voor een biljartvereniging. Er wordt volgens hem
dan ook vrij intensief gespeeld. Dagelijks wordt
er gebiljart in competitieverband. Doordeweeks
worden de onderlinge competities gespeeld en
op vrijdagen speelt de club in de stadscompetitie
van Helmond. De leeftijden variëren van 31 tot 85
jaar en nieuwe leden zijn altijd van harte welkom.
“Hoe leuk zou het zijn als er zich dames zouden
aanmelden”, oppert Jos. Contact opnemen met
‘Brandevoort in actie’ kan via biljartclubbrandevoort@gmail.com of via ‘t Brandpunt.
Motor
Naast biljarten reed Jos 30 jaar lang motor. Tot in
2014 een eenzijdig ongeval door dieselsporen op
de weg hier een einde aan maakte. Gelukkig zonder blijvend letsel deed het Jos besluiten dat het
wel mooi was geweest. De motor werd ingeruild
voor een MINI Cooper, de auto die al een tijdje
op zijn bucketlist stond. Jos sloot zich aan bij de
8000 leden tellende New MINI club Nederland en
was 5 jaar lang secretaris van deze club. De MINI
heeft hij nog steeds, maar hij heeft zich teruggetrokken uit het bestuur omdat de focus op dit moment thuis moest liggen bij zijn vrouw Monique.

Muzikant
Als we met Jos nog verder teruggaan in de tijd
vertelt hij dat hij vroeger in de lokale band ‘CALL
MY JOB’ speelde. Hij speelde contrabas en elektrische bas. Ze maakten vooral blues- en rockmuziek en waren destijds wereldberoemd in
Heeze. Het leeftijdsverschil in de band was echter vrij groot. De jongeren hadden nog de ambitie om door te breken, iets wat voor de oudere
generatie niet echt nodig was. Vanwege zijn werk
stopte Jos met de band. Er moesten immers ook
centjes verdiend worden.
De liefde voor muziek en dan vooral de de 50er jaren rock ‘n’ roll is altijd gebleven. “Vroeger
dansten we ook, al waren we daar niet zo fanatiek in”, aldus Jos. Zijn vrouw Monique maakte
destijds de petticoats en pakken voor hen beiden. De rock ‘n’ roll speelde al een rol in hun leven, vanaf het moment dat ze getrouwd waren
in 1983. Zelfs de kinderen hebben namen uit de
rock ‘n’ roll-scene, zoals bijvoorbeeld hun zoon
Jesse Dean. Dean van James Dean en Jesse, de
tijdens de geboorte gestorven tweelingbroer van
Elvis Presley. De naam van dochter Shannon
verwijst naar een liedje uit die tijd. “We hadden
jukeboxen, allerlei 50’s-spullen en een 62’r Ca-

dillac Coup de Ville in die tijd”, mijmert Jos. De
Wurlitzer 2104 jukebox uit 1957 prijkt nog steeds
in de woonkamer, maar de pinballautomaten,
78 toeren-jukebox, ijspegeltje van Coca Cola
uit 1959 en zijn contrabas hebben ze niet meer
meegenomen naar deze woning in Brandevoort.
Hou het schoon
Inmiddels is het 2022 en genieten Monique en
Jos nog steeds volop van Brandevoort. “Misschien kunnen we als pensionado’s nog wel een
klein steentje bijdragen. Je ziet dat soms de verf
van de brug & trapleuningen er bijna af is of wat
ander klein achterstallig onderhoud. Hoe mooi
zou het zijn om met z’n allen de wijk mooi te
houden. Misschien onder het mom van ‘gezelligheid voorop’ een clubje oprichten dat onder leiding van een aanspreekpunt, voorzien wordt van
de juiste kleuren verf en wat schuurpapier en dan
lekker met z’n allen wat schuren en schilderen,
dan ziet het er meteen weer een stuk netter uit.”
Tot slot nog een oproepje aan iedereen. “Ruim
alsjeblieft je rommel op en hou de wijk schoon.
Het is zo’n mooie plek in Helmond. Laten we er
trots op zijn en trots op blijven met z’n allen.”

De liefde voor muziek en dan vooral
de de 50-er jaren rock ‘n’ roll is
altijd gebleven. “Vroeger dansten
we ook, al waren we daar
niet zo fanatiek in.”
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Omdat iedereen anders is...

binnenkort:
podium
do 22 sep 21.00 u

Coldplace

A TRIBUTE TO COLDPLAY
vr 23 sep 21.00 u

The Humps
Expo

CELEBRATING THE MUSIC OF CAMEL
vr 30 sep 21.00 u

voltage

vr 07 okt 20.00 u

3JS

za 08 okt 20.00 u

EDITIE 2022
Menno Pasveer / Eline Boerma / Benjamin Pompe
David Kater / Arno Westerberg / Lucas Mergler / Fedrik Vaessen
Caroline Sarneel / Eddy Eustache

EXPO
SITIE

04 SEP
02 OKT

Tot en met 2 oktober is
Fresh Cacao te bewonderen in de expositieruimte.

Van ons
24-uurs mortuarium
krijgt elke nabestaande
een eigen sleutel.

De jaarlijks terugkerende
tentoonstelling bestaat uit het
werk van afgelopen zomer afgestudeerde kunstenaars. In
samenwerking met Stichting
Carat wil De Cacaofabriek
jong talent de ruimte te bieden om zich te presenteren
en verder te ontwikkelen. Op
zondag 2 oktober zal één van
de beloftes de Carat Lucas
Gassel Prijs uitgereikt krijgen. De winnaar wordt geselecteerd door een speciale
vakjury. De expo is dagelijks
gratis te bezichtigen tussen
13.00 en 17.00 uur.

Navarone

zo 09 okt 15.30 u

Comedy Show

MET 3 BRABANTSE TONPRATERS
ZA 15 okt 21.00 u

Airbag

vr 21 okt 21:00 u

The Watch

PLAYS THE MUSIC OF GENESIS
za 29 okt 20:45 u

Steffen Morrison
vr 11 nov 20:00 u

Touch of Toto

A TRIBUTE TO TOTO
vr 18 nov 20:45 u

Laïs

film

MOONAGE DAYDREAM

Meeslepende film over icoon David Bowie

U I T VA A RT S P I E R I N G S
cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl

0 4 9 2 5 2 5 0 0 0 | U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M | W W W. S P I E R I N G S . C O M

Geef je dromen een Kanzz
Waar droom jij over voor later?
Wil je eerder stoppen met werken
of echt die droomreis maken?
Om dit waar te kunnen maken
heb je vermogen nodig. Met een
financieel plan ga je nu aan de
slag voor later. Zo neem je de
juiste maatregelen voor een
zorgeloze toekomst. Bel voor
een vrijblijvende afspraak
of kijk op Kanzz.nl.

Elke zaterdag van 09.00 - 13.00 uur
Koeveldsestraat 16.
maandelijks gratis deelname
aan onze loterij.

Hans Maasakkers CFP ®
06 - 505 24 702
Hans@kanzz.nl

financiële planning

6

wonen | hypotheek

. OUD PAPIER
. KLEDING
. SCHOENEN

vermogensopbouw

Gun uw oud papier,
oude kleding en
schoeisel een tweede
leven, want weggooien
is geen optie

JEU DE BOULES
CLUB BRANDEVOORT
10 JAAR
Het begin
Bij de aanleg van Sportpark Brandevoort streefde men naar een multifunctioneel gebruik van
dat sportpark. Daar paste de jeu de boules-sport
goed in. Al direct bij de bouw van het sportgebouw werd begonnen met de aanleg van jeu de
boules-banen op het verhoogde deel, recht voor
de sportkantine. Nick de Rooij nam het initiatief tot oprichting van een jeu de boules-club en
Louis Vrolings, die penningmeester was van de
beheersstichting, werd ook hier penningmeester.
Beiden bleven tot vorig jaar in die functies.
De accommodatie
Het adres van ons speelveld is: Sportpark Brandevoort 1, 5706 KG Helmond. Door de jaren
heen is het speelveld steeds verder verbeterd
en aangepast. Zo zijn er banken geplaatst, is er
een gesloten hekwerk rondom aangelegd, is er
aangeplant en dit jaar is een materiaalschuur geplaatst. We hebben een heel goed speelveld met
10 wedstrijdbanen. Er rest nog één grote wens
en dat is de aanleg van baanverlichting, zodat
we het hele jaar door ’s avonds kunnen spelen.
De activiteiten
Ons doel is - naast het beoefenen van de sport ook het sociale aspect. Bij geschikt weer kunnen
we het hele jaar door elke dag wedstrijden spelen.
De leden zitten in een groepsapp en melden zich
aan als ze willen spelen. De afspraak is dat er bij
vier of meer aanmeldingen wel gespeeld wordt en
bij minder dan vier niet. Zodoende sta je nooit tevergeefs op medespelers te wachten. We spelen
gedurende de zomer interne toernooien voor het
clubkampioenschap. We nemen ook deel aan de
Helmondse stadscompetities en aan uitwisselingen met andere clubs in de stad en de regio. De
wedstrijden zijn niet alleen belangrijk als sport,
maar zijn ook zeer belangrijk voor de sociale contacten en het bestrijden van eenzaamheid.

Onze speeltijden
Maandag tot en met zaterdag, gedurende de zomertijd aanvang 14.00 uur en gedurende de wintertijd aanvang 13.30 uur. In de maanden mei tot
en met augustus wordt er in plaats van woensdagmiddag, op de woensdagavond gespeeld,
aanvang 19:00 uur.
Het hele jaar op de zondagochtenden om 11.00
uur. Is de jeu de boules-sport iets voor u? Kom
dan gerust geheel vrijblijvend een keer op bovengenoemde tijden kijken en/of meespelen. Onze
leden zullen u de nodige uitleg geven en het oefenmateriaal is aanwezig.

Hergebruik of recyclen: Papier wordt gerecycled.
De kleding wordt zoveel mogelijk hergebruikt.
Indien de kwaliteit te slecht is, wordt het gerecycled. Wat verzamelen wij in: Oud papier en
karton. Kleding, textiel, schoeisel (bij voorkeur in
zakken verpakt).
Wanneer verzamelen wij in: Iedere zaterdag van
9.00 tot 13.00 uur geopend.
Waar verzamelen wij in: Kluppelhal: Koeveldsestraat 16 Mierlo – Hout. Door de gemeente
benoemd tot officiële inzamellocatie. Tegen
prestatie: Gratis meespelen in de loterij, met
maandelijkse trekking.
De O.P.K.-commissie van
C.V de Kluppels

De Jeu de Boules Club
De Jeu de Boules Club viert dit jaar dus haar
10-jarig bestaan. Het aantal leden van de club is
door de jaren heen opgelopen tot nu ongeveer
50 leden en het aantal mannen en vrouwen is
nagenoeg gelijk. Onze leden zijn voor het merendeel gepensioneerden. Wij zijn steeds op zoek
naar nieuwe leden, ook en vooral als u nog niet
gepensioneerd bent, kom gerust eens kijken!
Sponsoring
Het speelveld van de jeu de boules-club ligt
centraal in Sportpark Brandevoort en recht voor
de sportkantine, direct grenzend aan het terras.
Op dit sportpark komen - buiten de vakanties
- wekelijks een zeer groot aantal actieve sporters
en bezoekers.
De jonge woonwijk Brandevoort is nog volop
in ontwikkeling en het aantal inwoners zal de
komende jaren nog flink toenemen. De jeu de
boules-club is op zoek naar sponsoren die hun
naamsbekendheid willen vergroten door reclame-uitingen op ons terrein.
Meer informatie?
Mail naar josvdbroek@outlook.com
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MODULAIRE EN

KLIMAATNEUTRALE
WONINGEN ZIJN

SLIMMER DAN SLIM

Inmiddels bijna een jaar zijn de door studenten van de
Tu/e Eindhoven ontworpen modulaire en klimaatslimme
woningen bij Brainport Smart District klaar, onder de naam
CASA 1.0. Mede-ontwikkelaar Antoine Post woont er sinds
oktober 2021 samen met zijn vriendin en in de bovenwoning
is momenteel Maik Budde gehuisvest. We gingen bij hen
langs om te zien hoe het leven in een zelfvoorzienende
woning, en zelfs meer dan dat, hen bevalt.
Tekst en foto’s: Floortje Jansen
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Aangename temperaturen
Maik woont pas sinds een paar weken in het
slimme huis, maar heeft na een hittegolf meteen van het innovatieve koelsysteem kunnen
genieten. ”Hij kan als buitenstaander, om het
zo maar te zeggen, ervaren hoe het hier is”, zegt
Antoine. En die ervaring is tot nog toe positief.
“Het is heel interessant”, vindt Maik. “Het huis
is nog steeds in ontwikkeling en ik ben zelf ook
heel benieuwd of alles werkt zoals Antoine het
heeft gepland. Tot nu toe kan ik zeggen dat dat
prima verloopt!” Hij ziet een groot verschil met
de studentenkamer in Eindhoven waar hij voorheen woonde. “Wat hier nu mogelijk is in de zomer, kon daar totaal niet. Daar zat ik direct onder
het dak en richting het zuidwesten. Het was daar
al vlug 40 graden.”
Betaalbare huur
Anders dan die kant-en-klare studentenwoning
heeft Maik hier alles zelf gedaan: de muren, de
vloeren en natuurlijk de inrichting. Hij raakte enthousiast dankzij de bevlogen Antoine tijdens
zijn studententijd. “We werkten in hetzelfde lab
bij de Technische Universiteit, hij aan zijn eindwerk en ik aan mijn promotie. Antoine was toen

volop bezig met CASA. Ik geloof dat ik meer
rapporten hoorde over CASA dan over zijn wetenschappelijke werk”, lacht Maik. “Dat was trouwens ook ontzettend goed.” Daarna vertrok hij
naar Lissabon voor een jaar en bij terugkomst
zocht hij een woonplaats. Hij nam contact op
met Antoine en tot Maiks eigen verbazing lukte
het om vervolgens zijn intrek te doen in CASA
1.0. “Ik weet dat het huis nog niet volledig klaar
is”, verklaart Maik. “In de helft van mijn huurcontract geef ik eigenlijk mijn toestemming dat er
mensen langs mogen komen om metingen te
doen. Als onderzoeker maakt het dat eigenlijk
nog twee keer zo interessant.”
Wie het laatst lacht…
Grappig genoeg zit Maik in deze woning, net als
op zijn studentenkamer, onder het dak en in
dezelfde windrichting. Toch is het in de zomer
tot een aangename temperatuur te koelen. De
woning heeft namelijk blinds en vloerverkoeling
en het idee is dat men in de zomer zoveel mogelijk warmte opslaat in een tank onder de grond,
dankzij zonnecollectoren op het dak. Deze wekken naast energie ook warmte op, doordat er
buisjes met warm water doorheen lopen. Zo kun

je in de winter de woning verwarmen. Antoine:
“Toen we zo’n zes jaar geleden begonnen met
dit project, werden we uitgelachen om het idee
van vloerverkoeling in een sociale huurwoning.
“Zet de ventilator dan maar aan”, werd er gezegd. “Wanneer is het nou meer dan 30 graden
in Nederland? Hoogstens één dag per jaar.” Nu,
na een aantal ontzettend hete zomers en een
energiecrisis, krijgt het inmiddels oud-studententeam gelijk.

“Je kunt iets wel ontwerpen

op het klimaat van twintig
jaar geleden, maar voor iets
als dit kijk je beter naar hoe
het er in de komende twintig
jaar uit zal gaan zien.

”

Slimmer dan slim
Een groot voordeel aan het ontwerp is dat je niet
bij hoeft te betalen voor de koeling. Dat maakt
het betaalbare sociale huur, naar de woorden
waar CASA voor staat: Comfortable, Affordable,
Sustainable en Alternative. “Je kunt de mensen
zelfs stimuleren om de ramen open te doen als

het lekker weer is, de warmte wordt namelijk opgeslagen en de woning gekoeld.” Daarin is CASA
1.0 ook anders dan veel andere intelligente en
klimaatneutrale woningen, waar meestal wordt
gekeken naar het zo slim mogelijk aanschakelen van alle elektrische apparaten. “Hier hebben
we gekeken naar hoe we alle warmtebronnen zo
slim mogelijk in konden zetten”, vertelt Antoine.
“Slimme algoritmes doen daarin het werk voor
je en bepalen hoeveel warmte er uit de vloer kan
worden gehaald en of het dak dan ook aan moet
voor meer warmte. Het is namelijk afhankelijk
van een hoop seizoensgebonden factoren.” Een
mythe dat je maar heel kort warm kan douchen
gaat dan ook niet op. “We moeten natuurlijk allemaal maar een normale tijd onder de douche
staan, maar het is niet zo dat je aan een beperktere tijd zit dan bij een ander huis.”

De bedoeling is dat de
drie woningen beschikbaar
worden als sociale
huurwoningen vanaf
volgende winter.
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TOT

DÉ ACCU
SPECIALIST
VAN ZUIDOOST
BRABANT!

Lever je oude jas in en krijg
korting bij een nieuwe!*

€50.-

KORTING

BIJ AANKOOP VAN EEN
JAS V.A. €150: €25 KORTING
BIJ AANKOOP VAN EEN JAS
V.A. €250: €35 KORTING
BIJ AANKOOP VAN EEN JAS
V.A. €350: €50 KORTING

ADVENTURE STORE
ADVENTURE STORE

Leverancier van starteraccu’s,
lithium-ion, AGM, gel, tractie, semitractie, acculaders en omvormers.

KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

*Niet in combinatie met andere acties. Geldig tot 31 oktober 2022.

Van Kerkoerle

GRATIS ACCU CHECK/
CAPACITEITSMETING

voor huis, tuin & interieur

Voor de zakelijke markt kunt u
ook bij ons terecht. Bijna alles direct
op voorraad.

65+ KLUSSER/
STYLIST

Breedijk 7a, 5705 CJ Helmond
0492 - 55 56 62
info@accucentralebrabant-bv.nl
www.accucentralebrabant-bv.nl

Bza voor timmerwerk,
schilderen en behangen.
Van RESTYLEN tot STYLING.
In woon en bedrijfsruimte,
modern of landelijk.
Tevens tegelwerk en straatwerk.
Ruim 40 jaar ervaring
Info: 06-11441257

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

Stationsfaciliteiten
• Shop (kadoartikelen)
• 24-uurs betaalautomaat
• Bemand
• Wasserette
• Dogwash
• Luchtpomp

•
•
•
•

Stofzuiger
Wasbox
Wasstraat
Gasflessen
Benegas en
Primagas

Shop openingstijden
Ma.t/m Vr. 07:00 - 21:00. Zaterdag 07:30 - 20:00. Zondag 08:30 - 20:00

Benthem 3, 5761 PN Bakel
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0492 341 430

INFORMATIEBIJEENKOMST

ONS VEILIG THUIS
Veel mensen blijven tegenwoordig tot op hoge
leeftijd zelfstandig thuis wonen. Maar is ons huis
wel veilig genoeg? Hoe kun je onveilige thuissituaties voorkomen, zoals brand, inbraak en
val-incidenten? En hoe zit het met veiligheid in
de directe woonomgeving? Met kleine aanpassingen en tips kun je je huis al veiliger maken. Je
kunt veel zelf doen, maar het is ook mogelijk om
met raad en daad te worden bijgestaan.
KBO- St. Lucia in Helmond en Kansrijk Mierlo-Hout organiseren een informatieavond met
medewerking van Edith Mostert, beleidsadviseur, en Hans Droppert, woonadviseur van KBOBrabant, via het project Ons Veilig thuis.
Wanneer: dinsdag 4 oktober 2022, om 19.00 uur
zaal open en aanvang 19.30 uur tot circa 21.30
uur in Wijkhuis De Geseldonk. Er is bewust voor
een avond gekozen, omdat we zoveel mogelijk

mensen, vooral jonge senioren (55+), willen bereiken. De entree is gratis. Ook niet-leden van de
KBO zijn welkom. Kinderen van ouderen worden
ook in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn.
De koffie staat klaar.
Aanmelden
Om een indruk te krijgen wie belangstelling heeft
voor deze informatie-bijeenkomst en de avond
passend te organiseren, verzoeken wij u zich aan
te melden bij het secretariaat van KBO-St. Lucia:
telefoon: 06 – 30 85 37 36, email:
secretariaat@kbo-stlucia.nl.
Gratis huistest
Na afloop van de bijeenkomst wordt u in de gelegenheid gesteld u op te geven voor de gratis
huistest. Doe mee aan onze gratis KBO huistest
en blijf veilig en comfortabel wonen. Zij die deelnemen krijgen een gratis rookmelder!
F | KBO-St. Lucia

POPKOOR BRAND NEW VOICES
We willen onszelf even opnieuw voorstellen.
Wij zijn Popkoor Brand New Voices. Een groep
enthousiaste mannen en vrouwen die met veel
plezier bekende popnummers willen zingen.
Met nadruk op veel plezier, want dat staat voor
ons op nummer één. In ons repertoire komen
oude bekenden voor maar we zingen ook zeker
nummers van nu.
Elke woensdagavond repeteren we in wijkhuis ‘t
Brandpunt. Zo proberen we ook een niveau te
bereiken waarmee we een aantal keren per jaar
een leuk optreden kunnen verzorgen op verschillende plaatsen in de regio. Gelukkig mogen
we weer volop en zeker voluit zingen met elkaar.
Er zijn in de afgelopen tijd ook weer een aantal
nieuwe en tevens enthousiaste leden bijgekomen. Dit geeft ons als groep weer een enorme
positieve boost.

We zijn ons zelfs weer aan het voorbereiden
voor ons eerste optreden dit jaar. Details over dit
optreden maken we op een later tijdstip dit jaar
bekend.
We zijn weer nieuwe nummers aan het instuderen waaronder ‘Door de Wind’ van Miss Montreal, ‘Nothin’ really matters’ van Mr Probs en het
nummer ‘Memories’ van Maroon 5, en als klap
op de vuurpijl is ook ‘The final countdown’ van
Europe op ons lijstje erbij gekomen.

Natuurlijk mag ons clubje best nog wat uitgebreid worden. We zijn op zoek naar sopranen,
bassen en tenoren. Dus als je energie krijgt van
zingen, al is het in de douche, in de keuken of in
de auto, kom dan eens kijken bij een van onze
repetities op woensdagavond om 20.00 uur in ‘t
BrandPunt in Brandevoort.
Ben je geïnteresseerd, meld je dan
aan via info@popkoorbrandnewvoices.nl.
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KEN JIJ
MISSCHIEN DE
BRANDEVOORTER
VAN HET
JAAR 2022?

WINNAARS
‘BRANDEVOORTER
VAN HET JAAR’
DOOR DE JAREN HEEN:

Al sinds 2009 wordt jaarlijks in onze wijk de Brandevoorter van het Jaar
gekozen. Deze jaarlijkse eretitel wordt verleend aan degene(n) die zich vaak
al langere tijd op bijzondere wijze heeft/hebben ingezet voor Brandevoort.
Belangrijk bij deze wedstrijd is dat niet het aantal stemmen geldt, maar de
motivatie waarom nu juist een bepaalde persoon of groepering deze titel
verdient door zijn/haar/hun inzet en bijdrage aan de wijk.

2021 Geen Brandevoorter
als gevolg van maatregelen
rondom Covid-19
2020 Geen Brandevoorter
als gevolg van maatregelen
rondom Covid-19
2019 Henk Noort
2018 Jet Uijen en Mary-Ann
Bosman
2017 Lara Tamarinof
2016 Herbert von Reth
2016 Ere-Brandevoorter
voor het leven: Jan Drouen
ter gelegenheid van het
10-jarig bestaan van wijkhuis
‘t BrandPunt
2015 Giel Pollemans
2014 Ankie Puts
2013 Louis Vrolings
2012 Familie Robben
2011 Jan Roefs
2010 Jet de Laat
2009 Adriaan Joosten

sord. De winnaar van de groeperingenprijs ontvangt een bedrag van € 250.

De winnaars worden gekozen door een jury,
bestaande uit:
• Voorzitter Stichting Sociaal Cultureel Centrum
(SSCC), tevens juryvoorzitter: Fons Bosman
• Voorzitter Wijkraad: Lex van Gennip
• Wijkwethouder (onder voorbehoud van
toezegging): Harrie van Dijk
• Bestuurslid Stichting Sociaal Cultureel
Centrum (SSCC): Nigâr Pekbey
• De vorige Brandevoorter van het Jaar:
Henk Noort
Helaas zijn er in zowel 2020 als 2021 geen winnaars verkozen vanwege de corona-maatregelen
die gedurende die periode gevolgd werden. Maar
dit maakt de verkiezing voor 2022 net dat extra
beetje bijzonder! Gedurende de afgelopen paar
jaar hebben ontzettend veel wijkbewoners zich
voor elkaar ingezet en hard gewerkt aan allerlei
initiatieven. De Brandevoorter van het Jaar-verkiezing biedt de mogelijkheid om juist deze
mensen even extra in het zonnetje te zetten,
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vooral nu we weer in de gelegenheid zijn om
dit samen met elkaar te vieren! Doordat de organisatie (Wijkhuis ’t BrandPunt) gedurende de
coronaperiode minder inkomsten heeft kunnen
genereren, wordt aan iets minder mensen een
geldprijs overhandigd. Maar in elk geval ontvangt
de winnaar een bedrag van € 500 te besteden
aan (een) groepering(en) in Brandevoort, een
persoonlijk geschenk en het speciaal gemaakte
beeld dat door kunstenaar Harry Scheepers is
ontworpen en door de wijkraad wordt gespon-

Prijsuitreiking & nominaties
Bent u benieuwd wie dit jaar deze prestigieuze prijs
in de wacht zal slepen? De bekendmaking van de
winnaars zal traditiegetrouw plaatsvinden tijdens de
nieuwjaarsreceptie in wijkhuis ’t BrandPunt op de
eerste zondag van het nieuwe jaar. Dit zal ditmaal op
zondag 8 januari 2023 om 15.00 uur zijn, inlooptijd
vanaf 14:30 uur, en hiervoor is iedereen uiteraard van
harte uitgenodigd. Grijp nu uw kans en laat uw mening horen; u heeft vanaf nu tot 15 december 2022
om iemand te nomineren. Nomineer uw individuele winnaar of kanshebber voor de groeperingenprijs
door uw voordracht bekend te maken via secretaris@brandpunt.info. Geef daarbij de contactgegevens van de voorgedragen persoon/groepering ook
door, zodat wij hem/haar kunnen bereiken.

“De Brandevoorter van het
Jaar-verkiezing biedt de mogelijkheid om juist deze mensen even
extra in het zonnetje te zetten.”

BIJZONDER
BLOEMETJE

Bloemboetiek

Nicole

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
Elke maand wordt iemand in het zonnetje gezet met een bloemetje van Bloemboetiek Nicole. Dit keer is dat Iris Putman, bestuurslid
Kindervakantieweek.
Kindervakantieweek is een initiatief uit 2009
van een aantal Brandevoortse ouders, die voor
hun kinderen een leuke week wilden organiseren. Het aanvankelijk kleine initiatief is in korte
tijd uitgegroeid tot een groot en indrukwekkend
wijkevenement waar zowel ouders als kinderen met plezier naar uitkijken. Menig ouderpaar
verzet er zelfs hun vakantie voor. Het is een lust
om te zien hoe al die kinderen in zoveel kleurige
T-shirts, die hun groepen aangeven, enthousiast
en heerlijk rumoerig aanwezig zijn. Hun enthousiasme en plezier blijkt wel uit het aantal decibellen dat ze regelmatig produceren, al dan niet
op verzoek en tot genoegen van de omstanders.
De kindervakantieweek is bedoeld voor iedereen, ook mensen met een kleinere beurs zijn van
harte welkom. Indien nodig wordt hulp geboden
door de Stichting Leergeld. Wel is deelname beperkt tot kinderen van de basisschool. Dit jaar
bedroeg het aantal 680 in totaal.
De organisatie bestaat uit circa 33 vrijwilligers,
aangevuld door in totaal 616 helpende ouders
van de deelnemende kinderen die tenminste 1
dag komen helpen. Dit bestaat uit begeleiding
van de groepen waar hun kinderen aan deelnemen en een enkele keer worden ze ook ingedeeld bij begeleiding van de spelletjes. Dit is
een voorwaarde voor deelname en een van de
redenen van het succes.
Ook vanuit diverse andere gemeentes is er
belangstelling voor de organisatie en werkwijze. Er wordt ook gebruik gemaakt van jeugdvrijwilligers, dit jaar in totaal 94 kinderen van
middelbareschoolleeftijd. Ze begeleiden samen
met de ouders de diverse groepen. Per groep
is er dan begeleiding door 2 ouders aangevuld
met de jeugdvrijwilligers. Dit jaar zijn ze op

het Sportpark geweest, in ‘t Brandpunt, op de
Brandevoortse Hoeve, de OBS en het Carolus
Borromeus college. Het programma bestaat
uit sport- en spelactiviteiten, op de donderdag
een uitje van groepen 1 en 2 naar de Speeltuin
Helmond West, de groepen 3 en 4 naar de grote
speeltuin Dippie-Doe in Best. De groepen 5 tot
en met 8 zijn naar Toverland gegaan en daarvoor
worden bussen ingehuurd. Op zich een hele optocht van 12 bussen met vrolijke en blije kinderen, die zich goed laten horen en die door hun
ouders worden uitgezwaaid.
De week wordt afgesloten op vrijdag met een
Midzomeravond. Dan is er muziek met een DJ
en diverse muzikanten. Daarbij wordt lekker gegeten en gedronken door zowel de ouders als de
kinderen, kortom een goede reden voor ouders
om hierbij aanwezig te zijn.
De organisatie bestaat nu uit een hele fijne club
van gelijkstemde mensen die na 2 jaar corona
het geweldig hebben gevonden weer actief met
de kinderen leuke dingen te kunnen doen. Men
is voortdurend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die de bestaande groep willen komen
versterken.
Wie interesse heeft kan zich melden bij:
info@kvwbrandevoort.nl

Bloemboetiek

Nicole

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

MIERLOSEWEG 264, HELMOND | 0492 - 54 49 10 | BLOEMBOETIEKNICOLE.NL
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WORD LID
EN ONTVANG
2 MAANDEN
GRATIS SPORTEN!*

NIEUWE
COLLECTIE

mis deze actie niet! geldig tot 31 oktober.
* Ontvang 2 maanden gratis
bij het afnemen van een
jaar abonnement.

Groepslessen
Fitness
Geschoold personeel aanwezig
Airconditioning

24/7 WEBSHOP
WWW.DEELENMENSWEAR.NL

Hoofdstraat 123, 5706 AK
Mierlo-Hout | Helmond | 0492-724990

www.newphasefitness.nl

Hoofdstraat 42, Best | 0499-329997 | Mierloseweg 329, Helmond | 0492-536450
Korte Kerkstraat 38, Geldrop | 040-2985253

De beste service. De ruimste keuze.
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GRATIS PLANTJES
IN RUIL VOOR
STOEPTEGELS

Zaterdag 24 september is het weer tijd voor
operatie Steenbreek. Van 10:00 tot 15:00 uur
ontvangen inwoners gratis plantjes in ruil voor
hun tuintegels. Meer groen gaat de hitte in de
stad tegen en fleurt wijken op. De gemeente
helpt inwoners hun wijk groener te maken en
stelt gratis plantjes, tuinaarde en hulp van hoveniers beschikbaar.

Tegels eruit, planten erin!
Wat was het warm hè, deze zomer. Extreme hitte, periodes van droogte en heftige regenbuien
komen steeds vaker voor. De temperatuur in de
stad loopt hoog op en door de zware regen lopen straten of kelders onder. Meer groen zorgt
direct voor een koelere temperatuur. Planten
houden water vast en het regenwater zakt beter

in de bodem. Riolen worden minder belast. De
planten trekken meer dieren aan, zoals vogels
en bijen en zorgen voor minder fijnstof. Mensen
voelen zich prettiger en gezonder.
Hoe werkt het?
Lever op zaterdag 24 september tussen 10.00
en 15.00 uur maximaal 5 m2 stoeptegels en geel
zand uit uw tuin in bij een van de drie depots. U
ontvangt daarvoor in de plaats vijf gratis tuinplantjes en tuinaarde. Hoveniers helpen u met
gratis tuinadvies. U vindt de inleverdepots in:
• Brandevoort: kruispunt Herenlaan
en Lauwerstraat
• Rijpelberg: parkeerterrein Jumbo
• Helmond-Noord: parkeerterrein
winkelcentrum de Bus
Wel graag even aanmelden als u mee wilt doen.
Hoe u dat doet leest u hieronder.
Aanmelden
Het is burendag op zaterdag 24 september. Dus
nodig iedereen in uw straat uit om mee te doen.
Hoe meer tegels eruit en planten erin, hoe beter.
Aanmelden gaat eenvoudig: vul het formulier in
op de website www.allelichtenopgroen.nl/operatie-steenbreek. Leest u dit bericht pas op het
laatste moment? Loop even langs bij een van de
depots. Als er voldoende planten zijn, kunt u nog
meedoen. Daarbij geldt wel: op is op.
Geveltuintje
Heeft u geen voor- of achtertuin maar wel een
gevel die u wilt vergroenen? Ook dan kunt u
meedoen. Kijk op www.allelichtenopgroen.nl/
geveltuinen voor de spelregels bij de aanleg van
geveltuintjes.

BASKETBALLERS GEZOCHT
Black Shots zoekt basketballers! Voor ons herenteam zoeken
we nog versterking. Elk niveau van beginnend tot gevorderd is
van harte welkom. Meer informatie? Stuur een e-mail naar
info@blackshots.nl.
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€50,- KORTING

op elk 4e raamdecoratiesysteem!
o.a. jaloezieën, plissés, rolgordijnen
en lamellen

21% KORTING
op de maakkosten!
van overgordijnen, vitrages
en transparanten

PVC STUNTACTIE!
€5,- KORTING* per m2

Nu vanaf €48,95 per m2
all-in: pvc + egaliseren + leggen

WOONMAAND
Vraag naar de actievoorwaarden

Houtse Parallelweg 83 - Helmond - Tel. 0492-547023
Maaspoort 58 - Weert - Tel. 0495-533552

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

VERS UIT DE BOOMGAARD.
BOOMGAARD

Dinsdag 13.00 – 17.30 uur
Zaterdag 08.30 – 16.30 uur
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Goorsebaan 16, 5706 LG Helmond
T 0492-547303 | M 06-13214422
www.appelboer.nl

REIS MEE MET
VAKANTIELEZEN
Voor de zomervakantie is er in groep 3 en 4 van OBS Brandevoort
een leesconsulent van de bibliotheek op bezoek geweest. De insteek was om het lezen in de zomervakantie te promoten. Het is
namelijk belangrijk om tijdens de zes weken zomervakantie lekker
te blijven lezen. Zo blijf je op niveau en het is ook nog eens hartstikke leuk en leerzaam om te doen!
Door: Marian Simons

UPDATE
WIJKHUIS
’T BRANDPUNT
Na een welverdiende zomervakantie stonden de deuren van het wijkhuis op
maandag 22 augustus weer open voor iedereen! Inmiddels komen alle activiteiten weer langzaamaan op gang en is het weer lekker rumoerig in de gangen
van ’t BrandPunt. We hopen veel wijkbewoners de komende weken weer te
kunnen verwelkomen, al is het voor een kopje koffie of koel glaasje fris. Als er
nog suggesties zijn voor activiteiten of evenementen, aarzel niet om contact op
te nemen via pr@brandpunt.info om te brainstormen over de mogelijkheden!
Reguliere openingstijden
Maandag tot en met donderdag: 10:00 – 00:30 uur
Vrijdag: 10:00 – 1:00 uur
Zaterdag: 9:00 – 13:00 uur

De leesconsulent gaf ieder kind een poster met een grote landkaart.
Op de poster staan zes verschillende landen afgebeeld: avonturenland, sportmanië, sprookjesland, griezelkust, lachland en dierenrijk.
Ook krijgt ieder kind een vel met stickers. Het is de bedoeling dat de
kinderen in de vakantie een boek gaan lezen en gaan bedenken bij
welk land dit boek hoort. Is het een grappig boek? Dan wordt er een
sticker geplakt bij lachland. Is het een spannend boek? Dan wordt
er een sticker geplakt bij griezelkust en zo door. Door verschillende
boeken te lezen, wordt de poster gevuld. Zo wordt ook gestimuleerd
om boeken te lezen van verschillende genres.
De kinderen kunnen verschillende soorten boeken lezen om een sticker te verdienen. Leesboeken, informatieboeken en zelfs stripboeken. “Bij een stripboek is het wel belangrijk om goed na te denken
bij welk land de sticker dan geplakt moet worden. De Donald Duck
is bijvoorbeeld grappig en avontuurlijk. Als een boek bij twee landen
zou kunnen passen, mogen de kinderen zelf kiezen bij welk land ze de
sticker plakken. Zo proberen we de kinderen ook na te laten denken
over wat ze precies lezen. We stimuleren dan het leesbegrip”, aldus de
leesconsulent. De kinderen kunnen boeken lenen bij de bibliotheek
op school. Zij kunnen hun schoolpasje ook gebruiken bij de grote bibliotheek in Helmond. Binnenkort komt de leesconsulent weer terug en worden de ingevulde posters van de kinderen bekeken. Welke
boeken leest de groep graag? Houdt de groep van sportieve boeken
of juist van sprookjesboeken? Op die manier kan
het aanbod weer worden afgestemd
voor het nieuwe schooljaar.
Reis mee met vakantielezen!
Veel leesplezier!

Eigentijds onderwijs dat
kinderen voorbereidt

Aankomende activiteiten
18 september 2022 DV-Xperience Dag van de Sport (10:00-14:00 uur)
5 oktober 2022
Modeshow Boutique 4 more (19:30 – 23:00 uur)
		
(alleen toegang met reservering)
12 november 2022 Brand New Voices & Salty Dogs (19:30 – 22:00 uur)
19 november 2022 Leutfestijn Brandeliers (bekendmaking prins)
		
(20:00 – 01:00 uur)
11 december 2022 Houts Gemengd Koor & Rimboband (14:30 – 16:00 uur)
18 december 2022 Dickensnight
Gezocht
Wijkhuis ’t BrandPunt draait grotendeels op vrijwilligers. Heb je ook tijd en zin
om je steentje bij te dragen? We zijn momenteel op zoek naar:
• Vrijwilligers: voor bardiensten, 1x per maand op de woensdag- of vrijdagavond.
• Iemand met kennis van ICT die voornamelijk zo nu en dan kan helpen
met websitebeheer en advies.
• Een nieuw bestuurslid (personeelszaken).
Interesse? Neem contact op met onze beheerder Jan Damen
(beheerder@brandpunt.info) voor meer informatie.
Houd onze website (www.brandpunt.info) in de gaten voor de laatste ontwikkelingen rondom activiteiten en evenementen in het wijkhuis. Wil je een
activiteit organiseren of heb je leuke ideeën? Meld je dan bij onze beheerder
Jan Damen, via beheerder@brandpunt.info of telefoonnummer 0492 – 432
013 of 06 – 28 58 99 47.
Tot snel in wijkhuis ’t BrandPunt!
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IN DE
SPOTLIGHT
HENK ENGEL
Henk woont al 15 jaar met veel
plezier in Brandevoort. Hij heeft
diverse hobby’s en is wijkhoofd
van de Dierenbescherming. We
gingen met hem in gesprek.
Door: Wendy Lodewijk

Zo houdt hij van boeken van Godfried Bomans en
Captain W.E. Johns, is hij gek op de humoristische
video’s van Laurel en Hardy en draait hij het liefst
muziek van George Baker, Saskia en Serge, Elvis of
Pater Moeskroen. Wat al deze hobby’s met elkaar
gemeen hebben, is het verzamelen. Henk is dol
op bijzondere uitgaves, liefst gesigneerd. “Speciale items, waar moeilijk aan te komen is, maar die
ik toch voor een schappelijke prijs op de kop kan

Het is een warme zomerdag als ik bij Henk aanbel en meteen word ik verwelkomd met een glas
heerlijk fris drinken en een plak door zijn vrouw
gemaakte cake. Niet veel later krijg ik nog wat
lekkers aangeboden: mleczko. Een soort marshmallow met chocolade er omheen. Een Poolse
specialiteit, zo blijkt later. Henks vrouw, Beata,
komt uit Polen en woont sinds 1991 in Nederland. Henk en Beata hebben een dochter van 19,
Valerie.

landse makelij, maar bijvoorbeeld ook uit Spanje,
Argentinië en Duitsland.”
Saskia en Serge
Zo’n 8 jaar geleden zag Henk samen met zijn
dochter Saskia en Serge optreden in Nuenen. Niet
veel later bezocht hij een concert van het duo in
De Blauwe Kei in Veghel en sindsdien is Henk
verkocht. “De muziek vond ik al mooi, daar kan
ik echt van genieten. Saskia heeft een prachtige
stem. Toen ik echter na het optreden een praatje
met ze maakte, kwam ik erachter dat het ook nog
eens ontzettend aardige en lieve mensen zijn,
die tijd vrijmaken voor hun fans. Dat bewonder
ik heel erg aan ze en daarmee is het verzamelen
begonnen. Als mensen zo sympathiek zijn, wordt
je enthousiasme alleen maar versterkt.”

Brandevoort
Oorspronkelijk afkomstig uit Eindhoven, komt
Henk in de jaren 80 in Helmond wonen.
In 2007 verhuist hij binnen de
stad, naar Brandevoort.
Hij woont er met veel
plezier. “Het wonen hier
bevalt ontzettend goed”,
vertelt Henk. “We zitten
aan een heerlijk rustige straat in een hechte
buurt. Onze straat heeft
zelfs een buurt-app, waarop
verdachte zaken direct gemeld worden. Dat geeft toch
een veilig gevoel. Daarnaast
gaat iedereen heel vriendschappelijk met elkaar
om en worden er leuke dingen georganiseerd.
Zo was er vroeger, voor corona, bijvoorbeeld een
jaarlijks straatfeest. Erg gezellig is het hier!”

Henk met de gouden plaat van George Baker
| F Wendy Lodewijk

George Baker
Saskia en Serge volgt Henk dan al een tijdje,
maar George Baker was de allereerste waar hij
al jong fan van was. “Al in mijn tienertijd vond ik
de muziek van George fantastisch. Van hem is
het iets makkelijker om aan speciale spullen te
komen, omdat hij internationaal meer is doorgebroken. Bijna alles heb ik laten signeren. Ik heb
zelfs een gouden plaat van hem! En ik heb een
foto, waarop te zien is dat hij die gouden plaat
ontvangt. Ook gesigneerd uiteraard!” vertelt
Henk op enthousiaste toon. Een gouden plaat
is natuurlijk wel heel speciaal. Hans Bouwens,
zoals George Baker eigenlijk heet, kent Henk dan
ook persoonlijk. “Ik ben een paar keer bij hem
thuis geweest en in zijn studio. Ik vind het erg
jammer dat hij nu nog steeds niet kan optreden
vanwege long covid-klachten. Ik hoop van harte
dat hij zich snel weer de oude voelt.” Ook George
Baker maakt graag tijd vrij voor fans. “Het is een
heel toegankelijke man. Ik heb al veel concerten
van hem bezocht en altijd staat hij klaar voor
een praatje.”

Hobby’s
Waar veel mensen er een paar hobby’s op na houden, heeft Henk er te veel om op één hand te tellen.

tikken, vind ik het leukst. Ik struin sites als eBay
en Marktplaats regelmatig af op geluidsdragers en
soms ook andere dingen. Niet alleen van Neder-

Dierenbescherming
Henk is ook erg begaan met het lot van dieren. “Ik
heb me altijd al geïnteresseerd voor dieren en het
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milieu. Ik kan me ook niet anders herinneren dan dat ik altijd huisdieren heb gehad.” Ook nu lopen er twee lieve katten rond in het huis van
Henk. “Eentje is echt heel trouw en aanhankelijk. Zelfs een elektrische
auto hoort ze aankomen en dan begroet ze je als een hond. Heerlijk
vind ik dat. De andere kat is wat schuwer, maar net zo lief.” Het is dan
ook niet vreemd dat Henk zich inzet voor de Dierenbescherming. Hij
heeft al heel wat betekend voor dit goede doel, in diverse functies. Tegenwoordig stuurt hij als wijkhoofd de collectanten aan en zorgt voor
alle materialen en dergelijke. Henk en ik zouden nog úren door kunnen
kletsen over van alles en nog wat. Hij laat me diverse spullen zien die
hij in de loop der tijd heeft kunnen bemachtigen en ondertussen aai ik
de katten. Een gezellige middag in mooi Brandevoort.

De gesigneerde foto waarop te zien is dat George Baker de
gouden plaat ontvangt | F Scan door Henk Engel
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Puzzel mee en win een overheerlijke
Brabantse kaneelboek van Bakkerij
het Bakkertje. Stuur de uitkomst
samen met je naam en adres en
vermelding van Ons Brandevoort
Magazine naar actie@deloop.eu

Winnaar puzzel juli: Esther van Lieshout

BENT U NIEUW IN
BRANDEVOORT?
En wilt u in de hopelijk na-coronatijd
weer actief worden? Kijk hieronder voor
een opsomming van Brandevoortse en
Helmondse vrijetijdsverenigingen.
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
Dansschool Friends | www.dansschoolfriends.nl
Dansschool UC Dance | www.ucdance.nl
Dédé Dance | www.dededance.nl
DV X-perience dans | www.dvxperience.nl
Flame Trails | www.flametrails.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
SV Brandevoort | www.svbrandevoort.nl
Tafeltennisvereniging Stiphout | www.ttvstiphout.nl
Turnvereniging H.T. ‘35 | www.ht35.nl
TV Carolus | www.tvcarolus.nl
Twirlver. Imagination Helmond | www.twirlplaza.nl
Yogastudio Toermalijn | www.studio-toermalijn.nl
Volleybal Polaris | www.vcpolaris.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
Fotoclub Brandevoort | a.storm4@chello.nl | www.fotoclubbrandevoort.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
Theater Brandevoort | info@bartvanloon.nl | www.theater-brandevoort.nl
Wijkhuis ‘t BrandPunt | info@brandpunt.info | www.brandpunt.info
Wijkraad Brandevoort | wijkraad.voorzitter@brandevoort.org
www.wijkraad.brandevoort.org
Witte Wel Witte Nie | info@wittewelwittenie.nl | www.wittewelwittenie.nl
Vitaz in beweging | info@vitazinbeweging.nl | www.vitazinbeweging.nl

Ook op deze pagina? Meld uw vereniging of groep
aan! redactie@onsbrandevoort.com
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
HOOFDSTRAAT
155
• HELMOND
HOOFDSTRAAT
• HELMOND
0492
- 661 884 •155
INFO@HEUVEL.NL
0492
- 661
884
• INFO@HEUVEL.NL
0492
- 661
884
• INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
AALSTERWEG
134
• EINDHOVEN
AALSTERWEG
134
C •CEINDHOVEN
040-7820849
• EINDHOVEN@HEUVEL.NL
040-7820849
• EINDHOVEN@HEUVEL.NL
040-7820849
• EINDHOVEN@HEUVEL.NL

VERHUISPLANNEN?
VERHUISPLANNEN?
VERHUISPLANNEN?
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HEUVEL.NL •• WÉRKT
WÉRKT VOOR
VOOR U
U
HEUVEL.NL
HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

PEER&PARTNERS AVH OBM SEP 2022
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