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SLA 
DE 
PLANK 
NIET 
MIS!

VLOER HET ZELF 
HELMOND 

Engelseweg 223b, 
Helmond. 

Tel. 0492-52 52 70. 

DONDERDAG 
10 MEI 

HEMELVAARTSDAG 
GEOPEND 

12.00-17.00 UUR.

Gevestigd in: Almere, 
Amsterdam, Arnhem, Breda, 

Capelle aan den IJssel, 
Eindhoven en Helmond.

WIJ ZIJN DE 
GOEDKOOPSTE 
LAAGSTE PRIJS GARANTIE EN DESKUNDIG ADVIES

KLIK PVC
LANDHUISDELEN 

EXTRA BREED
Met Riged Drager, 5 mm dik, 

toplaag 0,30 mm, met kurk onderlaag, 
eenvoudig zelf te leggen.
per m2 incl. btw    Van 39,95 Voor

27.95

PLAK PVC
LANDHUISDELEN 

2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,
leverbaar in 8 verschillende kleuren.

per m2 incl. btw    Van 29,95 Voor

14.95

TRAPRENOVATIE
MASSIEF EIKEN 

Complete traptreden, diverse kleuren, 
13 treden, incl. stootborden, anti-slip strip, 

montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

875.-
N

IE
U

WLAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

24 cm breed, 8 mm dik, 
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 

structuur, leverbaar in 5 kleuren.
per m2 incl. btw    Van 21,95 Voor

9.95

RUSTIEK EIKEN 
VISGRAAT

14 mm dik, 3,4 mm toplaag, 
afmeting 15x75 cm, leverbaar in diverse 

kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen. 
per m2 incl. btw    Van 79,95  V.A.

42.95

GRATIS PARKEREN 
VLOERHETZELF.NL
adcommunicatie.nl



3

Houtsnippers

Kringdag 
Peellandgilden

Lintjesregen

Promotie 
RKSV 
Mierlo-Hout
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inhoudVoorwoord
Beste lezer, beste Mierlo-Houtenaar,

Hierbij presenteren wij met trots het eerste (bewaar)nummer van 

Ons Mierlo-Hout Magazine. Een glossy, met zorg gemaakt. Als ge-

boren Mierlo-Houtenaar en mijn hele leven al woonachtig op ’t Hout 

ben ik trots op onze gemeenschap. We zijn weliswaar een wijk van 

de grote mooie stad Helmond waar we volop deel van uit maken en 

willen maken, maar we hebben toch ook voor een deel onze eigen 

identiteit kunnen behouden.

Middels deze uitgave willen we voorlopig maandelijks, een stukje 

Mierlo-Hout actief laten voortleven, soms terugkijkend, maar vooral 

gericht op de toekomst. 

Een mooie gemeenschap, met onze vele actieve verenigingen, 

ondernemers, wijkraad, parochie, onze jeugd en ouderen, het on-

derwijs, de sport, de zorg, buitengebied en culturele sector, met 

veel respect naar elkaar toe en elkanders behoeften en wensen  

respecterend.

We gaan voor een Leefbaar, economisch actief en veilig Mierlo-Hout, 

dat haar steentje meer dan bijdraagt aan de grote stad Helmond.

We roepen u op om samen e.e.a. op te pakken en niet aan de zijlijn te 

blijven staan. Immers een actieve en veilige samenleving kan alleen 

maar gedijen in een actieve gemeenschap.

Trots zijn we o.a. op ons Gilde St. Antonius Abt dat in het week-

end van 23 juni a.s. haar Gildedagen gaat houden op sportpark De 

Beemd, onze 100 jarige voetbalclub RKSV Mierlo-Hout, de grootste 

Helmondse amateurvereniging, die dit jubileum seizoen met haar 

vaandelteam gaat promoveren naar de 2de klasse en daarmee de 

hoogst spelende voetbalclub van Helmond is. Volleybal club Pola-

ris, de grootste volleybalclub van Helmond,  Fanfare Unitas , C.V. de 

Kluppels, turnvereniging HT’35 in nauwe samenwerking met het van 

oorsprong Houtse bedrijf Janssen & Fritsen een wereldspeler van 

formaat en velen meer.

Rest me alleen om onze voorganger Houtvonken te danken met 

haar vele vrijwilligers, waar er overigens nu enkelen een lintje hebben 

gekregen, voor hun jarenlange inzet. Van harte proficiat.

Enfin, veel leesplezier en wilt u op een of 

andere manier bijdragen aan deze uit-

gave? Van harte welkom, we kunnen en 

willen het niet alleen doen, mail naar  

redactie@onsmierlohout.nl

Uitgever 
Adcommunicatie, 
Ad Klaasen

COLOFON
Ons Mierlo-Hout Magazine
Ook op internet: 
www.onsmierlohout.nl

UITGEVER
Adcommunicatie 
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 
5708 HN  Helmond

ADVERTENTIES
E-mail 
advertentie@onsmierlohout.nl
Tel. 0492-845350
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)

REDACTIE
Mandy Meeuwsen 
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
E-mail redactie@onsmierlohout.nl
Internet www.onsmierlohout.nl
Steenovenweg 20,
5708 HN  Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot 23 mei
Verschijningsdatum volgende
editie 31 mei 2018

BEZORGING EN VERSPREIDING
Bezorging@onsmierlohout.nl

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen,
Mandy Meeuwsen, Youri Buis,
Bjorn Klaasen en Roos Lebens

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen Adcommunicatie

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145
Aan de inhoud van Ons Mierlo-Hout Magazine is alle 
mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten 
aan worden ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.

De ondernemers 
vereniging Mierlo-
Hout heeft al bijna 10 
jaar een spaarsysteem: 
Houtsnippers. Een 
uniek spaarsysteem dat 
winkelen in Mierlo-Hout 
aantrekkelijk maakt. 

NA de opmaat van 
donderdag (ouderen), 
vrijdag (jeugd, loterij 
en hilarisch kienen!) 
en zaterdag (grandioos  
Muziekfeest ) staat 
voor zondag 24 juni de 
feitelijke Kringdag op het 
programma.

Tijdens de 
traditionele 
‘Lintjesregen’ 
bij gelegenheid 
van Koningsdag 2018 
heeft burgemeester Elly 
Blanksma-van den Heuvel 
donderdagmorgen 26 
april, 26 Koningklijke 
Onderscheideingen 
uitgereikt.

Zeer waarschijnlijk zal RKSV 
Mierlo-Hout, de grootste 
amateurvereniging van 
Helmond, volgend seizoen 
promoveren naar de 2e 
klasse van de KNVB
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WWW.DEELENSTOFFEN.NL

Deelen Stoffen en Gordijnen

Houtse Parallelweg 83 (  6016) 

5706 AD - Helmond

Tel. 0492-547023 

Di. t/m Vr. - 09.00 - 17.30u

Zaterdag - 09.00 - 16.00u

DEELEN DE 
SFEERMAKERS 

IN HUIS

STOFFEN, FOURNITUREN EN RAAMBEKLEDING

Wim Brouns: 
voorzitter
06-51085002

Wout van Vlerken: 
penningmeester
0492-539405

Jan-Willem Mulkens
0492-538204

Cor van Rijsingen
06-53174934

Iedereen kan een gratis spaarkaart aanvra-

gen, inmiddels zijn er ruim 5000 actieve 

spaarders. Met deze elektronische spaar-

kaart kunt u op eenvoudige wijze punten 

sparen en uitgeven bij vele winkels in Mier-

lo-Hout, iedere 1000 punten geven recht 

op een waardebon van € 5,- vrij te besteden 

onder deelnemende bedrijven.

Per april 2018 kunt u ook bij supermarkt Jan 

Linders op het Jansen en Fritsenplein in Mier-

lo-Hout Houtsnippers sparen. Bij Jan Lin-

ders treft u al het goede van het zuiden aan. 

Groente en fruit uit eigen streek, het lekkerste 

brood en een zeer uitgebreid assortiment.

In de keuken van Jan Linders kunt u volop 

genieten van verse pizza’s, belegde broodjes, 

salades en verse maaltijden.

Bent u een bierliefhebber, ook dan kunt u te-

recht bij Jan Linders, zij bieden een zeer groot 

assortiment speciaalbier aan.

En dat alles tegen zeer voordelige prijzen.

Koopt u al vaak in Mierlo-Hout, begin dan 

ook met sparen! Bestel uw gratis spaarpas bij 

een van de deelnemende winkels of kijk op 

ww.houtsnippersnu.nl. Ook hier vind u een 

overzicht van de deelnemende winkels.

www.houtsnippersnu.nl

Nieuw: Nu ook 
Houtsnippers sparen 
bij Jan Linders
De ondernemers vereniging Mierlo-Hout heeft 
al bijna 10 jaar een spaarsysteem: Houtsnippers. 
Een uniek spaarsysteem dat winkelen in 
Mierlo-Hout aantrekkelijk maakt. 

SPSPAARPAARPASAS

HOUTSNIPPERS OVMH
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In- en verkoop van gebruikte 
kwaliteitsmeubelen voor een 

betaalbare prijs.
Bezoek onze winkel en overtuig uzelf.

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003   www.tweedezitenzo.nl

en sta-op stoelen

Nu volop senioren meubelen

Het is haast niet te geloven, als je bij Tweede  Zit & 

Zo binnen loopt. De mooiste bankstellen en kas-

ten, geen krasje erop en zien er uit als nieuw. Het 

zijn dan ook kwaliteitsmeubelen van alle topmer-

ken. Je ziet niet dat ze ooit gebruikt zijn. En dat 

allemaal tegen uiterst lage prijzen vergeleken met 

de nieuwwaarde.

Zoek je iets klassieks, of wil je echt topdesign in 

huis, het is er. Het enige dat wisselt is de aanvoer. 

En daarom is het handig om geregeld langs te ko-

men, want het totale aanbod aan kasten, banken, 

dressoirs en andere meubels verandert van dag tot 

dag. Zo wordt winkelen bij Tweede Zit & Zo telkens 

weer een nieuwe belevenis.

Met name de lage prijsstelling vraagt om een toe-

lichting, zegt eigenaar Ger Verleisdonk: ‘in principe 

kopen wij via diverse kanalen in, dat is verschillend. 

Maar altijd rechtstreeks van de bron. Door het weg-

snijden van de tussenhandel ontstaan heel trans-

parante prijzen. Zo koop je een bank van Montel, 

ook niet het eerste de beste merk, voor bijvoor-

beeld 800 euro, zo goed als nieuw, die normaal el-

ders voor 2400 euro wordt aangeboden. Het enige 

dat ontbreekt zijn de krasjes van het gebruikt zijn’. 

En zo kun je weer een heel aantal jaren vooruit. 

En, zegt Ger Verleisdonk, ‘wat je ook bedenkt, we 

hebben het, retro, klassiek, brocante, en altijd top-

merken van de bovenste plank, of je nou Rolf Benz 

zoekt, of Leolux of Jori. En als het er vandaag niet 

staat, dan misschien morgen wel of volgende week. 

We hebben dan ook de grootste showroom binnen 

ons segment. Kortom 450 m2 showroom vol im-

pressies.  Tweede Zit & Zo is elke dag geopend van 

10.00 tot 17.00 uur behalve maandag (vanaf 12 uur) 

u vindt Tweede Zit & Zo aan de Mierloseweg 321 in 

Helmond.

www.tweedezitenzo.nl

Tweede Zit & Zo:
Als u kiest voor kwaliteit

Ondernemer 
aan het woord

Ger Verleisdonk
(Foto: Eric van der Putten onsmierlohout.nl )

Markt op het 
kerkplein 

van Mierlo-Hout
Elke dinsdag staan de marktkooplui 

voor je klaar op de markt op het kerk-

plein van Mierlo-Hout. Het aanbod is 

divers en veelzijdig. Er staan verschil-

lende marktkramen opgesteld met 

een diversiteit aan producten. Zodra 

je de eerste stap op deze weekmarkt 

zet, komen de verschillende geuren 

en smaken je al tegemoet. Elke week 

keert de dinsdagmarkt terug. Je kunt 

hier van 8:30 uur tot 12:30 uur terecht 

voor de kleine en grote boodschap-

pen. 

De Mierlo-Hout markt is een och-

tendmarkt en daarom kunt u hier al 

om 8:30 uw inkopen doen. Hierdoor 

kunt u middags genieten van uw 

vers(e) en nieuw ingeslagen produc-

ten! Van harte welkom.

HEB JIJ EEN 
MOOIE FOTO
VAN MIERLO-HOUT?
Mail dan naar 
redactie@onsmierlohout.nl
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Houtsestraat 64 | T 0492 554 360 / 06 54761094
www.debarrier.nl

www.gewoon-koen.nl

Zo’n 20 jaar geleden opende De Bar-
rier haar deuren, sindsdien is het café 
en restaurant niet meer weg te denken 
uit het bruisende Mierlo-Hout.

Bij De Barrier kun je genieten van de 
gastvrijheid en gezelligheid van een 
café in combinatie met de uitgebrei-
de kaart van een restaurant. Eigenaar 
Koen: ‘Je kunt bij ons niet alleen uit-
gebreid komen eten, maar daarna ook 
een borrel doen aan de bar!’ Daarnaast 

heeft De Barrier een ruim terras, waar 
je in de zomer optimaal kunt genieten 
van bijvoorbeeld een heerlijke speciaal 
biertje.
Of je nou langskomt voor een kopje 
koffie of een borrel, een lunch of fees-
telijk diner, bij De Barrier ben je altijd 
van harte welkom!

Leuk voor de sportievelingen: 
De Barrier ligt aan diverse fietsroutes, 
waaronder Rondje Helmond.

Koen staat al meer dan 20 jaar in de 
keuken. In kookstudio Gewoon Koen 
heeft hij een nieuwe uitdaging gevon-
den, waarbij hij zijn passie voor koken 
kan delen met anderen. “Alle work-
shops zijn gegarandeerd een bijzon-
dere ervaring. We beginnen met een 
heerlijk welkomstdrankje en -hapje, 
daarna volgt de professionele uitleg 
van het menu!”

Bij Gewoon Koen is van alles mogelijk. 
Naast het standaard 4-gangen keuze-
menu voor maar €42,95 kun je kiezen 
voor een themamenu of een menu dat 
je zelf hebt samengesteld. Voor sma-
kelijke workshops kun je terecht met 
groepen van 8 tot 20 personen. 

Daarnaast verzorgt Gewoon Koen 
catering op maat!

Gewoon Koen
Catering & les

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond
Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf
Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK IN STIPHOUT
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Het feest begint om 19.30 uur en 

duurt tot 00.00 uur. De deuren 

sluiten om 20.30 uur, zorg dus dat 

je op tijd bent.

Ook bij deze 20e editie van Minor, 

wat speciaal voor jongeren van 13 tot 

en met 17 jaar georganiseerd wordt, 

is er weer een vette line-up met 

verschillende DJ’s opgesteld. Tom 

Bounze zal deze keer het spits af-

bijten, gevolgd door DJ Nivex, die je 

al eerder bij Minor hebt kunnen zien. 

Ook DJ Mastreat, die al verschillende 

keren heeft gedraaid bij Minor, zal 

weer op het podium te vinden zijn. 

Verder zal niemand minder dan Cra-

niax, die o.a. bij Paaspop heeft ge-

draaid, bij Minor te zien zijn! Feest DJ 

Appeltje zal de avond afsluiten met 

de leukste feestmuziek. Kortom, dit 

wil je absoluut niet missen! Bij Minor 

is de garderobe gratis en consump-

ties kosten slechts 1 euro.

Tickets zijn voor 3 euro verkrijgbaar 

bij Jumbo Mierlo-Hout, Primera 

Brandevoort, Primera Winkelcen-

trum De Bus en online via ticketview.

nl/shop/minor. Wacht niet te lang 

met kopen, want op=op!

Ook dit jaar doet Minor weer mee 

met de Rabobank Clubkas Campag-

ne. Ieder lid van de Rabobank mag 

5 stemmen uitbrengen op de ver-

enigingen die zij een warm hart toe-

dragen. Als u op Minor stemt, zorgt 

u ervoor dat de jongeren naar deze 

leuke feesten kunnen blijven gaan!

 

Voor meer informatie over Minor 

kijk op onze Facebookpagina (fa-

cebook.com/minorfeest), waar 

op dit moment een leuke winac-

tie te vinden is, of op de website  

(jongerenmierlohout.nl).

Minor
Op 1 juni a.s. is het weer tijd voor een 
nieuwe editie van Minor in Wijkhuis 
De Geseldonk.

4 Opstapplaatsen in 
Mierlo-Hout bij Fietsevenement

Rondje 
Helmond
Zondag 6 mei wordt het fietssei-

zoen officieel afgetrapt met fietse-

venement Rondje Helmond. Rondje 

Helmond is een prachtige belevenis 

voor jong en oud. Binnenstad, ar-

chitectuur, natuur en woonwijken 

wisselen elkaar af. De route is zowel 

linksom als rechtsom te fietsen.

Bij de start ontvangt de fietser een 

stempelkaart waarop alle officiële 

stempelposten staan vermeld. Als 

de stempelkaart volledig wordt in-

geleverd dan maakt de fietser auto-

matisch kans op mooie prijzen. Dit 

jaar is de hoofdprijs voor volwasse-

nen weer een splinternieuwe fiets 

van Henk van Rooij fietsen. Voor de 

kinderen die meefietsen zijn er maar 

liefst drie prijzen te vergeven door 

Kidsplaza. Een jaarabonnement voor 

het hele gezin, een zomerabonne-

ment voor het hele gezin en een 

tien-rittenkaart.

Ook dit jaar is er onderweg een ‘Mys-

terypost’ met een gezellig terrasje en 

kramen van de sponsoren. Kom ge-

zellig langs en doe mee met de leuke 

acties. Zo kan men parkeertegoed 

winnen bij de kraam van Gepast Par-

keren,  doet IQ Welness een spier-

spanningstest en is er nog veel meer. 

Weekkrant de Loop heeft als spon-

sor dit jaar een extra stempelpost 

op de route. Ook organiseren de 

deelnemers allerlei activiteiten. Het 

Jan Vissermuseum organiseert een 

‘Brandweerdag’ en bij Palingkwekerij 

en Rokerij de Rijpelaal is het dit jaar 

open dag. Kortom, het belooft weer 

een gezellige dag te worden voor 

jong en oud!

Rondje
Helmond

In Mierlo-Hout kan er gestart 
worden tussen 10.00 uur en 
12.00 uur bij: 
• Eetcafé de Barrier, 
 Houtsestraat
• Weekkrant de Loop
 Helmond, Steenovenweg
• Eetcafé De Pastoor, Hortsedijk
• De Brandevoortse Hoeve, 
 Medevoort
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Alle 22 gilden uit de Kring Peelland, aangevuld met 

een 5-tal gast gilden waaronder het Cloveniersgil-

de uit Mechelen (België), komen dan samen voor 

verbroedering, ontmoeting en wedstrijden.

De ochtend van 24 juni zullen de gilden overheden, 

koning- en keizersparen, ere leden , burgmeester 

en collegeleden e.a. samenkomen voor de Eucha-

ristieviering in de Lucia kerk. Deze H.Mis die door 

bisschop de Kort samen met pastoor van de Laar al 

worden voorgedragen, begint om 09.45 uur.

Na de H.Mis gaan de hoogwaardigheid bekleders 

terug naar zaal de Koning waar de lunch en erewijn 

worden genuttigd. Rond 12.00 uur zal dit gezel-

schap zich verplaatsen naar het evenemententer-

rein van RKSV Mierlo-Hout. Daar zullen inmiddels 

de gildebroeders en zusters van alle deelnemende 

gilden zich hebben verzameld. Zij stellen zich op 

het hoofdveld op voor de optocht die door de stra-

ten van Mierlo-Hout gaat. De route van de optocht 

is; uitgang fietspad sportpark – Mahoniehoutstraat 

– Past. v.d.Elsenstraat- Hoofdstraat – Kastan-

jehoutstraat – Elzenhoutstraat – Mahoniestraat 

– terug naar hoofdveld RKSV Mierlo-Hout. NA de 

optocht volgt op het hoofdveld de massale opmars 

– gezamenlijk vendelen – toespraken / volkslied en 

slangendefilé. Een spektakel wat je niet mag mis-

sen! Daarna omstreeks 15.00 uur beginnen de wed-

stijden in verschillende disciplines; schieten-ven-

delen-standaardrijden-trommen-bazuinblazen. 

Spectaculair zal de discipline “ringsteken” zijn met 

de standaardruiters.

In de feesttent is er muziek en kunnen de kelen 

worden gesmeerd! Rond 19.00 uur start de prijs-

uitreiking en rond 20.00 uur zal het Kringvaandel 

aan het kringbestuur worden terug gegeven. Einde 

Kringgildefeest 2018 Mierlo-Hout. Hopelijk kunnen 

we dan samen met u terugkijken op een geslaagd 

Houts evenement.

Kringdag 
Peellandgilden
NA de opmaat van donderdag (ouderen), vrijdag (jeugd,
loterij en hilarisch kienen!) en zaterdag (grandioos 
Muziekfeest ) staat voor zondag 24 juni de feitelijke 
Kringdag op het programma.

Oud Mierlo-Houtenaar 
Paul Smeulders 

waarschijnlijk naar 
Tweede Kamer

Maas kandidaat om wethouder te worden. Heeft 

de partij iemand achter de hand? “Ja, we hebben 

een andere kandidaat. Die gaan we pas bekend-

maken als het coalitieakkoord er is.” Leveren jullie 

twee wethouders? “Daar kan ik niks over zeggen.” 

Smeulders weet nog niet welke aandachtsgebieden 

hij krijgt in de Kamerfractie van GroenLinks. 

Geboren Mierlo-Houtenaar/wethouder Paul 

Smeulders (30) wordt zo goed als zeker lid van de 

Tweede Kamer. De kleinzoon van onlangs over-

leden bekende Houtenaar Jacques Smeulders 

neemt de plaats in van Linda Voortman. 

De dertigjarige Smeulders was weer in de race om 

weer wethouder te worden. GroenLinks kwam als 

grootste partij uit de bus bij de raadsverkiezing en 

is in onderhandeling met VVD, D66 en Lokaal Sterk 

om een nieuwe coalitie te vormen. 

Maar hij heeft er ook nooit een geheim van gemaakt 

wat zijn ambitie was: Kamerlid worden. “wAl vanaf 

het moment dat ik in de politiek ging.” Vorig jaar 

was hij daar heel dicht bij. GroenLinks behaalde bij 

de Kamerverkiezingen veertien zetels. Smeulders 

was nummer dertien op de lijst. ‘Ik zat de dag erna 

gewoon bij de fractievergadering in de Tweede Ka-

mer. Vervolgens kwamen de nummers veertien en 

negentien met voorkeurstemmen over mij heen. 

Terwijl er voor GroenLinks nog nooit iemand met 

voorkeur was gekozen. 

Hij moet nog een slag om de arm houden: de coa-

litiebesprekingen in Utrecht zijn nog niet rond. ,,Dat 

zal medio of eind mei worden. Het feit ze dit nu 

naar buiten wordt gebracht, geeft aan dat ze ervan 

uit gaan dat het lukt.”

Paul Smeulders

Smeulders was samen met lijsttrekker Antoinette 

’t Gilde 
leeft op 
‘t Hout

Als gemeenschap Mierlo-Hout zijn we 
trots op onze oud-dorpsgenoot en 
wensen we hem veel succes in Den Haag.
En nodigen hem alvast uit om een keer
zijn belevenissen in Den Haag te delen
met ons in deze uitgave.
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom
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Mindfulness 
8-weekse basistraining 

     Startdata Mierlo 
 

      Woensdag     16 mei   19.30 - 21.30  uur 
      Donderdag    17 mei   10.00 - 12.00  uur 
 
       Locatie:  Prelaat Brantenstraat 3,  5731 JE  Mierlo 

INFORMATIE 
& 

INSCHRIJVEN: 
 
 

www.reflectacoaching.nl 
T 0646 216 903 

E info@reflectacoaching.nl 
 

Docent/trainer: 
Christine Beenhakker 

Zoals reeds aangekondigd is het Gilde Sint Antoni-

us Abt druk in de weer met het organiseren van de 

KRINGGILDEDAGEN deze worden gehouden van 

21 juni t/m 24 juni 2018.

Om deze KRINGGILDEDAGEN te kunnen bekosti-

gen vraagt het Gilde Sint Antonius Abt om uw fi-

nanciële steun, het Gilde doet dit niet vaak maar nu 

hebben wij uw financiële steun echt nodig.

Speciaal voor deze kringgildedagen organiseert het 

Gilde een bijzonder aantrekkelijke loterij met als 

hoofdprijs TWEE elektrische fietsen t.w.v. 2500,- 

euro.

De loten zijn te koop voor 5,- euro per stuk bij Slij-

terij ’t Pijpke, Friture zaal Adelaars, en bij al onze 

leden, de trekking zal plaatsvinden op vrijdagavond 

22 juni 2018 in onze activiteitentent op sportpark 

De Beemd, u kunt hierbij aanwezig zijn en te-

vens genieten van onze HILARISCHE GIL(LEN)DE 

kienavond gepresenteerd door het onvolprezen 

duo STRIEPKE VEUR. De winnende uitslagnum-

mers zullen tevens bekend worden gemaakt via  

Weekkrant De Loop, Ons Mierlo-Hout Magazine en 

de website: 

www.gildemierlohout.nl 

Steun het Gilde middels het kopen van loten en 

maak tevens kans op het winnen van 2 fantastische 

elektrische fietsen.  Er zullen maximaal 2500 loten 

worden verkocht uw kans om de hoofdprijs te win-

nen is hierdoor ontzettend groot.

Namens het Gilde Sint Antonius Abt 

onze hartelijke dank.

Voor maar 5,00 euro kans op

2 elektrische fietsen

nr
:

nr
:

Loterij Gilde 
Sint Antonius abt

t.b.v. Kringgildefeest

Loterij Gilde 
Sint Antonius 

abt 2018
t.b.v. Kringgildefeest

Mierlo-Hout, Helmond
21 t/m 24 juni 2018

Na
am

: 

Te
l.: 

 

Trekkingsdatum 
22 juni 2018 (in de feesttent)

€ 5,00 per lot

Vergunningsnummer 33476082VN

(VOORBEELD)

Lid ANVO - 
gedipl. Oogmeetkundige
Opticiën
Optometrist

Piet Andriessen B.V.

Hortsedijk 11
5708 HA Helmond
Tel.: 0492-54 86 58
Fax: 0492-52 35 24
www.andriessenoptiek.nl
info@andriessenoptiek.nl
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Monuta Magis, gastvrij, 
sociaal en vriendelijk.
Wij zijn er voor u. Voor, 
tijdens en na de uitvaart.

Telefoon: 0492 - 66 60 00
 
Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
jmagis@monuta.nl
www.monutamagis.nl
 
Ook als u niet bij ons bent 
verzekerd, sta ik voor u klaar.  

OP MAAT
KAMERROUW

Anjerstraat 44
5741 HK  Beek en Donk 
E: info@rouwkameropmaat.nl
I: www.rouwkameropmaat.nl

Voor een respectvolle thuisopbaring.

Jan Manders
M: 06 - 28941105

Mevrouw (Ria) M.H.I. Dijstelbloem- 
van der Linden
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ria Dijstelbloem heeft grote verdiensten voor de 

vereniging Groei & Bloei. Deze vereniging is voort-

gekomen uit de Koninklijke Maatschappij tot bevor-

deringen van Tuinbouw en Plantkunde (KMTP) met 

130 afdelingen in Nederland. Mevrouw Dijstelbloem 

was van 1992 tot 2003 docent bloemschikken en 

is 10 jaar bestuurslid geweest. In 1999 heeft zij het 

Zuid-Nederlandse kampioenschap Bloemschikken 

in Helmond mee georganiseerd. In 2015 heeft de 

vereniging de aftrap van de Nationale Tuinweek in 

Brandevoort georganiseerd. Van 1990 tot 2001 was 

zij vrijwilliger bij het IVN en in die functie lid van de 

plantenwerkgroep en organisator van excursies en 

andere activiteiten. 

Verder is Ria Dijstelbloem van 1990 tot nu toe vrij-

willigster bij de Nationale Vereniging De Zonne-

bloem. Van 1999 tot 2012 was ze bestuurslid van 

De Zonnebloem, afdeling Helmond. Van 2011 tot 

2015 was zij voorzitter en tevens oprichtster van 

de afdeling Brandevoort. Vanaf 2015 is zij actief als 

wijkcoördinator van de wijk Brandevoort. In de peri-

ode 2000 tot 2010 was zij hoofd van de vakantie-

week voor de regio Helmond en is zij 25 maal mee 

geweest als vakantievrijwilliger.

De heer W.P. (Wim) Verberne
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Van 1990 tot 2005 had Wim Verberne diverse func-

ties binnen voetbalvereniging RKSV Mierlo-Hout. In 

1990 is Wim Verberne begonnen als leider van de 

jeugd. In 1992 trad hij toe tot het jeugdbestuur als 

wedstrijdsecretaris en is hij voorzitter geweest van 

2001 tot 2002. In 1996 werd de heer Verberne ge-

vraagd ook deel te nemen aan het hoofdbestuur 

‘Lintjesregen’
Mierlo-Hout

Voor al uw bloemwerk, 
bruidswerk en grafwerk

Mierloseweg 264   5707 AV Helmond   0492-544910

Bloemboetiek

Nicole
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als wedstrijdsecretaris voor de hele vereniging. Een 

functie die hij tot 2005 heeft vervuld.

Vanaf de oprichting in 2008 tot heden heeft Wim 

Verberne diverse functies binnen SV Brandevoort. 

Hij is sinds 2008 lid van het hoofdbestuur, wed-

strijdsecretaris jeugd en senioren, elftalleider 1e se-

nioren team en klusjesman. Van 2008 tot 2017 was 

hij wedstrijd-coördinator en vanaf 2015 tot heden 

vrijwilliger bij de bardienst van het Sporthuis.

Mevrouw (Thea) T.W.M. Fransen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Thea Fransen heeft van 1977 tot en met 2017 di-

verse functies bij de Houtvonken vervult. Eind 2017 

hield wijkblad Houtvonken op te bestaan. Zij begon 

haar werkzaamheden als typiste bij de tekstverwer-

king, stapte over naar de advertentieafdeling en la-

ter weer terug naar de tekstverwerking. In 1983 ging 

zij deel uitmaken van het bestuur, en in 1987 nam zij 

het secretariaat over. Werkzaamheden die zij tot het 

laatst vervulde. Als Houtvonken in 2009 een eigen 

wekelijkse bezorgdienst in het leven roept, neemt 

zij de “nieuwe stijl” bezorgen voor haar rekening. 

Daarnaast hield zij de activiteiten van verenigin-

gen bij. Tevens was Thea Fransen van 1977 tot 1988 

leidster bij Scouting Mierlo-Hout. Als leidster van de 

Welpen begeleidde zij elke zaterdag een 20-tal kin-

deren in de leeftijd van 7 tot 10 jaar. Daarnaast was 

zij lid van de activiteitencommissie.

De heer (Willy) W.M.J. van Stiphout
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf 1977 tot en met 2017 was Willy van Stiphout 

als tekenaar actief bij de Houtvonken. Eind 2017 

hield wijkblad Houtvonken op te bestaan. Hij hield 

zich bezig met de opmaak van advertenties binnen 

de wekelijkse redactieavonden. Na het eerste jaar 

werd deze taak aangevuld met doka (donkere ka-

mer) werk, het bewerken van foto’s en het vervaar-

digen van offsetplaten. Vanaf 2013 verzorgt hij het 

drukken van het weekblad en neemt hij een stukje 

bezorging voor zijn rekening.

Van 1994 tot 2015 heeft hij zich ingezet voor de 

FNV. Hij was actief binnen het afdelingsbestuur 

Helmond/Mierlo en kaderlid voor zijn collega’s 

alsmede voor de Bouwsector waarin hij werkzaam 

was. Van 1993 tot 2015 was Willy van Stiphout lid 

van EHBO Vereniging Mierlo-Hout. Hij werd ingezet 

bij onder andere wandelevenementen, ook in de 

nachtelijke uren zoals bij de Kennedymars. 

De heer (Jan) J. van Ginkel
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan van Ginkel heeft een hele reeks van uiteenlo-

pende maatschappelijke verdiensten. Vanaf 2014 

is hij penningmeester van de KBO Kring Helmond. 

Tevens is hij lid van de PR-commissie. Van 2013 tot 

2017 is hij voorzitter van de KBO Bernadette-Hel-

mond. Hij vervulde er tevens tijdelijk de rol van se-

cretaris en penningmeester. Van 2015 tot heden is 

hij medeoprichter en bestuurslid van Stichting Ver-

enigde Bonden Overleg Helmond (VBOH). Hij is ac-

tief om het vrijblijvend overleg tussen de Helmond-

se ouderenbonden om te zetten naar een stichting 

waarin alle belangbehartiging zowel collectief als 

individueel is ondergebracht. Jan van Ginkel is pen-

ningsmeester en heeft met name de cliëntonder-

steuning voor ouderen in Helmond conform WMO 

uitgangspunten opgezet en geïmplementeerd. 

Verder was / is Jan van Ginkel:

• Van 1991 tot 2013 voorzitter, secretaris 

 en lid van de vernieuwingscommissie 

 van VLM regio Zuid. 

• Van 2003 tot 2007 voorzitter en 

 vrijwilliger bij Toerclub Mierlo.

• Van 2009 tot heden lid van de politieke 

 groepering D66 Helmond in diverse 

 bestuursfuncties. 

• Van 2014 tot heden voorzitter en lid van 

 diverse commissies bij Toerclub Mierlo.

• Van 2014 tot heden transfervrijwilliger bij 

 Savant, Hof van Bethanië te Mierlo.

HEB JIJ 
EEN MOOIE 
FOTO VAN 
MIERLO-HOUT?

Mail dan naar 
redactie@
onsmierlohout.nl
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WIJ VIEREN ONZE 
40e VERJAARDAG

Diepvriesspecialist 
van Rijsingen
De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - 0492-544407
Facebook.com/vanrijsingendiepvrieshelmond

Kom snel kijken, proeven & genieten van het grootste 
assortiment diepvriesproducten voor particulieren!

4,99
Actie geldig 3 t/m 10 mei

Gepelde 
Garnalen

400 gram
Epic

Normaal 7,99

In andere landen is het al de normaalste zaak van 

de wereld: ketens van diepvrieswinkels die de uit-

straling hebben van een supermarkt. In Nederland 

kennen we een dergelijk concept nauwelijks terwijl 

diepvriesproducten vaak gezonder zijn als verse 

producten. Diepvriesspecialist van Rijsingen be-

staat dit jaar maar liefst 40 jaar en wil dit met u 

vieren door het inzetten van extra scherpe acties 

en proeverijen. 

Geen klantenkaart nodig

Diepvriesspecialist van Rijsingen is voor iedereen 

toegankelijk. Men heeft hier geen “speciaal pasje” 

nodig om boodschappen te doen. U kunt er als 

klant wel voor kiezen om een klantenkaart aan te 

vragen. Hiervoor spaart u namelijk voor gratis (diep-

vries)prouducten.

Duurzame producten

“Invriezen is een duurzame en goede manier van 

conserveren”, zegt filiaalmanager Jordy vd Nieu-

wenhof. “Niet alleen blijft de smaak behouden, 

dat geldt ook voor de vitaminen die in een product 

zitten. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken 

dat diepvriesgroenten zelfs beter scoorden dan de 

verse groenten die in de supermarkt worden aange-

boden. Bij Diepvriesspecialist van Rijsingen werken 

we bijna uitsluitend met producten uit de eigen re-

gio. Soms denken mensen verse groenten te kopen, 

maar die blijkt dan uit Zuid-Spanje of Noord-Afrika 

of zo te komen. Hier garanderen we dat alles bin-

nen een dag ingevroren is, vaak zelfs al na een paar 

uur.” Simpel gezegd is zowat alles wat in te vriezen 

is, verkrijgbaar bij Diepvriesspecialist Van Rijsingen. 

Van groenten, fruit en snacks tot ijssoorten, vlees, 

vis en aardappelproducten. Maar ook niet voor de 

hand liggende producten als edamame boontjes, 

diverse kruiden en fruit voor smoothies. Vooral in 

de categorie snacks is de Diepvriesspecialist zeer 

onderscheidend. Met meer dan 70 verschillende 

Diepvriesspecialist 
van Rijsingen
viert haar 40e verjaardag

Ondernemer 
aan het woord

Jordy vd Nieuwenhof
(Foto: Eric van der Putten onsmierlohout.nl )

INZAMELING
OUD PAPIER
KLEDING
SCHOENEN

Elke zaterdag van 09.00 - 13.00 uur. Koeveldsestraat 16
Voor elke ingeleverde kilo: papier, schoeisel of kleding krijgt men 

1 Houtsnipper op de spaarpas cadeau.
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soorten snacks word een assortiment aangeboden 

wat nergens anders te krijgen is voor particulieren. 

Kant en klare maaltijden

Mensen hebben het voortaan steeds drukker 

waardoor een gezonde maaltijd koken er vaak bij 

in schiet. Diepvriesspecialist van Rijsingen biedt u 

de keuze uit maar liefst 100 verschillende gezonde 

kant en klare maaltijden. In tegenstelling tot maal-

tijden in de supermarkt zijn deze vrij van schadelijke 

E-nummers en bevatten weinig zout. Deze conser-

veermiddelen zijn niet nodig doordat de diepvries 

in deze de vorm van conserveren is. Speciaal voor 

mensen met een zoutarm dieet is er een assorti-

ment zoutloze maaltijden samengesteld.  

Assortiment

“Het totale assortiment wordt continu aangepast 

met die producten waar de consument naar vraagt”, 

zegt Jordy vd Nieuwenhof. “Bovendien is er ook een 

groot aanbod in bijzondere items zoals glutenvrije 

of vegetarische producten. Zoals u van de Diep-

vriesspecialist gewend bent kunt u als consument 

iedere zaterdag een van de speciaal voor u geselec-

teerde producten komen proeven. 

0492 504712

www.dichtbij-verloskundigen.nl

Altijd in de buurt

VERLOSKUNDIGEN HELMOND

Dichtbij

Binnenstad Vitaliek, Julianalaan 2, Helmond
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98B, Brandevoort

Brouwhuis Rijpelberg, Hof Bruheze 16, Brouwhuis Rijpelberg
Dierdonk Medisch Centrum, Waterleliesingel 18, Dierdonk

Naam 
Houtvonken

blijft voorlopig 
nog bestaan!

Met de voorbereidingen van Ons 

Mierlo-Hout Magazine hadden we 

contact gezocht met onze voorgan-

ger Houtvonken. De naam en bijv. 

website blijven voorlopig nog be-

staan. En het bestuur beraad zich 

nog hoe ze verder de toekomst in 

gaan. Dus www.houtvonken.nl is 

nog steeds bereikbaar.

Van onze kant uit willen we Hout-

vonken en haar vrijwilligers nogmaals 

bedanken voor de vele vele jaren dat 

ze Mierlo-Hout hebben voorzien van 

nieuws en veel info.

Uitgever 

Ons Mierlo-Hout Magazine
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Wat zijn HOUTSNIPPERS?
Bij elke aankoop krijgt u GRATIS spaarpunten: HOUTSNIPPERS

Deze worden vertaald in punten op de spaarpas.
GRATIS SPAREN VOOR GRATIS VOORDEEL!

Ook deelnemer worden: mail dan voor informatie naar info@woutvanvlerken.nl

HOUTSNIPPERS

WWW.HOUTSNIPPERSNU.NL

•  Jan Linders Supermarkt

• Deelen Stoffen 

• Beautyfarm La Sarel

• Electroworld  

Wout van Vlerken

• Wim Mulkens

• Bloemboetiek Nicole

• Tuincentrum  

Peter van Gennip

• Van Rijsingen diepvries

• Eetcafe de Barrier

• Bloemsierkunst 

Rens van Dijk

• Slijterij ’t Pijpke

• Klokkenspeciaalzaak  

van den Aker

• Restaurant de Steenoven

• Wijkhuis de Geseldonk

• De Houtse Kluppels: Papier 

en kleding inzameling

Janssen & Fritsenplein 11
Mierlo-Hout

SPAAR VOOR UW VOORDEEL
Wij verwelkomen:

Als nieuwe deelnemer
aan ons spaarsysteem!
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Brasserie De Keizer voor al uw feesten, 
partijen, bruiloften, bijeenkomsten, bbq’s, 

recepties en nog veel meer...

Onder andere: Koud buffetten, bittergarnituren, 
hapjes assortiment, warme buffetten, amuses, 

koffietafels en drankenarrangement.

Vraag gerust onze brochure aan of bel.

Ridderplein 3 • 5421 CV  Gemert • T: 0492-361252
info@brasseriedekeizer.nl • www.brasseriedekeizer.nl

Overal in Mierlo-Hout kan binnen 

6 minuten adequaat hulp verleend 

worden. Voor alle vrijwilligers in 

Mierlo-Hout die zijn aangesloten 

bij www.hartslagnu.nl houdt de 

wijkraad ieder jaar een gezellige te-

rugkomavond, voorafgaand aan de 

herhalingscursussen.

Bij een melding krijgen de burger-

hulpverleners de code van de AED 

en de route naar het slachtoffer door 

via de app van Hartslagnu.nl

Ondertussen heeft Ons Mierlo-Hout 

Magazine ook haar eigen website 

gelanceerd www.onsmierlohout.nl 

O.a. staat hier een complete ver-

enigings gids op van de wijk Mier-

lo-Hout met veel info over die 

verenigingen. Dus bent u een nieuw-

komer in de wijk of zoek je gegevens 

over een collegavereniging, ga naar  

wwww.onsmierlohout.nl, heb je 

aanvullingen/korrekties? Mail ze 

naar redactie@onsmierlhout.nl

Verder ook natuurlijk een agenda met 

de evenementen die in Mierlo-Hout 

plaatsvinden.

Ons Mierlo-Hout 
Magazine 

lanceert eigen 
website met 

verenigingsgids

www.onsmierlohout.nl 

Overal binnen 6 minuten 
adequate hulp

AED-Mierlo-Hout

De AED’s hangen op de 

volgende locaties:

• Akkerweg 1, 5706 LL

 HELMOND: In de carport 

 naast het huis

• Van Someren Downlaan 14, 

 5707 KL HELMOND: 

 Naast de voordeur

• Mierloseweg 301. Zaal de 

 Koning,  5707 AK 

 HELMOND: aan de  zijkant 

 op de parkeerplaats

• Cederhoutstraat 44 

 Geseldonk,  5706 XC 

 HELMOND: Rechts naast 

 de ingang.

• Bruinvisstraat 28-56, 

 5706 EM HELMOND: 

 Naast de portiek ingang

• Hoofdstraat 105, 

 Wout van Vlerken, 5706 AK 

 HELMOND: 

 rechts, zijkant gebouw.
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1960 1965 1970 1975 1980 1985

2003
Prins Jan-Willem 1

100 |  55 JAAR CV DE KLUPPELS  JUBILEUMUITGAVE  1962 • 2017 55 JAAR CV DE KLUPPELS  JUBILEUMUITGAVE  1962 • 2017  |  

1960 1965 1970 1975 1980 1985 

Jan-Willem Mulkens: 'Dor Heddum Al', de lijfspreuk van vader Wim 
en zoon Jan-Willem. Nun echte Houtse. Op de carnavalsavonden zong 
Jan-Willem het lied van de vrolijke koster uit volle borst.
Boerenbruidspaar: Mieke van Schijndel en Frank van de Vijfeijken.
Anton van Lieshout treedt af als voorzitter. Jacques van Schijndel volgt 
hem op. Harrie Lommen overlijdt, hij was een actieve Bromsnor en 
Kluppellid. Ciska Nabuurs krijgt de Rode Rozen. Toon en Mien Slegers 
50 jaar getrouwd. Uitbaters Geseldonk, Hans en Annie vertrekken naar 
Hotel in  Blankenberge. CV de Kluppels hangen voor de ondernemers de 
Kerststerren weer op.

Met haar jubileum vorig jaar heeft Carnavalsvereniging De Kluppels een 
prachtig jubileumboek uitgegeven, met daarin 55 jaar carnaval op 
’t Hout… Met meer dan 1000 afbeeldingen en teksten is het een 

fantastisch naslagwerk (full color, harde kaft met 142 pag.) geworden. 
Er zijn nog enkele exemplaren te koop voor € 15,- per stuk. Interesse? 

Mail naar info@kluppels.nl

De moeite waard!
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1990 1995 2000 2005 2010 2015

Gebeurtenissen:  Overlijden Johnny Cash. In Rotterdam maakt men de eerste (shoarma) kapsalon.

101|  55 JAAR CV DE KLUPPELS  JUBILEUMUITGAVE  1962 • 2017 55 JAAR CV DE KLUPPELS  JUBILEUMUITGAVE  1962 • 2017  |  

1990 1995 2000                            2005 2010 20152003

Met haar jubileum vorig jaar heeft Carnavalsvereniging De Kluppels een 
prachtig jubileumboek uitgegeven, met daarin 55 jaar carnaval op 
’t Hout… Met meer dan 1000 afbeeldingen en teksten is het een 

fantastisch naslagwerk (full color, harde kaft met 142 pag.) geworden. 
Er zijn nog enkele exemplaren te koop voor € 15,- per stuk. Interesse? 

Mail naar info@kluppels.nl

De moeite waard!
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Met nog 6 wedstrijden te spelen heeft Mierlo-Hout 

een voorsprong opgebouwd van 16 punten op de 

nummer 2 dus als er geen gekke dingen gebeuren 

moet deze promotie een van de komende weken 

plaats vinden. RKSV Mierlo-Hout heeft 20 wed-

strijden gespeeld en nog niet verloren voorwaar 

een zeer grote prestatie van trainer en spelers om 

na de degradatie van vorig seizoen op deze wijze 

direct terug te keren naar de 2e klasse.

In de geschiedenis van Mierlo-Hout wordt dit de 

vierde keer dat men naar de 2e klasse promoveert. 

Hopelijk zal het verblijf in deze 2e klasse nu langer 

gaan duren dan de voorgaande keren. Toen was het 

namelijk na 2 jaar weer gedaan en moest men een 

stapje terug doen. Het Bestuur heeft er, gezien de 

leeftijdsopbouw en de aanwezige kwaliteit van deze 

selectie alle vertrouwen in dat men een stabiele 2e 

klasser  kan worden. Een prettige bijkomstigheid 

is dat de vereniging in 2019 het 100-jarig bestaan 

gaat vieren. Dat men dit dan kan vieren als hoogst 

spelende amateurvereniging in Helmond zorgt voor 

een extra feestelijk gevoel. 

Mocht de promotie een feit zijn dat zal dit uiter-

aard groots worden gevierd want RKSV Mierlo-Hout 

maakt van oudsher deel uit van de wijk Mierlo-Hout 

en het zal dan ook een feest zijn voor de hele wijk.

Wij wensen de vereniging en al hun supporters veel 

succes! 

Promotie 
RKSV 
Mierlo-Hout
Zeer waarschijnlijk zal RKSV Mierlo-Hout, 
de grootste amateurvereniging van 
Helmond, volgend seizoen promoveren naar 
de 2e klasse van de KNVB

Deze selectiefoto is gemaakt in het begin van het seizoen en niet compleet. O.a. de gebroeders Rooijakkers 
(Richard en Jeroen) ontbreken op deze foto.
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Op zaterdag 9 juni 2018, aanvang 

14.30 uur vind een grote reunie 

plaats van de St. Odulfusschool te 

Mierlo-Hout. Waar? Natuurlijk op 

de speelplaats van de school. In het 

kader van het 90 jarig bestaan, zal 

dit georganiseerd worden door een 

groep oud-leerlingen.

In 2004 werd de laatste reunie geor-

ganiseerd en was een groot succes. 

Vele oud-leerlingen hebben sinds-

dien het verzoek gedaan om weer een 

reunie te organiseren.

Er is een facebook pagina aange-

maakt, als u zoekt op ‘reünie st. odul-

fusschool’ vind u deze pagina. Hierop 

kan men berichten delen, oude foto’s 

plaatsen etc. etc.

Vermeld je volledige naam, geboor-

tejaar en het jaar dat je in groep 6 

(later groep 8) zat, bijv. 1959 geboren, 

is 1971.

Van harte welkom

In het kader van 
het 90 jarig bestaan

Grote reunie 
St. Odulfusschool

Voor wie:  
Alle oud-leerlingen (18+)

 
en (oud) onderwijzers/personeel

Waar: 
Speelplaats OdulfusschoolKosten: € 5,- p.p. incl. 1 consumptiebon + hapjesAanmelden: mail naar: reunie.odulfus@gmail.com o.v.v. naam, jaartal (klas 6 of groep 8).

ZATERDAG 9 JUNI 2018v.a. 16.00 uur

Als je wil komen dan 
graag je aanmelding naar 
e-mail adres: reunie.
odulfus@gmail.com

Volkstuinvereniging 
DE HOUTSE 

AKKERS 

24e Consumentenbeurs Mierlo-Hout
Op 2,3 en 4 november vindt de 24e editie van de 

Consumentenbeurs plaats in de zalen van de Ge-

seldonk en sporthal Polaris te Helmond. De gezel-

ligste en grootste gezinsbeurs van Helmond, Ver-

maak voor jong en oud!

• GRATIS toegang

• beursacties en giveaways.

• Proeven

• Op de foto met levende uilen

• Schminken

• Diverse horeca terrassen

• Live optredens, modeshows en 

 demonstraties o.a. paaldanssport

• Is het Kunst of toch Kitsch

• Bezoek ons op Facebook

Wilt u meedoen? Schrijf u tijdig in!

Mail naar beurs@ovmh.nl

Bent u ook zo graag buiten? Gezellig rommelen met plantjes en 

zaadjes. Trots zijn op uw eigen verbouwde piepers of tomaten. 

Doe mee met ons, moestuinen is momenteel 

helemaal hip. Wij hebben nog enkele tuinen 

te.huur,  kavels worden leeg en schoon opge-

leverd. Bij volkstuinvereniging DE HOUTSE AK-

KERS is een tuin over van 100mtr (4x25 meter). 

a.benders6@upcmail.nl of bel 04925527972.
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Maandelijkse uitgave. 

Oplage 100.000 ex.
Helmond, Deurne, Vlierden, Liessel, Asten, 
Ommel, Heusden, Someren, Someren Eind, 

Someren Heide, Mierlo, Nuenen, Aarle-Rixtel, 
Beek en Donk, Geldrop, Gemert, De Mortel, 

Bakel en Milheeze

www.grootpeelland.nl

Wekelijkse uitgave.

Oplage 39.500 ex. 
in geheel Helmond!

advertentie@deloop.eu
www.helmondnu.nl

Drukwerk
Online Marketing 
Websites | Apps

info@adcommunicatie.nl
www.adcommunicatie.nl

Sterk in
Concept Ontwerp
Internetmarketing Websites & Apps
Media-plaatsingen 
Uitgeverij Drukwerk 
Communicatie middelen

Steenovenweg 20 | Helmond

Old Stars 
Walking Football

voor alle 55 Plussers

www.rksv-mierlo-hout.nl

v.a. september 2018Elke donderdag 9.45-11.30 uur onder professionele begeleiding van Jibb 
Sportpark De Beemd, Wilgehoutstraat 2, Mierlo-Hout

Walking FootballWalking Football

v.a. september 2018Elke donderdag 9.45-11.30 uur 
Elke donderdag 9.45-11.30 uur 
Elke donderdag 
onder professionele begeleiding van Jibb 
Sportpark De Beemd, Wilgehoutstraat 2, Mierlo-Hout

Old Stars 

VOL = VOL

Voor meer informatie:
Pieter Vervoort - 06-53161956

www.rksv-mierlo-hout.nl

Voor aanmelden:
ledenadministratie@rksv-mierlo-hout.nl

of dit formulier afgeven in de kantine van
RKSV Mierlo-Hout

Sportpark De Beemd
Wilgehoutstraat 2

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mail:

OLD STARS Mierlo-Hout
Aanmeldingsformulier
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TARIEVENKAART
Ons Mierlo-Hout Magazine

Mierlo-Hout, vroeger een dorp en nu een van de grootste en actiefste wijken van Helmond. Een bruisend verenigingsleven en een gemeenschap die nog klaarstaat 
voor elkaar. Met o.a. als middelpunt de mooie St. Luciakerk en Wijkhuis De Geseldonk met de stichting Mierlo-Hout in Actie. Een actieve Wijkraad samen met o.a. 

Fanfare Unitas, VC Polaris, RKSV Mierlo-Hout, Ondernemersvereniging Mierlo-Hout, CV de Kluppels, de KBO, de Scouting en vele vele meer zorgen voor samenhang 
en draagkracht in deze gemeenschap. Met dit ‘glossy’ wijkmagazine oplage 5000 ex., A4 formaat, wil Ons Mierlo-Hout Magazine een schakel en platform zijn voor alle 

verenigingen en instanties in Mierlo-Hout, met respect voor ieders mening. En aandacht voor alle facetten uit deze mooie wijk. 
Maar ook uw advertentie-boodschap kunt u hierin prima kwijt. Ook zal elk nummer volop te zien zijn op onze uitgebreide social media kanalen en internet.

Info: advertentie@onsmierlohout.nl

Ad Klaasen | Adcommunicatie (uitgever en Mierlo-Houtenaar).
Steenovenweg 20, 5708 HN Helmond, +31(0)492845350

www.onsmierlohout.nl

1x  10x per jaar

1/1 pagina.  180x267 mm € 300,-  € 250,- 

3/4 pagina.  180x167 mm € 275,-  € 235,- 

1/2 pagina.  180x131 mm € 175,-  € 150,- 

1/4 pagina.  87,5x131 mm € 90,-  € 80,- 

1/8 pagina.  87,5x63 mm € 50,-  € 45,- 

1/12 pagina. 41,25x63 mm € 30,-  € 25,- 

‘ons mierlo-houtje’ € 6,50- per regel van 24 leestekens

VERSCHIJNINGSDATA 2018:
• Week 18: Donderdag 3 mei (mei nummer), 

• Week 22: donderdag 31 mei (juni nummer), 

• Week 26: donderdag 28 juni (juli nummer), 

• Week 30: donderdag 26 juli (augustus nummer), 

• Week 34: donderdag 30 augustus (september nummer 1), 

• Week 37: donderdag 13 september (september nummer 2), 

• Week 39: donderdag 27 september (oktober nummer 1), 

• Week 41: donderdag 11 oktober (oktober nummer 2), 

• Week 43: donderdag 25 oktober (november nummer 1), 

• Week 46: donderdag 15 november (november nummer 2), 

• Week 48: donderdag 29 november (december nummer 1), 

• Week 50: donderdag 13 december (december nummer 2).

(per plaatsing)

in een keer 
reserveren

(per plaatsing)

(per plaatsing)

(per plaatsing)

(per plaatsing)

(per plaatsing)

(spaties meegerekend,contant
in brievenbus Steenovenweg 20)

Voorpagina, pagina 2, voorlaatste pagina en achterpagina  op aanvraag. Prijzen excl. btw.

Voor Ons Mierlo-Hout 
Magazine zoeken we 
een bladmanager 
(woonachtig in 
Mierlo-Hout) op 
parttime basis.

Werkzaamheden o.a.:
- Vergaren lokale

redactie
- Fotografie
- Acquisitie
- Voeling houden

met de
Mierlo-Houtse
gemeenschap

Verdienste in overleg.

BLADMANAGER
GEZOCHT

Mail met motivatie naar:
advertentie@onsmierlohout.nl

Moe? Fitloos?
Wil je je beter voelen 
en er beter uit zien?

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22
www.foreverhelmond.nl

Kun je er beter uitzien en je beter, maar vooral 
fitter voelen na slechts 9 dagen? Ja, dat kan!

Met ons 9-daagse programma maak je een vliegende start op weg naar een slankere en 
gezondere versie van jezelf. Dit efficiënte en makkelijk te volgen reinigingsprogramma 
geeft je de tools in handen die je nodig hebt om vandaag nog van start te gaan om je 

lichaam te transformeren, er beter uit te zien en je fitter te voelen

DUS nu de winter kilo’s eraf en gezond maar vooral fit de lente tegemoet?
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Zondag
27 mei

locatie:
jumbo groenewegen

mierloseweg 244, helmond

Geef uw goede tweedehands spullen
een nieuw leven en doneer ze aan

onze Tweedehands markt!!

Voorjaarsopruiming kriebels? Garage opruimen? Verhuizing?
Geef uw goede tweedehands spullen een nieuw leven. Doneer ze aan onze 

tweedehands markt. Spullen aanbieden kan via
www.scoutingmierlohout.nl/tweedehandsmarkt

Woont u in Helmond?
Dan halen we de spullen gratis bij u op*.

* Kijk op de website voor de voorwaarden

Mede mogelijk gemaakt door:

jumbo groenewegen

Tijd:
10:00-15:00 uur

tweedehands
markt

scouting mierlo-hout

Evenementen

VRIJDAG 4 MEI

WOENSDAG 9 MEI

ZATERDAG 26 MEI

w 
ZONDAG 27 MEI

WOENSDAG 16 MEI

MAANDAG 7 MEI

DINSDAG 8 MEI

MEI 2018 4  T/M  27 MEI.

Bridgen bij ’t Houtse Slem 
in Mierlo-Hout
’t Houtse Slem is een Helmondse 

bridgevereniging, waar op ontspan-

nen wijze het kaartspel bridge ge-

speeld wordt. Bridgen in een gezel-

lige sfeer staat bij ons centraal. Vr. 4 

mei 2018  13:30 – 17:00 uur Wijkhuis 

De Geseldonk,  Cederhoutstraat 44

EHBO Lotus
Wekelijkse Lotusbijeenkomst EHBO. 

Gratis entree.

Wo 9 mei 2018 19:30 – 21:30 uur

Wijkhuis De Geseldonk, 

Cederhoutstraat 44

Roadshow uitreiking 
cheques Rabo Clubkas 
Campagne
Tijdens een feestelijke roadshow 

door de wijken van Helmond worden 

de cheques uitgereikt aan de deel-

nemende clubs. Kom jij ook? Gratis 

entree. Za 26 mei 2018 16:00 – 

17:30 uur. Plein voor Rabobank, 

Hoofdstraat 131

Tweedehandsmarkt 
Scouting Mierlo-Hout
Scouting Mierlo-Hout organiseert 

haar 7e editie van de inmiddels jaar-

lijks terugkerende Tweedehands-

markt. Op deze dag zal het terrein 

van Jumbo Groenewegen BV aan 

de Mierloseweg 244 omgetoverd 

worden tot een heus marktterrein. 

Noteer deze datum dus alvast in uw 

agenda! Entree €1. Zo 27 mei 2018 

10:00 – 15:00 uur. Jumbo 

Groenewegen BV, Mierloseweg 244

Beer, Burgers and Two 
Smoking Barrels 2018
27 Mei is het weer zo ver! Beer, Bur-

gers and Two Smoking Barrels 2018! 

Zin in de lekkerste burgers van het 

melkwegstelsel? Live-muziek vanuit 

een caravan terwijl je kan proeven 

van heerlijk speciaalbier? Gratis en-

tree. Zo 27 mei 2018 13:00 – 20:00 

uur. Gilde terrein St. Antonius Abt, 

Antonianenpad.

Naald en draad naaigroep 
van Bavel
Voor iedereen die wil leren naaien 

en een gezellig ‘onderonsje’ wil, kun 

je terecht bij naaigroep Naald en 

Draad. Gratis entree. Wo 16 mei 2018 

13:00 – 16:30 uur Wijkhuis De 

Geseldonk, Cederhoutstraat 44.

Computerclub
Elke derde woensdag van 

de maand in wijkhuis De Ge-

seldonk open inloop 

voor computerhulp.

Wo 16 mei 2018 13.30 

- 16.00 uur.

Wijkhuis De Geseldonk, 

Cederhoutstraat 44

Fanfare/individuele les
Een leerling van fanfare Unitas krijgt 

les van professionele muziekdo-

centen van het Kunstkwartier in 

Helmond. Zie verdere informatie bij 

Fanfare Unitas. Ma 7 mei 2018 18:00 

– 20:30 uur Wijkhuis De 

Geseldonk, Cederhoutstraat 44

HSC Huisschaakcompetitie
Heeft u enige ervaring met schaken 

maar nog niet de stap gezet om 

eens bij een club te schaken dan 

nodigt HSC u graag uit om deel te 

nemen aan deze zogenoemde sal-

docompetitie. Gratis entree. Di 8 mei 

2018 20:15 – 22:00 uur

Snookertown, Hoofdstraat 136

Jeu de Boules
Kom gezellig Jeu de Boules 

spelen bij eetcafé De Barrier!

Van mei t/m september elke dins-

dag 13.30 uur op de Jeu de boules 

baan. Di 8 mei 2018 13.30 uur. 

Eetcafé De Barrier, Houtsestraat 64

Koffieochtend
Iedere eerste dinsdag van de maand 

in wijkhuis de Geseldonk. Kom ge-

zellig koffiedrinken, een spelletje 

doen of gewoon buurten. Soms or-

ganiseert iemand een activiteit.

Bibliotheek
2 Keer per week is de bibliotheek ge-

opend. Wo 9 mei en Do 10 mei 2018 

13:30 – 16:00 uur. Wijkhuis 

De Geseldonk, Cederhoutstraat 44.

Di 8 mei 2018 10.00 - 12.00 uur. 

Wijkhuis De Geseldonk, 

Cederhoutstraat 44

Donderdag 3 mei:

19.00 uur Alphonsuskapel; Jack Klum-

pers; Henk, Paula, Casper en Joep 

Klumpers; 

Zaterdag 5 mei:

17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voor-

zienigheid en Sint Anna; volkszang;

19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; volks-

zang;

Arie Coort;

www.damiaanhelmond.nl

BC de Karper organiseert dit jaar weer 

de jaarlijkse braderie, van 11.00 – 18.00 

uur zal er veel te zien en te proeven zijn 

in het centrum van Mierlo-Hout. Ook 

verenigingen kunnen hier een kraam 

bemannen en zich promoten. Meer 

info: Cafe de Karper Mierlo-Hout

Zondag 27 aug a.s.

vakantiemarkt 
Mierlo-hout

WWW.ONS
MIERLO

HOUT.NL
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Bereikbaarheids 
diensten

‘Ons Mierlo-
Houtjes’

Dokter: 
(alleen spoedgevallen): Centr. Huis-
artsenpost, tel. 0900-8861, Elkerliek 
Ziekenhuis, dagelijkst 17:00-08:00 uur, 
weekend/feestdagen.

Apotheek: 
(alleen spoedgevallen): 
Dienstapotheek Peelland, 
Elkerliek Ziekenhuis, 
dagelijks 18:00-08:30 uur, weekend/
feestdagen.

Politie: 
Politie afdeling Helmond Centrum, 
bezoekadres: Kasteel-Traverse 101, 
Helmond. Tel. 0900-8844 
Website: www.politie.nl

Wijkagenten: 
Monique Aelmans en 
Henri van Vonderen tel. 0900-845970

Stadswacht: 
Weg op den Heuvel 39, Helmond. Tel. 
0492-845970

Wijkzorg de Zorgboog: 
Heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke 
verzorging en/of verpleging? In kleine 
wijkteams biedt de Zorgboog hulp en 

ondersteuning, afgestemd op uw zorg-
vraag. Ook voor uitleen van hulpmid-
delen en verpleegartikelen kunt u bij de 
Zorgboog terecht. 
Tel. 0900-8998636 (€0,01 per 
minuut) of www.zorgboog.nl

Verloskundigen: 
Linda Backx, Lenneke van Oor-
schot-Daamen, Fleur de Wolf en Inge 
van Melis-van Hout. Tel. verloskundige 
hulp 0492-532800. Tel. afspraken 
0492-599143. 
www.verloskundigenhelmond.nl

LEV Groep 
(sociaal team west): Voor alle vragen 
op maatschappelijk  terrein. Tel. 06-
48576624.  E-mail: sociaalteam 
west@levgroep.nl Dagelijkse inloop 
op ma t/m vr van 09:00-17:00 uur in 
Wijkhuis Westwijzer, Cortenbachstraat 

70, 5707 TJ, Helmond. Hulplijn peelregio 
085-0200011 www.hulplijnpeel 
regio@levgroep.nl

Savant Zorg:
Informatie / vragen over onze zorg en 
diensten , tel. 572000, iedere werkdag 
van 08:00-17:00 uur. Ook acute zorg 24 
uur per dag, 7 dagen per week. Nieuwe 
aanmeldingen tel. 088-7891600 
www.savant-zorg.nl of email: 
info@savant-zorg.nl

Buurtzorg: 
24-uurs verpleging en verzorging.
Tel 06-10895393, email:   
helmondwest@buurtzorgnederland.
com

ZuidZorg: 
Diverse soorten thuiszorg, ook in Mier-
lo-Hout. Wij zijn er voor iedereen. 24 uur 
per dag en 
7 dagen per week bereikbaar via tel. 
040-2308408, www.zuidzorg.nl, 
e-mail: info@zuidzorg.nl, twitter:@
zuidzorghelmond, www.facebook.com/
zuidzorghelmond

Wijkraad: 
Postadres: Harz 11, 5706 PA, Helmond. 
Website: 
www.wijkraadmierlohout.nl, 
Twitter @WRMierloHout, e-mail: 
secretariaat@wijkraadmierlohout.nl. 
Melding gevaarlijke/te 
verbeteren verkeerssituaties via ver-
keer@wijkraadmierlohout.nl.

Huurders Belangen 
Vereniging: 
Huurderse Belangen Vereniging Com-
paen, Scharstraat 2, 5706 EE, Helmond. 
Secr. 06-16920669, 
e-mail: hdvcompaen@live.nl, 
website: www.hbvcompaen.nl. 
Spreekuur iedere maandagavond
 van 19:30-13:30 uur.

Slachtofferhulp: 
Na telefonische afspraak 
Tel. 0900-0101

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

Oud papier: 
Elke zaterdag van 09:00-13:00 uur, 
Koeveldsestraat 16  (buitenterrein 
Kluppelhal). 
info@kluppels.nl

Mierlo-Hout in Actie: 
www.mierlohoutinactie.nl
secretariaat@mierlohoutinactie.nl

Wijkhuis de Geseldonk: 
www.degeseldonk.nl
secretariaat@degeseldonk.nl
Tel. 0492-537495.

DIVERSEN

GEVRAAGD
Oud ijzer, metaal, witgoed en electrische 

apparaten.tel.: 06-26147316

EVENEMENTEN
Vrijdag 11 mei Spirituele beurs

19.00-22.30 uur De Brem
 Rijpelplein 1, Helmond

stichting-deva.nl  Entre €3,-

TE KOOP GEVRAAGD
Uw sloopauto levert geld op! Wij bieden v.a. 75,- 
euro voor sloopauto’s. Voor rijdende auto’s v.a. 
150,- euro geboden. ODUS AUTO’S BV Achter-

dijk 6, Helmond  06-52642652

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

(rol)gordijnen, jalouziën, etc. 
Zeer concurrerende prijzen. 

Gratis meten en prijsopgaaf. Willie’s 
stoffering,  Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

TE KOOP

Check de site voor ons  altijd actuele 
aanbod  of kom langs!

-Reparatiepunt  Fietsenwinkel.nl/
FietsNed/F.S.N.!

-Ook reparatie van  tweewielers die elders  
gekocht zijn!

-24/7 Online bestellen via onze webshop!
-Ruime keuze in gebruikte fietsen!

Kuijpers Tweewielers Heistraat 2-G | T: 
0492-528944 www.kuijpers tweewielers.nl

 te koop  cursussen  kennismaking
 te koop gevraagd  te huur  vakantie
 diversen  huisdieren  personeel
 evenementen  auto’s en motoren  onroerend goed

  woningruil  radio en tv

Inleveradres: Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond
Tel.: 0492 84 53 50

€ 6,50
€ 8,00
€ 9,50
€ 11,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 15,50

Wat te verkopen? Probeer ‘n 
Mierlo-Houtje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze 
bon. Contante gepaste betaling in gesloten en-
veloppe. Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per 
hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
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0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL
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Cederhoutstraat 17 Herberga van Bronckhorstlaan 13

VERKOCHTVERKOCHT

Dirckxen van Meghenstraat 40 Margareta van Kuyclaan 11

VERKOCHTVERKOCHT

Jadestraat 2 Jadestraat 3

VERKOCHTVERKOCHT

DIRECTVERKOCHT

Mierlo-HoutBarrierlaan17
Herberga van Bronckhorstlaan 13 

Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8
¹ bron: Vastgoedactueel

² onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Overweegt u om uw huis te 

verkopen? Wij hebben als 

best presterende 

makelaar in de regio¹ uw 

koper in het vizier. Neem 

eens contact op met ons 

voor een vrijblijvende 

waardepaling én profiteer 

van onze aanbieding²

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN EINDHOVEN


