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VLOER HET ZELF 
HELMOND 

Engelseweg 223b, 
Helmond. 

Tel. 0492-52 52 70. 

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.

39.95

GRATIS PARKEREN 
VLOERHETZELF.NL
adcommunicatie.nl
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50 jaar 
Wijnhuis Helmond

Reünie 
St. Odulfusschool 
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Mierlo-Hout

40 Jaar 
Jeugdkamp 
RKSV Mierlo-Hout
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COLOFON
Ons Mierlo-Hout Magazine
Ook op internet: 
www.onsmierlohout.nl

OPLAGEN
5300 stuks in Mierlo-Hout,
Geldropseweg-West, Kroon-Krollaan,
Helmond-West.

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 18 juni.
Verschijningsdatum volgende
editie 28 juni 2018.

BEZORGING EN VERSPREIDING
bezorging@onsmierlohout.nl

AFHAALADRESSEN ONS MIERLO-HOUT
• Wijkhuis De Geseldonk, 
 Cederhoutstraat 44, Mierlo-Hout
• Jan Linders, Hoofdstraat Mierlo-Hout
• Jumbo, Hooftstraat 168 Mierlo-Hout
• Bakker Dirks, Houtse Parallelweg 131
• Jurrius appelboer,  Goorsebaan 16
• Shell Verbakel, Mierloseweg 206

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.

Wijnhuis Helmond 
bestaat 50 jaar en dat 
viert eigenaar Dick van 
Run graag met zijn 
klanten.

In het kader van dit 
bijzondere jubileum gaan 
een groep oud-leerlingen 
op de speelplaats van 
de basisschool een grote 
reünie organiseren.

In onze vorige uitgave 
hebben wij een aantal 
mensen geplaatst die een 
lintje hebben ontvangen. 
In deze uitgave deel 2.

Van Hemelvaartsdag tot 
zondagmiddag 13-05-
2018 zijn er zo’n 100 
kinderen in de leeftijd 
van 8 tot en met 
12 jaar op het jeugdkamp 
van RKSV Mierlo-Hout 
geweest.

Het geeft een feestelijk en verzorgd gevoel
Ras Mierlo-Houtenaar Henk van der Westerlo (ook wel ge-
noemd ‘dun burgemister van ut Hout’ en oprichter van CV 
de Kluppels) is de stuwende kracht achter dit prachtige initia-
tief. O.a. Wijkraad Mierlo-Hout en de Ondernemersvereniging 
steunen hem daarbij. 

Een dertigtal nieuwe vlaggen zijn besteld en liggen klaar, de 
stokken worden eraan gemaakt en binnenkort worden ze ge-
hangen. Wout van Vlerken sr., Henk en Wim Meulendijks zor-
gen dat alles netjes hangt en we gedurende de zomer een net 
verzorgd centrum hebben waar we met zijn allen trots op zijn. 
Heren bedankt voor jullie inzet, als inwoners zijn we hier heel 
content mee.

Nieuwe ‘kiosk’ vlaggen 
met het wapen van 
Mierlo-Hout
Sinds enkele jaren hangen deze 
vlaggen in het centrum van 
Mierlo-Hout. Een kleurrijk gezicht 
tesamen met de mooie hanging 
baskets aan de lantaarnpalen.

Wim Meulendijks en Henk van der Westerlo druk met de 
voorbereidingen. (Bron foto: Eric van der Putten).
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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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REPAIRCAFE KBO- St. LUCIA
Op zaterdag 2 juni van 11.00- 15.00 uur  
en op donderdag 21 juni  van 13.00-
16.00 uur kunt u weer terecht bij het 
Repaircafé KBO-St. Lucia in de Ge-
seldonk. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Adriaan van Veg-
gel, vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl of tel. 
0492-841112. Direct e-mailen kan ook  
repaircafe@kbo-stlucia.nl

KOFFIE OCHTEND 
KBO- St. LUCIA
Dinsdag 5 juni a.s. is er van 10.00 – 12.00 

uur de maandelijkse koffieochtend in 
Wijkhuis de Geseldonk te Mierlo-Hout.
U kunt er gewoon gezellig buurten maar 
ook aan diverse activiteiten meedoen. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan kaarten 
maken (wel zelf een schaartje en kaartkar-
ton meenemen), breien, haken, sjoelen en 
biljarten. Maar ook informatie uitwisselen 
over apps, kaarten of een spelletje doen 
behoort tot de mogelijkheden. Er zijn 
ook altijd enkele bestuursleden aanwe-
zig waarmee u in gesprek kunt gaan. Een 
kopje koffie/thee kost slechts € 0,50. U 
bent van harte welkom

LANGE FIETSTOCHT 
KBO-St. LUCIA
Op woensdag 6 juni a.s. wordt er weer de 
maandelijkse lange fietstocht gereden. De 
tocht is 60 km. lang. We starten om 9:30 
bij de Geseldonk. Omstreeks 10:30 uur is 
er een koffiepauze, om 12:30 een lange 
lunchpauze en ‘s middags om 15:00 uur 
een terraspauze. We zijn weer terug om 
ongeveer 17:00 uur. 

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met de coördinator van de fiets-
club Jan van den Hurk, telefoon: 0492-

543579; email: j.t.vdhurk@gmail.com

COMPUTER INLOOP
Op woensdag 20 juni a.s. 
vanaf 13.30 uur is er weer de 
maandelijkse computerinloop in De Ge-
seldonk.U kunt er terecht voor kleine pro-
blemen met uw computer of tablet. Ook 
als u moeite met een bepaald programma 
heeft staan we voor u klaar

KBO DINER
Donderdag 14 juni staan de 
asperges op het menu van 
het KBO diner. Hiervoor 
kunnen KBO- /gastleden en niet-leden 
vanaf 50 jaar zich aanmelden. U kunt  zich 
inschrijven op woensdag 6 juni a.s. van 
10.00-11.00 uur en op donderdag 7 juni 
a.s. van 13.30-14.30 uur in Woonzorgcen-
trum Alphonsus, Hoofdstraat 176. U dient 
dan uw keuze voor beenham of zalm op 
te geven.  

KBO diner : Gasterij in Woonzorgcentrum 
Alphonsus; Datum: donderdag 14 juni 
2018; Aanvang:17.30 uur. Kosten: € 13,50 
p.p. voor KBO- en gastleden. 
€ 16,00 p.p. voor niet-leden.

KBO
ST. LUCIA
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Wijnhuis Helmond bestaat 50 jaar!
en dat gaan we vieren met klinkende aanbiedingen

ALLE WIJNEN
ALLE 
BUITENLANDSE
BIEREN

Corona 23.50 per doos - Desperados 23.50 per doos - Cola/Fanta blik (Deens) per tray € 9,00

5+1

Jägermeister
0,7 liter nu

11.99

Licor 43
0,7 liter nu

14
.99

Hartevelt
1 liter 
Jonge

Jenever
nu

Glenfiddich
12 jaar 0,7 liter nu

22.99

9.9
9

Bacardi
Rum

0,7 liter 
nu

10
.99

William
Lawson’s

1 liter 
nu

14.99

5+1
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Wijnhuis Helmond
Hurksestraat 9 - 5701 GX Helmond - 0492-538260 - info@wijnhuis-helmond.nl - www.wijnhuis-helmond.nl
Deze acties zijn geldig tot en met 16 juni 2018 m.u.v. lopende acties

We proosten op 50 jaar 
Wijnhuis Helmond!
Wijnhuis Helmond bestaat 50 jaar en dat 
viert eigenaar Dick van Run graag met zijn 
klanten. “In de feestweek van 11 tot en met 
19 mei hebben we allerlei mooie aanbiedin-
gen en acties in onze zaak aan de Hurkse-
straat 9. Ik hoop dat het extra druk wordt.” 
Vader Hans droeg de zaak in 2002 over 
aan zijn zoon Dick. De naam veranderde 
van Drankencentrum Helmond in Wijnhuis 
Helmond. Dat had alles te maken met de 
veranderingen in de handel. In vijftig jaar 
tijd is er veel gebeurd.

Het begon in 1968 allemaal in de Wolf-
straat. Hans van Run: “Op 17 mei heb ik in 
de oude timmerfabriek van Manders een 
drankendiscounter geopend, samen met 
mijn zwager. We waren een van de eerste 
discounters in Nederland met onze eigen 
witte jenevers, die we goedkoop mochten 
verkopen. Drankencentrum Helmond was 
echt een begrip in onze stad. Een jaar later 
hebben we een filiaal in Weert geopend en 

ben ik alleen verder gegaan. In 1972 zijn we 
ook een zaak begonnen aan de Mierloseweg 
die daar tot 2015 heeft gezeten. Behalve uit 
jenevers bestond de handel eerst vooral uit 
frisdranken en bier. Aan wijn viel in die tijd 
nog niks te verdienen. De laatste verhuizing 
was in 1992. Toen zijn we van de Wolfstraat 
naar de Hurksestraat verhuisd omdat we 
ruimte nodig hadden om uit te breiden.”

Speciaal assortiment 
Het assortiment groeide met de smaak 
van klanten en de ontwikkeling van de 
markt mee. “De handel in pils en frisdrank 
ligt voor een groot deel bij supermarkten. 
Webwinkels verkopen bijna alles en jenevers 
hebben allang geleden plaatsgemaakt voor 
goede wijnen, whiskey’s en cognacs. “Daarin 
zijn we inmiddels gespecialiseerd en behal-
ve gewoon bier verkopen we gemiddeld ook 
zo’n 250 speciaalbieren. Bij het Wijnhuis 
vind je echt alles, ook in onze nieuwe web-
winkel.”

Gratis thuisbezorgd
Net als Drankencentrum Helmond toen 
is Wijnhuis Helmond nu net zo’n begrip in 
de stad en de regio. Klanten komen graag 
voor het brede en bijzondere assortiment, 
de scherpe prijzen en de service. Onderdeel 
van die service is gratis bezorging. Dick van 
Run: “Daar doen we heel veel klanten echt 
een plezier mee. Zeker als je een feestje 
wilt geven is het handig dat alles gebracht 
wordt, inclusief tap en glazen. Dat scheelt 
jezelf een hoop gesjouw. En wat je aan ge-
sloten verpakkingen overhebt, nemen we 
weer mee terug. Zo blijf je zelf niet met een 
voorraad zitten en betaal je nooit teveel. Nu 
hebben we zelf een feestje. Ik nodig ieder-
een uit om ons 50-jarig jubileum mee te 
vieren, in de winkel of online via onze nieu-
we website en webwinkel.”

Wijnhuis Helmond

Hurksestraat 9

5701 GX Helmond

Tel. 0492 538 260

info@wijnhuis-helmond.nl

www.wijnhuis-helmond.nl

Gratisbezorging in heel Helmond
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‘Makelaars moeten hun verantwoording 
nemen voor de lage vogelstand’ 

De afgelopen dagen doken op mysterieu-
ze wijze vogelhuisjes op in Mierlo-Hout. 
Broeckx Makelaars bleek achter het 
kleurrijke en creatieve initiatief te zitten. 
De makelaar wil aandacht vragen voor de 
sterk teruglopende vogelstand in Neder-
land. 

Bewoners werden verrast door de felge-
kleurde huisjes die zij aantroffen in onder 
meer bomen in Mierlo-Hout op het Kerk-
plein. 

Directeur Xavier Broeckx: ‘Veel mensen 
weten niet dat vogels een indicatie zijn 
voor de kwaliteit van de leefomgeving. Wij 
moeten als makelaar onze verantwoor-
ding nemen om de leefbaarheid en daar-
mee het woonplezier in diverse wijken in 
de regio te verbeteren. Vogels geven vro-
lijkheid en staan wat ons betreft symbool 
voor onbezorgd leven.’ 

Bouwnijverheid en opruimwoede
De slinkende vogelstand wordt misschien 

niet direct gelinkt aan de makelaardij. Toch 
speelt de sector een belangrijke rol in de 
oplossing. Broeckx: ‘Het is opletten met 
bijvoorbeeld het verdichten van bebou-
wing door nieuwbouw en snoeien in ste-
delijk groen. Hierbij staan vogels niet altijd 
even hoog op de prioriteitenlijst. Onder 
meer onze bouwnijverheid en opruimwoe-
de zorgen ervoor dat er te weinig eten is 
voor vogels en er geen ruimte meer is voor 
nesten.’ Inmiddels wordt één op de drie 
vogelsoorten in Nederland met uitsterven 
bedreigd. Dat zijn 88 vogelsoorten. 

Vogels als graadmeter voor woonplezier  
Hoe meer vogels, hoe beter. Het aantal 
vogels en hun gezondheid zijn namelijk 
een indicator voor de kwaliteit van een 
leefomgeving. Gaat het goed met de 
vogels? Dan is er voldoende en gezond 
groen in de buurt. En uit onderzoek blijkt 
dat mensen die in een groene omgeving 
wonen gezonder zijn. ‘Als je weet dat 95 
procent van de Nederlanders in de be-
bouwde kom woont, weet je ook hoe be-

langrijk het is om de natuur in onze buurt 
goed te verzorgen’, aldus Broeckx. ‘Woon-
plezier zit in bijvoorbeeld prettig contact 
met buren, een woning die zich aanpast 
aan jouw behoeftes en kwetterende vo-
gels als je naar je werk vertrekt. Ik vind dat 
wij als makelaar actief moeten bijdragen 
aan levenskwaliteit. En daarmee aan de 
vogelstand.’ 

De kleurrijke vogelhuisjes hangen door 
Helmond. Zo hangen deze bij de St. Luciakerk in 
Mierlo-Hout (Bron foto: Eric van der Putten).

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.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

Wijncursussen op 3 niveaus
Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.  

Basis Wijnvignet - SDEN 1 - (2 avonden)
Start 23 augustus 2018

Wijnoorkonde - SDEN 2 - (5 avonden)
Start 5 september 2018

Wijnbrevet - SDEN 3 - (10 avonden)
Start 4 september 2018

06 21813048 
KARINLIPS.NL  
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Dit jaar in november organiseert stich-
ting “VerwenEvent” voor de 13e keer een 
verwenweekend voor zo’n 130 tot 150 ge-
zinnen met kinderen met een beperking. 
Zorgeloos genieten met het hele gezin, 
het kind met een beperking, hun ouders, 
broertjes en zusjes, dit van vrijdag t/m 
zondag en geheel gratis. 

Als stichting zijn wij er erg trots op om te 
kunnen zeggen dat dit eenmaal per jaar 
georganiseerde weekend het grootste 
evenement van Europa is in deze opge-
zette vorm. 
Het idee hiervoor ontstond toen  
Mierlo-Houtenaar Theo van Mullekom in 
2004 werd getroffen door een zwaar her-
seninfarct en maandenlang moest revali-
deren in Blixembosch Eindhoven. Tijdens 
zijn revalidatie trok hij zich het lot aan van 
kinderen die ook door een van hun ouders 
gebracht werden voor revalidatie. 
Tijdens zijn gesprekjes met de ouders 
kwam Theo er achter dat de zorg voor de 
ouders met een kind met beperking vaak 
onvoorstelbaar veel energie kost. De reva-
lidatie behandeling, het vervoer naar een 
speciale school, afspraken met behande-
laars, specialisten, het oneindig veel ge-
duld hebben bij loketten van gemeenten, 
te vaak doorverwijzingen en nog meer van 
deze ongemakken maakten het er niet 
makkelijker op. Dit alles zorgt vaak voor 
een constant gevulde agenda. Het idee 
voor verwenweekenden te gaan organise-
ren was geboren, de wens van Theo be-

stond toen nog maar uit een ding: ervoor 
zorgen dat ouders van een kind met een 
beperking even kunnen loskomen uit deze 
dagelijkse werkelijkheid, zij opnieuw wat 
lucht krijgen en samen met lotgenoten de 
batterij weer kunnen opladen.  Het is Theo 
in zijn streven volledig gelukt om verwen-
weekenden te gaan organiseren. 

De Oostappengroep in Ommel stelt jaar-
lijks 150 bungalow’s in haar vakantiepark 
“Prinsenmeer” beschikbaar met alle voor-
zieningen die je maar kunt bedenken. De 
stichting zorgt er dan voor dat deze ge-
zinnen alles krijgen wat er in  zo’n week-
end nodig is. Van eten en drinken t/m de 
meest verrassende leuke activiteiten en 

optredens. Donaties en schenkingen zijn 
onontbeerlijk voor het steeds opnieuw 
welslagen van dit prachtige initiatief. Voelt 
ook u zich geroepen voor een bijdrage? 
Dan bent u van harte welkom.
Bent u een gezin in Mierlo-Hout, bent u 
een gezin in het verspreidingsgebied van 
weekkrant “DE LOOP”, bent u dat gezin 
wat nog nooit gehoord heeft van de Hel-
mondse stichting “VerwenEvent”? Heeft 
uw gezin een kind met een beperking? 
Dan kunt u zich vanaf heden aanmelden 
voor zo’n geheel GRATIS verwenweekend, 
ergens midden november dit jaar, exacte 
datum volgt. 
Voor meer informatie kunt u kijken op: 
www.verwenevent.nl

Zorgeloos genieten
met het gezin 

Stichting VerwenEvent organiseert ook dit jaar weer een verwenweekend voor kinderen met 
een beperking. Zo waren in voorgaande edities Jacco Verhaeren (midden) en 
Mark van Bommel er ook bij (Foto’s: Stichting VerwenEvent).
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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

In het kader van dit bijzondere jubile-
um gaat een groep oud-leerlingen op 
de speelplaats van de basisschool een 
grote reünie organiseren. De reünie vindt 
plaats op zaterdag 9 juni 2018, aanvang 
16.00 uur. 18+!

In 2004 werd de laatste reünie georga-
niseerd en was een groot succes. Vele 
oud-leerlingen hebben sindsdien het 
verzoek gedaan om weer een reünie te 
organiseren. Ook het (oud) personeel en 

onderwijzers zijn van harte welkom.
Er is een Facebookpagina aangemaakt: 
St Odulfusschool Mierlo-Hout (de reünie) 
waarop men berichten kan delen, oude 
foto’s plaatsen etc. Op deze pagina staat 
ook elke week de lijst met de namen van 
wie er al aangemeld is. Als je wil komen, 
dan graag je aanmelding versturen naar 
het volgende e-mailadres: 
reunie.odulfus@gmail.com
Vermeld je volledige naam, geboortejaar 
en het jaar dat je in groep 6 (later groep 8) 

zat, bijv. 1959 geboren, is 1971.
Tip vooral je oud klasgenoten en denk aan 
de mensen zonder pc en emailadressen. 
Die kunnen altijd zich aanmelden via sms, 
app of gewoon bellen kan natuurlijk ook 
naar: Joyce Kuijpers tel. 06-17131293. 
Wij heten jullie allen van harte welkom. 
Meer informatie over de reünie volgt maar 
je kunt altijd op de hoogte blijven 
Kosten 5 euro p.p. (incl. 1 consumptie en 
hapjes).  Komt allen, want het wordt weer 
heel gezellig.

Grote reünie 
bij de 
St. Odulfusschool  

De St. Odulfusschool viert een grote reünie op 9 juni. Komt u ook kijken hoeveel 
oud-klasgenoten u nog herkent? (Foto: Eric van der Putten).

Voor wie:  Alle oud-leerlingen (18+) 
en (oud) onderwijzers/personeelWaar: 
Speelplaats Odulfusschool

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

ZATERDAG 9 JUNI 2018v.a. 16.00 uur
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GRATIS intake, 
gezondheidscheck 
én proefles!

personalfitnessnederland

Meld je aan op de website 
of bel voor een afspraak!

Mierloseweg 337 Helmond | 06 - 11 23 03 15 | personalfitnesshelmond@gmail.com 
@personalfitnesshelmond | @PFN_Helmond

MET 100% RESULTAATGARANTIE!

Uniek in Helmond

Verlies
10 20 kilo

   

✔ Personal training  

✔ Programma op maat

✔ Voedingsadvies personalfitnessnederland.nl
Kevin Coort Personal Trainer

Personal fitness 
voor een gezonde 
lifestyle!
Afgelopen maart heeft Personal Fit-
ness Helmond haar deuren geopend op 
de Mierloseweg in Mierlo-Hout. Een van 
de 40 personal fitness studio's in Ne-
derland. Na de voorgaande successen 
in onder andere Tilburg, Eindhoven en 
Apeldoorn is er nu ook een studio geo-
pend in Helmond. 

De sleutel tot dit succes? Lifestyle coach 
en personal trainer Kevin Coort weet het 
wel: ‘’Wij zorgen er niet alleen voor dat 
mensen gezonder gaan leven, maar ook 
dat ze zich weer energiek en fit voelen. 
Met onze studio willen we bijdragen aan 
de gezondheid en vitaliteit van de inwo-
ners uit Helmond en omstreken.’’

Lichaam en geest
We besteden met zijn allen steeds meer 
aandacht aan onze fysieke en mentale ge-
zondheid. Het gaat er namelijk niet alleen 
om hoe je er van buiten uitziet, maar ook 

hoe je je van binnen voelt. Kevin: ‘’Tijdens 
onze trainingen draait het niet alleen om 
het krijgen van een betere conditie, een 
gezondere levensstijl en een geschikt voe-
dingspatroon. Er is veel meer. We leren je 
om te gaan met je emoties, zorgen ervoor 
dat je meer zelfvertrouwen krijgt en kun-
nen je zelfs helpen bij het voorkomen van 
een burn-out.’’ 

Professionele begeleiding en coaching
Kevin is  gespecialiseerd in personal trai-
ning, gedragsverandering en persoonlijke 
begeleiding op het gebied van lifestyle en 
gewichtsverlies. Hij weet precies hoe hij ie-
mand op de juiste manier moet coachen. 
‘’Iedereen heeft wel eens net dat extra 
steuntje in de rug nodig. Sterker nog, ik 
ben er om je te helpen. 

Ik beloof aan alle inwoners uit Helmond 
die met mij de uitdaging aangaan, dat we 
samen voor het beste resultaat gaan!’’ We 
hoeven volgens Kevin niet bang te zijn om 
terug te vallen in oude gewoontes. ‘’Een 
gezond en gelukkig leven is voor iedereen 
mogelijk.
Als je eenmaal zover bent, wil je nooit 
meer terug. Samen gaan we ervoor!’’

Gratis intake en proefles
Personal Fitness Nederland nodigt je uit 
om aan de slag te gaan met het veran-
deren van je lifestyle. Samen maken we 
Helmond en omstreken massaal gezon-
der. Je kunt je aanmelden voor een gratis 
intakegesprek en proefles via de website  
www.personalfitnessnederland.nl 

Lifestyle coach en personal trainer Kevin Coort 
helpt iedereen die een gezonder leven wil gaan 
leiden. (Bron foto: Personal Fitness Helmond).
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Diepvriesspecialist 
van Rijsingen 
De Hoefkens 1B
5707 AZ Helmond 
0492-544407
Facebook.com/
vanrijsingendiepvrieshelmond
www.diepvriespecialist.nl

Zolang de voorraad strekt. Van donderdag 31 mei t/m zaterdag 16 juni 2018. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Tosti Ham/Kaas
Doos á 2 stuks - Topking

1,99

1,49

Vlampanini’s
Doos á 10 stuks - Topking

19,95

16,95

2,25

1,75

Roti Panini
Per stuk - Topking

3,49

2,79

Vlammensaus
Fles á 500ml - Topking

22,99

18,99

Vlamtosti’s
Doos á 20 stuks - Topking

GroenLinks, SP, VVD, Lokaal sterk en 
D66 (samen goed voor 22 zetels in de 
gemeenteraad van Helmond) hebben 
overeenstemming bereikt over een coa-
litieakkoord. 

Dit akkoord, met de titel ‘Helmond. Stad 
in Beweging.’, biedt voor deze vijf partijen 
richting voor een duurzame, sociale en 
economisch vitale toekomst voor Hel-
mond. Dankzij de gunstige economische 
vooruitzichten en vanuit een solide finan-
cieel kader doet de nieuwe coalitie extra 
investeringen in de stad. De coalitie kiest 
koers en wil deze de komende jaren sa-
men met de raad en stad vormgeven. Met 
ambities en middelen in balans, maatwerk 

als uitgangspunt en de mens centraal.
Harrie van Dijk (nieuwe wethouder en lijst-
trekker Lokaal sterk): “Ik zie er enorm naar 
uit om namens Lokaal sterk te mogen 
bouwen aan de toekomst van Mierlo-Hout 
en Helmond. Dit akkoord vormt daarvoor 
een prachtige basis. Met een optimale ba-
lans tussen groei en zorg, met oog voor 
inwoners, ondernemers en alle anderen 
die Helmond laten stralen. Samen met 
de wijken en buurten gaan we het verschil 
maken.” Mierlo-Hout heeft altijd wel haar 
‘eigen Houtse wethouder’ gehad. Harrie is 
zodoende opvolger van o.a. Sjef Remmen, 
Jan van der Zanden, Cees Bethlehem en 
Paul Smeulders. Namens de Houtse ge-
meenschap wensen we hem veel succes.

Nieuw college Helmond met
Mierlo-Houtse wethouder: 
Harrie van Dijk!
Helmond investeert in duurzame, sociale en 
economisch vitale toekomst

-45-

Harrie van Dijk (Lokaal sterk, vierde locoburgemeester)

Zorg en Welzijn (inclusief Wet maatschappelijke ondersteuning), Ouderen, 

Wijken (incl. wijkgericht werken, wijkaccommodaties), Sport en Personeel & Organisatie

Projectwethouder Sport en (be)Leefcampus De Braak

Wijkwethouder Brandevoort en Helmond-West 

Gaby van den Waardenburg (D66, vijfde locoburgemeester)

Stedelijke Ontwikkeling, Ruimte, Wonen, Arbeidsmigranten, 

Vergunningen & Handhaving, Vastgoed, Afval en Regionale Samenwerking & Public Affairs

Projectwethouder Omgevingswet

Wijkwethouder Dierdonk en Helmond-Noord

Cathalijne Dortmans (GroenLinks, zesde locoburgemeester)2  

Jeugd (inclusief jeugdhulp, kindvriendelijke stad en actieplan jongeren), 

Onderwijs, Gezondheid, Diversiteit & Inburgering en Global Goals

Projectwethouder Brainport Smart District

Wijkwethouder Mierlo-Hout

Indien nodig is het volgende vervangingsschema van kracht:

• De Vries - Van Bree

• Maas – Van den Waardenburg

• Van Dijk – Dortmans

2 Mevrouw Dortmans is op dit moment niet woonachtig in de gemeente Helmond, maar heeft de intentie zo snel mogelijk naar Helmond te 

 verhuizen. Tot die tijd is vanuit de gemeenteraad een ontheffing nodig van het wettelijk vereiste van ingezetenschap.

Harrie van Dijk
(Lokaal sterk, 
vierde locoburgemeester)

Zorg en Welzijn (inclusief Wet 
maatschappelijke ondersteuning), 
Ouderen, Wijken (incl. wijkgericht 
werken, wijkaccommodaties), 
Sport en Personeel & Organisatie
Projectwethouder Sport en (be)
Leefcampus De Braak
Wijkwethouder Brandevoort en 
Helmond-West
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Links en rechts staat de mais manshoog 
en fier gepluimd. De sloot als grens, net-
jes geruimd. Daar tussenin de rennende 
tourclub voor de volgwagen uit. De voor-
poten trekken het zwart-blauw gekleur-
de lijf. Twee geel- en witbefietste renners 
maken met brede glimlach snelheid. 

Een fluitsignaal, wind van voren, gemist. 
Kreten van protest, het lijf krimpt in, los 
verband, verwarring. Een duo meest stoe-
re zonnebrillen wendt zijn blauw-witte en 
zwarte fiets. Het werpt zich naar voren, 

danst op de pedalen. Voort, vaart, zon-
der dralen. Het lijf volgt, renners rangeren 
zich, vinden rust. In twee minuten is het 
weer op snelheid. Strekt zich in de boch-
ten, verwildert wat brug open af, sluit dicht 
aaneen bij wind.  Voort, vaart, voort, vaart. 
De groen-zwarte voorzittersfiets vormt de 
staart. Allemaal in het nu, allemaal hier,
allemaal veel plezier.

Meer info? Kijk op: 
www.tourclub-mierlohout.nl
info@tourclub-mierlohout.nl

Tourclub Mierlo-Hout d'n Houtenaar

Mierlo-Hout

'De leden van Tourclub Mierlo-Hout wensen iedereen een prettige vakantie!'

Het Gilde gaat in het weekend van 21 t/m 
24 juni 2018 een groot Kring Gildefeest 
organiseren in Mierlo-Hout. Ze verwel-
komen dan 21 gilden uit kring Peelland 
en een aantal internationale bevriende 
schutterijen.

Een gezellige senioren middag 
voor slechts 5,00 euro
Op donderdag 21 juni 2018 organiseert het 
Gilde Sint Antonius Abt in het kader van 
de Kringgildedagen 2018 een super gezel-
lige middag voor alle senioren uit de regio, 
echter bent u enkele jaartjes jonger geen 
enkel probleem, kom gerust. Wel leggen 
we deze middag de nadruk op Neder-
landstalig amusement en humor.

Wat bieden wij u:
Bij binnenkomst wordt u verwelkomd met 
een gratis kopje koffie/thee en een plak 
heerlijke cake. Terwijl u geniet van een ge-
zellige middag serveren wij u een gratis 
drankje en bittergarnituur.

Na het optreden van: 
Johnny Sleegers; Jeroen van Lierop; Tina 
Trucker; Duonl; Rob Scheepers (kletser)
speelt u gratis mee met de loterij.
De feesttent gaat open om 12.00 uur 
tot 16.00 uur. Consumptieprijs alleen 
voor deze middag 1,50 euro. Tickets zijn 
te koop bij www.helmondticket.nl, of bij ’t 
Pijpke en Friture Adelaars.

Een knotsgekke avond om nooit 
te vergeten Hilarisch Gil(len)de 
Kienavond vrijdag 22 juni 2018
De Hilarisch Gil(len)de kien 
avond is een kienavond met een 
knipoog! Een avond vol verma-
kelijke activiteit waar de lachsal-
vo’s elkaar zullen afwisselen en 
hilarische prijzen met een lach 
en een knipoog worden uitge-
reikt. Het wordt een knotsgekke 
avond om nooit te vergeten. 

Dit is kienen met een vette 
knipoog. Humor en lachwek-
kende prijzen. Het duo Striepke 
Vur zal de avond dwars door 
alle slapstick en puinhoop heen 
aan elkaar knopen.

GRATIS ENTREE
Kienkaarten zijn te koop 
op helmondticket.nl, Slijterij 
’t Pijpke en bij Adelaars 
Party en Snack.
Kaarten €12,50

Gilde loterij
Bij de start van deze avond zal tevens de 
Gilde loterij plaats vinden waarmee aan-
trekkelijk prijzen te winnen zijn waaronder 
2 elektrische fietsen t.w.v. 2500,- euro. Lo-
ten voor deze loterij zijn nog beschikbaar.

Programma Gil(len)de Kienavond:
19.30  uur  Zaal open:
20.00 uur  Trekking Loterij:
20.45  uur  Aanvang kienen
23.30  uur  Einde kienen
23.30 uur tot 01.00 uur: Muziek van onze DJ’s

Grandioos Koningsfeest zaterdag 
avond 24 juni a.s.
In feesttent bij RKSV Mierlo-Hout wordt 
het grote koningsfeest georganiseerd. Ar-
tiesten zoals Jeroen van der Boom, Tino 
Martin, Johnny Sleegers en New Timeless 
zullen deze avond optreden, dus zorg dat 
je erbij bent! Kaartjes kosten € 25,- en zijn 
te koop bij Slagerij Biermans en Been- en 
Ondermode Elzas Passage. Aanvang is 
om 20.00 uur en de tent opent om 19:15 
uur. Feestlocatie: Sportpark de Beemd, 
Wilgehoutstraat 2, 5708 BZ Helmond.
Meer info: www.gildedagen.nl

Kring 
Gildefeest 
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Iedere dinsdag ochtend markt in Mierlo-Hout

Nieuw bij u 
in Heeze!

Voor iedere klanteen heerlijk stukje Brie GRATIS!

Smaakvolle RomigeJong Belegen Kaas500 gram nu voor €3,99

Deze aanbiedingen zijn geldig op zaterdag 5 mei 2018 op het marktplein bij het gemeentehuis

Nieuw bij u 
in Heeze!

Voor iedere klanteen heerlijk stukje Brie GRATIS!

Smaakvolle RomigeJong Belegen Kaas500 gram nu voor €3,99

Deze aanbiedingen zijn geldig op zaterdag 5 mei 2018 op het marktplein bij het gemeentehuis

op de weekmarkt in Mierlo-Hout

Nieuw bij uin Mierlo-Hout!
Hij is er weer!De enige echteGraskaasHeerlijk romig van smaak

Grote collectie dames mode

Elke dinsdag op de markt in Mierlo-Hout

Wekelijks nieuwe items

Elke dinsdag en vrijdag op het Kerkplein in Mierlo-Hout

Gezinszak kibbeling 

met bakje saus  
7,95€

Haring vers van het mes 3 stuks   5€
Wij verzorgen ook buffetten en catering bij u thuisVraag naar de mogelijkhedenT: 040 2454200 | www.indonesiaeindhoven.nl

Toko Indonesia op de markt

BLOEMENHANDEL 
BOUMANBOUMANBOUMAN

Brabantse worstenbroodjes:   

10 voor  
€6

20 voor  
€10

HELE MAAND JUNI

Koolhydraadarm brood 

2 voor  
€5

Op de gezellige weekmarkt in 
Mierlo-Hout kun je lekker snuffelen. Op deze 
markt vind je kraampjes met onder andere kle-
ding en heerlijke verse producten

Elke dinsdag staan de marktkooplui voor je klaar 
op de markt Mierlo-Hout van Helmond. Het 
aanbod is divers en verdeeld over het Mierlo-Hout 
van Helmond. Er staan verschillende marktkra-
men opgesteld met een diversiteit aan produc-

ten. 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 te-
recht voor de kleine en grote boodschappen. 

De Mierlo-Hout markt in Helmond is een och-
tendmarkt en daarom kunt u hier al om 8:30 
terecht. Hierdoor kunt u middags genieten van 
uw vers(e) en nieuw ingeslagen producten!

Elke dinsdag, Hoofdstraat tegenover de kerk in centrum Mierlo-Hout.
Van 8:30 tot 12:30 uur.

Rianne Langewouters, Bloemenhandel bouwman

Bas, Bakkerij ‘T Stoepje

Anita Thijssen, Boerke Mode Rob Mieck, Toko Indonesia

Fien en José, Marc en Dave de Beer Visspecialiteiten

Bart en Jessica, Bartjes Kaas
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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.  

OVMH 
Wensen
Vorig jaar stond er met kerst een prach-
tige verlichte kerstboom op het plein 
tegenover de kerk.  Dit was niet alleen 
bedoeld als kerstboom maar ook als 
een heuse wensboom; inwoners van  
Mierlo-Hout mochten een wens insturen 

voor een ander. Sindsdien zijn er een aan-
tal van deze wensen in vervulling gegaan: 
De eerste wens van de OVMH wensboom 
ging naar Stijn Lathouwers (9). Stijn wil-
de heel graag in een BMW i8 rijden. Mede 
dankzij Nobra Helmond is deze wens in 
vervulling gegaan. (Afbeelding 1).

Hierna waren een aantal dames en een 
heer van de dagopvang van Alphonsus 
aan de beurt. Zij werden hartelijk ontvan-
gen bij Adelaars met een drankje en hun 
wens ging daar in vervulling: een frietje 
met! Als toetje gingen ze nog even door 

voor een ijsje met slagroom bij Neman-
ja! (afbeelding 2). De laatste wens van de 
wensboom die in vervulling is gegaan was 
voor de heren die het kerkhof van Mier-
lo-Hout keuring onderhouden. 

We wilden ze een keer in het zonne-
tje zetten. Ze zijn getrakteerd op koffie 
met een worstenbroodje van Bakkerij ’t 
Bakkertje en een heerlijke fles wijn van  
Slijterij ‘ Pijpke. 
Bakkerij ’t Bakkertje en slijterij ’t Pijpke; 
dank voor jullie medewerking. 
(Afbeelding 3).

Stijn bij de BMWi8.
De OVMH liet verschillende wensen in vervulling gaan 
afgelopen tijd (bron foto’s; OVMH).

De skoeffelploeg bij de pastoor op de koffie. Terras Nemanja.
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Kinder
vakantie
week 
2018
Op dit moment is de Werkgroep Jeugd 
volop bezig met de laatste voorbereidin-
gen voor de kindervakantieweek. Dit jaar 
zal deze gehouden worden van maandag 
9 juli tot en met vrijdag 13 juli. Er zijn ruim 
300 kinderen ingeschreven – In totaal 
zijn er 150 vrijwilligers tijdens de gehele 
week.

Op dinsdag 19 juni is er voor alle vrijwil-
ligers die als groepsbegeleider, hulpbege-
leider of hun maatschappelijke stage gaan 
doen tijdens de kindervakantieweek een 
informatieavond. Heeft u zich ingeschre-
ven als vrijwilliger dan verwachten wij u 
op deze avond. Wij versturen geen aparte 
uitnodigingen. Ook belangstellenden zijn 
hier natuurlijk van harte welkom. Deze 
zal gehouden worden bij zaal de Koning 
op de Mierloseweg 301 te Mierlo-Hout, 
aanvang: 20.00 uur. Natuurlijk geven we 
niet al onze geheimen prijs; we gaan ze-
ker een dag met zijn allen op reis, we gaan 
sporten, we gaan survivallen, we gaan ons 
brein laten kraken, we gaan...
Eén dag willen we toch apart even uitlicht-
ten: Op woensdag 11 juli presenteren wij 
op evenemententerrein de Neerhei weer 
een fantastische dag. Mede door de steun 

van enkele trouwe sponsoren (Bastiaans 
springkussen verhuur, Verbakel Party & 
More, Werner van Hoof Fun & Food en 
Cafetaria ‘T Hout) presenteren wij dan een 
MEGA FUN PARTY. Zonder alles al te ver-
raden, er zullen uiteraard een flink aantal 
springkussens en stormbanen aanwezig 
zijn. Vanaf 17.00 uur zijn alle ouders en 
verdere belangstellenden uitgenodigd (de 
Neerhei, 5706 Helmond). 

Op deze dag (woensdag 11 juli) zoeken wij 
nog wel een flink aantal vrijwilligers om 
ons te assisteren bij de opbouw (vanaf 
9.30 tot 12.00 uur) en het afbreken (vanaf 
20.00 uur) belangstellenden kunnen zich 
opgeven via een mail naar: secretariaat@
werkgroepjeugdmierlohout.nl
Ook zijn tijdens de MEGA FUN PARTY de 
bestuursleden van de stichting “de vrien-
den van de Werkgroep Jeugd” aanwezig. 
Zij begeleiden mede deze dag en willen u 

graag informeren omtrent de doelstelling 
van hun stichting. Daarnaast verzorgen zij 
onze traditionele loterij en Rad van For-
tuin. Voor een klein bedrag zijn er schit-
terende prijzen te winnen. Voor dit prijzen 
spektakel zoeken wij nog donateurs. Dit 
zou kunnen in de vorm van een kleine 
waardebon van uw bedrijf of onderne-
ming of in de vorm van bijvoorbeeld Gi-
veaway artikelen. Op deze wijze brengt u 
uw bedrijf onder de aandacht en steunt u 
meteen de kindervakantieweek. Wilt u ons 
steunen dan kunt u dit kenbaar maken 
aan ons secretariaat, wij komen het graag 
bij u ophalen. De komende tijd gaan wij 
via onze facebook site (Werkgroep Jeugd 
Mierlo-Hout) regelmatig informatie delen 
omtrent de komende kindervakantie-
week. Dus like onze pagina zodat u opti-
maal op de hoogte blijft. Uiteraard zullen 
wij dit medium ook gebruiken tijdens de 
kindervakantieweek.

Dit jaar zal de kindervakantieweek van 9 tot 13 juli plaatsvinden. 
(bron foto: Werkgroep Jeugd Mierlo-Hout).

Braderie te Mierlo-Hout 2018 
Op zondag 26 augustus vindt een ju-
bileum plaats voor de braderie-jaar-
markt: deze wordt namelijk voor de 25e 
keer georganiseerd op de hoofdstraat te  
Mierlo-Hout.  De jaarmarkt zal geopend 
zijn van 11.00 tot 18.00 uur. Iedereen is 
welkom en de toegang is gratis. 

B.C. Karper ’83 is nog de enige grote bil-
jartvereniging in Helmond, aangesloten bij 
de KNBB (Koninklijke Nederlandse Biljart 
Bond).   U treft op de markt een grote va-

riatie aan kramen: standwerkers, eetgele-
genheden, minikermis, diverse attracties 
en demonstraties voor jong en oud. Op 
het groot podium zullen diverse artiesten 
op treden.

Dames en heren, hobbyisten, u kunt nog 
een kraam of grondplaats huren op een 
van de drukste braderieën in de regio. 
Mierlo-Houtse verenigingen, spek uw 
clubkas, of zorg voor naamsbekendheid, 
activeer uw ledenwerving enz. Voor ver-

enigingen zijn er speciale prijzen. Hebt u 
de zolder opgeruimd? Huur een stekje op 
26 augustus!

Graag voor eind juni aanmelden of 
informeren bij café de Karper: 
0492-537855 of bij adviesburo 
Koolen en Koolen: 
013-8501514.

Graag tot ziens op zondag 26 augustus!



16

De heer J.H.J.H. (Lambert) van den Reek: 
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lambert van den Reek heeft van 1985 tot 
heden veel verdiensten voor de Koninklij-
ke Stadsharmonie Phileutonia. Door zijn 
technische achtergrond is hij inzetbaar 
op velerlei gebied; licht, geluid, techniek, 
bouwkundig onderhoud e.d. 

In de periode van 2001 tot 2009 heeft hij 
deel uit gemaakt van het bestuur met als 
belangrijkste portefeuille de Royal Phileu-
tonia Proms. 

Verder was Lambert van den Reek van 
1995 tot 2014 technicus en ondersteuner 
bij de Stichting Beheer Carat Paviljoen. Hij 
heeft het bestuur met raad en daad gehol-
pen met de aanleg van de geluidsinstalla-
tie en het afstellen van de microfoons en 
geluidsboxen tijdens de concerten.

Daarnaast is de heer Van den Reek van 
1976 tot heden lid, technicus, onder-
steuner bij Mannenkoor Lambardi. Naast 
koorlid is hij lid van de muziekcommis-
sie. Hij is verantwoordelijk voor de ge-
luidstechniek hierdoordaar houdt hij zich 
bezig met het oplossen van de geluids-
problematiek tijdens de concerten en is.

Van 2009 tot heden is Lambert van den 
Reek vrijwilliger bij het Houts Gemengd 
Koor. Ondanks dat hij geen lid is van dit 
koor is hij nauw betrokken bij het koor. Zo 
maakt hij de geluidsopnamen en  de ver-
werking daarvan tot een CD, en maakt hij 
de foto's van de kooractiviteiten.

De heer T.C. (Theo) Penders: 
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Theo Penders is sinds 1994 lid (slagwerker) 
van de Koninklijke Stadsharmonie Phileu- 

tonia. In 1995 is hij in het bestuur gekozen. 
Hij vertegenwoordigt als vicepresident, de 
vereniging naar buiten bij afwezigheid van 
de president.

In de jaren zeventig was Theo Penders een 
van de initiatiefnemers om samen met 
een vriendengroep van jongens en meis-
jes in de leeftijd van 15 tot 16 jaar de carna-
valsvereniging "de Buuykes" op te richten. 
Deze groep bouwde jarenlang carnavals-
wagens van hoge creatieve kwaliteit. Ver-
der is de heer Penders in de periode 1988 
tot 1991 lid geweest van de Medezeggen-
schapsraad van Basisschool Rubenshof 
als oudervertegenwoordiger.

Na zijn pensionering in 2017 heeft Theo 
Penders zich aangemeld als vrijwilliger bij 
het IVN. Direct is hij begonnen om mee te 
helpen met de diverse natuurwerkzaam-
heden. 

Tijdens de algemene ledenvergadering 
neemt hij kennis van de vacature voor de 
functie van secretaris van de plaatselijke 
IVN-afdeling. Inmiddels neemt hij deel 
aan de bestuursvergaderingen -als toe-
hoorder- in afwachting van zijn benoe-
ming.

‘Lintjesregen’
Mierlo-Hout

In onze vorige uitgave hebben wij een aantal mensen 
geplaatst die een lintje hebben ontvangen. In deze 
uitgave deel 2. Ons Mierlo-Hout feliciteert iedereen 

die een lintje heeft mogen ontvangen.

 (Bron foto: voorlichting Gemeente Helmond).

 (Bron foto: voorlichting Gemeente Helmond).
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Het drukke bestaan 
van gedecoreerden 

Twan en Anja Spierings
Door: Jet Vetter 

Aan de keukentafel in hun gezellige huis 
aan het Geynspark op ’t Hout kunnen 
ze nog nagenieten van hoe Anja samen 
met de secretaresse van Liedertafel ’t 
Akkoordje het lintje voor haar man Twan 
Spierings heeft aangevraagd. “We hebben 
de brief naar de burgemeester geschreven, 
gesprekken gevoerd en later toen alles in 
kannen en kruiken was, familie en vrien-
den uitgenodigd voor het feest”, vertelt 
Anja met pretlichtjes in haar ogen. “Twan 
had helemaal niets door”. Maar dat zij te-
gelijkertijd haar eigen feestje aan het orga-
niseren was, had Anja op haar beurt weer 
niet door. Want ook zij was voorgedragen 
voor een koninklijke onderscheiding. Het 
echtpaar heeft 26 april tegelijkertijd het 
lintje in ontvangst kunnen nemen. In de 
woonkamer zijn de vele kaarten en ca-
deaus nog getuigen van de prachtige dag.
Een afspraak maken voor een interview 
met deze lintjesdagers valt niet mee. Ze 
hebben hun onderscheiding dan ook niet 
voor niets gekregen. Beiden zijn, naast 
hun werk, druk met allerlei soorten vrij-
willigerswerk en dit al jarenlang. Anja is 
ook sinds 2002 raadslid voor Lokaal sterk. 
Maar na wat bladeren door de agenda’s 
lukt het toch en als ze dan eenmaal zit-
ten, kunnen ze vol enthousiasme vertellen 
over hun vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld 
de verkeersregelaars. Deze groep vrijwilli-
gers zorgt ervoor, dat rondom Helmondse 
evenementen zoals de Samenloop voor 
Hoop of de Nightrun alles soepel en veilig 
verloopt. Twan vertelt er vol passie over. 
“Mensen hebben niet in de gaten hoeveel 
werk dat met zich meebrengt, het moet 
allemaal kloppen. Het blijft een uitdaging 
alles goed te organiseren” vertelt hij. Het is 
daarbij geen wonder, dat Twans lintje door 
’t Akkoordje is aangevraagd. Hij is voorzit-
ter van de liedertafel, helpt bij de optre-
dens bij het opbouwen en afbreken van 
de geluidsvoorzieningen en zorgt er met 
andere vrijwilligers voor, dat de optredens 
gladjes verlopen.

Anja’s paradepaardje, zoals Twan dit vrij-
willigerswerk van zijn vrouw omschrijft, is 
‘Sinterklaas op ’t Hout’. “Dat is drie weken 
lang op je tenen lopen. Ons huis verandert 
in een soort Sinterklaas-en Pietencentra-
le. De slaapkamers worden kleedkamers, 
de badkamer schminkruimte en na afloop 
staat er altijd een grote pan soep op het 
fornuis en worden er hamburgers gebak-
ken voor de vers afgeschminkte Sint en 
Pieten”, aldus Anja. “Het fijne ervan is, dat 
we net een grote familie zijn. Het is druk, 
maar heel leuk met al die jongens en mei-
den”. Het is, zoals zo veel van wat Anja en 
Twan aanpakken, klein begonnen, maar 
nu niet meer weg te denken tijdens de 
Sinterklaastijd op ’t Hout.
Dit alles begon ruim veertig jaar geleden 
toen Anja en Twan elkaar leerden kennen 
bij carnavalsvereniging De Butskoppen. 
Het klikte tussen de twee en vier jaar later 
zijn zij getrouwd. Vanaf het begin, hebben 
zij zich als vrijwilliger ingezet bij verenigin-
gen en organisaties. Door de week heeft 
het stel vaak aparte taken, maar tijdens de 
weekenden proberen zij zo vaak mogelijk 
samen te zijn en als er dan vrijwilligers-

werk te doen is, pakken zij dat gewoon 
samen op.
Hoe zien zij zichzelf over tien jaar? “Dan 
zijn we natuurlijk met pensioen. We zullen 
misschien wat vaker met vakantie gaan, 
maar we hebben wel nog meer tijd om 
vrijwilligerswerk te doen. We hopen dat 
over een aantal jaren er nog steeds vol-
doende vrijwilligers zijn. We moeten de 
jeugd enthousiast krijgen, een voorbeeld 
voor hen zijn”.

Twan en Anja (Bron foto: voorlichting Gemeente Helmond).

(Bron foto: Eric van der Putten).
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Al 100 jaar midden 
in de samenleving

Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout

WWW.COMPAEN-WONEN.NL

De financien hiervoor in Mierlo-Hout, 
worden gevonden bij het Wijkmanage-
ment Helmond en de aangesloten On-
dernemersvereniging Mierlo-Hout.

De ondernemers van Helmond zijn van 
mening dat in een prettig leefbare om-
geving iedereen kan gedijen en graag 
leeft en woont. De Ondernemersvereni-
ging Mierlo-Hout is tesamen met een 
tiental andere verenigingen aangesloten 
bij Wijkmanagement Helmond. Wijkma-
nagement Helmond verkrijgt haar gelden 
uit het Ondernemersfonds Helmond. 
Middels een onroerend goed heffing op 
profit en non-profit gebouwen, verstrekt 
Gemeente Helmond de gelden als sub-
sidie aan het fonds. Helmond was een 
van de eerste gemeenten ten zuiden van 
de grote rivieren die hier aan meedeed. 
Het betekend dat werkelijk iedereen hier 
aan meebetaald (ook de gemeente zelf, 
ziekenhuis, schoolgebouwen, cultuurge-
bouwen, de sport etc.) en er geen ruimte 

is voor ‘Free-Riders’ zoals vroeger.
Er is gezocht naar een bedrijf uit Helmond 
die dit kon verzorgen, maar werd helaas 
niet gevonden. Een Belgische firma ver-
zorgd nu het geheel. En dit al enkele jaren 
naar volle tevredenheid.
Voorzitter Wijkmanagement Helmond 
Ad Klaasen en voorzitter Cor van Rijsin-
gen van OVMH bieden dit graag aan te-
samen met hun achterban en hopen dat 
we hier nog jaren van kunnen genieten.

www.ondernemersfondshelmond.nl, 
www.wijkmanagementhelmond.nl, 
www.ovmh.nl

Je ziet de hanging baskets tegenwoordig door heel 
Helmond, maar het vind zijn oorsprong in de 
wijken. Men wordt er werkelijk blij van.

Hanging 
baskets 
een prachtig 
initiatief

 (Bron foto’s: Eric van der Putten).
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Voor de veertigste keer werd dit kamp ge-
organiseerd en het is jaarlijks een groot 
succes. De organisatie levert ieder jaar op-
nieuw een prestatie van formaat waarop 
de  vereniging erg trots is. Ga er maar aan 
staan om ongeveer 100 kinderen 4 da-
gen lang te vermaken en in het gareel te 
houden. Toch lukt dat de organisatie ieder 
jaar opnieuw en ook dit jaar was het weer 

een groot feest tijdens het jeugdkamp in 
Eersel bij accommodatie W-tjewel. Naast 
3 dagen activiteiten voor de jeugdige 
voetballertjes was werkelijk alles tot in de 
puntjes geregeld. Dit jaar was het een spe-
ciale editie want het was de 40e keer dat 
het kamp georganiseerd werd. 

Door het Hoofdbestuur was dit ook on-

derkend en daarom had men dit jaar een 
extra donatie geschonken die op de zater-
dag van het kamp erg goed werd besteed. 
De organisatie kan vanaf nu al hun energie  
gaan steken in de 41e aflevering volgend 
jaar met Hemelvaart.

40 Jaar 
Jeugdkamp 

RKSV Mierlo-Hout
Van Hemelvaartsdag tot zondagmiddag 13-05-2018 
zijn er zo’n 100 kinderen in de leeftijd van 8 tot en 
met 12 jaar op het jeugdkamp van RKSV Mierlo-Hout 
geweest. 

 (Bron foto’s: RKSV Mierlo-Hout).
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FIT DE ZOMER IN!
De zomer is in aantocht en dan wil je natuurlijk fit en slank in je bikini of 
zwembroek richting strand. Het gewichtsbeheersingsprogramma C9 helpt je in  
9 dagen op weg!

WEER IN VORM
Gebruik C9 om weer even back to basic te gaan of als startpunt van een gezondere 
levensstijl. Met C9 leg je namelijk een goede basis voor een slank en fit figuur. 
Het resultaat na 9 dagen is de ultieme motivatie om door te zetten! 

HET PAKKET:

ALOE VERA GEL
De basis van C9 is Forever’s bestseller 
Aloe Vera Gel. Het bevat maar liefst 96% 
pure aloë vera gel! Deze rijke bron van 
voedingsstoffen is de perfecte aanvulling 
op een uitgebalanceerd voedingspatroon. 
Niet voor niets blijven de meeste mensen 
Aloe Vera Gel drinken nadat ze C9 hebben 
voltooid.

PROTEÏNE SHAKES
Met Forever Lite Ultra (op soja basis) 
maak je eenvoudig een kwalitatieve 
proteïne shake die direct een voldaan 
gevoel geeft. Proteïne is een belangrijke 
voedingsstof als je werkt aan een slank en 
fit lichaam. Voeg zomers fruit toe en je 
hebt een heerlijke traktatie! Verkrijgbaar in  
de smaken vanille en chocolate. 

ONDERSTEUNENDE 
SUPPLEMENTEN
Het C9 pakket bevat 
voedingssupplementen die je lichaam 
optimale ondersteuning bieden. De 
supplementen zijn zorgvuldig 
geselecteerd voor C9 en de doseringen 
zijn precies afgestemd. 

EN DAARNA?
C9 is onderdeel van Forever F.I.T. Na C9 
kun je doorgaan met het F.I.T. programma 
F15 of met Vital5. Vraag je Forever 
Business Owner om meer informatie.

✔ Op weg naar je streefgewicht
✔ Ready for summer!

WAT ETEN WE? 
Belangrijke onderdelen van C9 zijn: 
Aloe Vera Gel, proteïne shakes en 
uitgebalanceerde voedingssupplementen. 
Je geniet van slanke recepten en kiest zelf 
je favoriete groentes en fruit uit de lijst 
in de C9 brochure.     

DAGELIJKSE BEGELEIDING 
Het C9 pakket bevat een brochure 
met je voedingsschema, recepten, 
bewegingsadvies en praktische tips. De 
brochure leidt je door C9 en maakt je 
bewust van eetpatronen én valkuilen. 
Bewustwording is immers de eerste stap 
richting blijvende verandering! 

Jouw Forever 
Business Owner: 

Look Better. Feel Better. 

Lenie Klaasen
06-52716622

foreverhelmond.nl
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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

Bridgen bij 
’t Houtse Slem 

Bij Bridgeclub ’t Houtse Slem is er van maandag 4 juni tot en 
met maandag 2 juli de Zomercompetitie voor de leden. Het 
bridgen op vrijdagmiddag gaat door tot en met 6 juli. 

Ook bridgers van buiten de bridgeclub kunnen hier aan deelne-
men. Als paar uiterlijk om 13.00 uur aanmelden aan de zaal in De 
Geseldonk. Vanaf 20 augustus wordt het bridgeseizoen 2018-
2019 opgestart.

VERENIGINGSGIDS MIERLO-HOUT, 
ZIE WWW.ONSMIERLOHOUT.NL

Hebt u aanvullingen of 
wijzigingen, mail naar 

redactie@onsmierlohout.nl

Senioren Vakantieweek 
viert het 10-jarig bestaan

Het comité van de seniorenvakantieweek 
nodigt de senioren van Mierlo-Hout, 
Brandevoort en Helmond-West uit om 
zich in te schrijven voor deelname aan een 
prachtige vakantieweek. Dit jaar gaan wij 
ons 10-jarig bestaan vieren, welk wij niet 
onopgemerkt voorbij willen laten gaan. De 
Senioren Vakantieweek is gepland in week 
33 van 13 t/m 17 augustus 2018

Om u een indruk te geven van wat het alle-
maal inhoudt, geven wij u een overzicht van 
onze activiteiten. In Savant Alphonsus kan 
men rikken, jokeren, sjoelen, schaken, bil-
jarten, kienen, bridgen,  bloemschikken, jeu 
de boules en is er een verwenmiddag. Elke 
avond is er gelegenheid om deel te nemen 
aan de gezamenlijke maaltijden welke zeer 
gevarieerd zijn met aangepaste livemuziek. 
Niet in het gebouw van Savant Alphonsus 
maar daarbuiten organiseren wij twee fiets-
programma’s. Een fietstocht van een halve 
en een van een hele dag richting Best. Het 

handboogschieten en midgetgolf is ook dit 
jaar weer in ons programma opgenomen. 
Voor de rolstoelers hebben wij een aparte 
bustocht georganiseerd van een halve dag 
door de Peel. De bustocht gaat dit jaar naar 
Maastricht voor een viersluizentocht met 
de boot richting België. Vrijdag 17 augustus 
is er een gratis muziekmiddag. Tevens wor-
den de prijswinnaars van de activiteiten en 
van de gehouden loterij bekend gemaakt. 
De wens van het comité is: Doe actief mee 
en beperk u niet alleen tot deelname aan 

de diners. In de komende weken komen 
wij uitgebreid terug op enkele bijzondere 
activiteiten. Het inschrijfformulier zal ge-
publiceerd worden in het blad Kontakt van 
KBO-St Lucia en is te verkrijgen in de Gas-
terij van Savant Alphonsus, Hoofdstraat 
176 Mierlo-Hout. Voor enkele onderdelen is 
de inschrijving beperkt.
De inschrijving vindt plaats in 
Woonzorgcentrum Savant Alphonsus.
Woensdag 20 juni 10.00-11.30 uur, 
maandag 2 juli 14.00-15.00 uur,
donderdag 12 juli 10.00-11.00 uur, 
vrijdag 20 juli 10.00-11.00 uur en 
woensdag 25 juli 14.00-15.00 uur.
Ook dit jaar staan wij weer klaar met vele 
vrijwilligers om jullie een fantastische week 
te bezorgen.  

Dit programma is mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren 
die de senioren van Mierlo-Hout een warm hart toedragen.
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Evenementen

DINSDAG 5 JUNI

VRIJDAG 8 JUNI

ZATERDAG 9 JUNI

juni 2018 5  T/M  24 JUNI

Weekmarkt 
Mierlo-Hout
Elke dinsdagochtend kunt u 
van 8:30 uur tot 12:30 uur te-
recht voor de kleine en grote 
boodschappen bij de week-
markt op Mierlo-Hout. Maak 
een keuze uit het uitgebreide 
assortiment dat de markt te 
bieden heeft. U kunt de week-
markt vinden op het Kerk-
plein aan de Hoofdstraat in  
Mierlo-Hout.

Bridgedrive 
Houtse Slem
Bridgeclub ’t Houtse Slem 
organiseert elke vrijdagmid-
dag een bridgedrive in De Ge-
seldonk. Ook niet-leden zijn 
van harte welkom en kunnen 
tegen een kleine vergoeding 
meespelen.  Er zijn kleine prij-
zen te winnen. Aanmelden 
als paar op 13.00 uur aan de 
zaal. Meer weten: www.hout 
seslem.nl Wijkhuis de Ge-
seldonk, Cederhoutstraat 44, 
5706 XC Helmond

Reünie 
St. Odulfusschool
In het kader van dit bijzonde-
re jubileum gaan een groep 
oud-leerlingen op de speel-
plaats van de basisschool 
een grote reünie organiseren. 
De reünie vindt plaats op za-
terdag 9 juni 2018, aanvang 
16.00 uur. Als je wil komen, 
dan graag je aanmelding 
versturen naar het volgende 
e-mailadres: reunie.odulfus 
@gmail.com, St. Odulfus
Slegersstraat 2A, 
5706 AX Helmond.

ZONDAG 10 JUNI

DINSDAG 19 JUNI

WOENSDAG 20 JUNI

Fietstocht 
RKSV Mierlo-Hout
RKSV Mierlo-Hout organi-
seert een fietstocht van on-
geveer 30 km waarbij je foto’s 
gaat herkennen en leuke op-
drachten gaat doen. Wellicht 
is dit de kans om met ouders, 
kinderen, leiders, trainers, fa-
milie of andere bekenden het 
seizoen op een leuke manier 
af te sluiten. Lidmaatschap is 
geen vereiste. Inschrijven tot  
3 juni in de kantine of bij 
Huub (06-45378917) of Wim 
(06-51528619). De kosten 
zijn voor volwassenen € 10,-. 
Voor kinderen € 5, Sportpark 
de Beemd, Wilgehoutstraat 2, 
5708 BZ Helmond.

Info avond
kindervakantieweek
We praten alle vrijwilligers 
bij over de komende kinder-
vakantieweek. Je bent van 
harte welkom, ook als je je 
maar voor één dag of dagdeel 
hebt opgegeven. Kom je ook? 
20.00 tot 21.30 uur in zaal 
de Koning. Mierloseweg 301, 
5707 AK Helmond

ZATERDAG 23 JUNI

Koningsfeest
RKSV Mierlo-Hout
In feesttent bij RKSV  
Mierlo-Hout wordt het grote 
koningsfeest georganiseerd. 
Artiesten zoals Jeroen van 
der Boom, Tino Martin, John-
ny Sleegers en New Timeless 
zullen deze avond optreden 
dus zorg dat je erbij bent! 
Kaartjes kosten €25,- en zijn 
te koop bij Slagerij Biermans 
en Been- en Ondermode El-
zas Passage. Aanvang is om 
20.00 uur en de tent opent 
om 19:15 uur. Sportpark de 
Beemd, Wilgehoutstraat 2, 
5708 BZ Helmond.

21 JUNI T/M 24 JUNI

Kring Gildefeest
Mierlo-Hout
In het weekend van 21 t/m 
24 juni 2018 organiseert Gilde 
Sint Antonius Abt haar Kring 
Gildefeest in Mierlo-Hout. 

Er zullen tijdens dit (lange) 
weekend een hoop activitei-
ten te doen zijn o.a. een ou-
derenmiddag en een hilari-
sche kienavond dus zorg dat 
je erbij bent!
Wilgehoutstraat 6, 5706 VW.

Quiz avond
Snookertown
Kom lekker een avondje quiz-
zen bij Snookertown. Neem 
je BFF’s , famillie en matties 
mee & kijk eens hoe ver je 
komt! Inschrijven via : 
info@snookertown.nl 
Inschrijfgeld €3.- p.p. 2-5 per-
sonen per team. De quiz duurt 
van 20:30 tot 23:30 uur.
Snookertown: Hoofdstraat 
136, 5706 AN Helmond

BC de Karper organiseert 
dit jaar weer de jaarlijkse 
braderie, van 11.00 – 18.00 
uur zal er veel te zien en
proeven zijn in het cen-
trum van Mierlo-Hout. 
Ook verenigingen kunnen 
hier een kraam bemannen 
en zich promoten. Meer 
info: Café de Karper 
Mierlo-Hout

Zondag 26 aug a.s.

vakantiemarkt 
Mierlo-hout

Parochie Damiaan de Veuster, 
vanuit de Luciakerk 
Mierlo-Hout.
www. damiaanhelmond.nl

Zaterdag 2 juni:
17.00u Kerk van de Goddelijke Voor-
zienigheid en Sint Anna; volkszang
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; volks-
zang;

Zondag 3 juni:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoog-
mis m.m.v. het kerkkoor; Sjef Remmen 
en Annie Noordman; Marie Smole-
naars-van Deursen; Jan van Bladel; 
Willy Drouen-Görtz; Darko Plestina; 
Noud en Nellie Meulendijks-Smits; 
Annie Verhoeven; Nelleke van Bussel; 
Carolien van den Reek-Zwanenberg; 
Hans Hafkenscheid; Hans Kummerer; 
Wim Ter Burg; Mies van der Velden; 
Jaan Crielaars-Kuijpers; Wouda Raij-
makers-Sleegers; Maria Swinkels-Fijt; 
Ton Pachen; Kata Burhenne-van Deur-
sen; Jane Landsbergen-Venema; Ber-
dina Visser; Hans van Schie; 
Jacqueline van den Heuvel-Aerts; Ma-
thieu de Bie; Tonny van Mierlo-Ver-
hofstadt; Greetje Smits-van Eeden; 
Lenie van Vijfeijken-Smulders; Lena 
Schmitz-Snijders; Gerrit Luijben; Jan 
Verbakel; Koos Dirks; Martina Verspag-
et-van Dijk;

Donderdag 7 juni:
19.00u Alphonsuskapel;

Zaterdag 9 juni:
17.00u Kerk van de Goddelijke Voor-
zienigheid en Sint Anna; volkszang;
Mia van den Reek-Canters;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout volks-
zang; Overleden ouders Weijts-Jans-
sen; René Michielsen; Anja van der 
Linden-Rooyackers v.w. sterfdag;

Zondag 10 juni:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoog-
mis m.m.v. het kerkkoor; Käthie Sa-
ris-Spoormakers; Zus de Vocht-Tiele-
mans; Joke van Iersel-van Weert; Harry 
van Bree; André de Bruijne; 

Donderdag 14 juni:
19.00u Alphonsuskapel;

Zaterdag 16 juni:
17.00u Kerk van de Goddelijke Voor-
zienigheid en Sint Anna; Mariakoor;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; volks-
zang; overleden familie Dirks-Kanters; 
Arie Coort;
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Bereikbaarheids 
diensten

‘Ons Mierlo-Houtjes’

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

Apotheek: 
(alleen spoedgevallen): 
Dienstapotheek Peelland, 
Tel. 0492-595 983
Elkerliek Ziekenhuis, 
dagelijks 18:00-08:30 uur, 
weekend/feestdagen.

Politie: 
Politie afdeling Helmond Cen-
trum, bezoekadres: Kasteel-Tra-
verse 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 per-
soonlijke verzorging en/of verple-

ging? In kleine wijkteams biedt de 
Zorgboog hulp en ondersteuning, 
afgestemd op uw zorgvraag. Ook 
voor uitleen van hulpmiddelen 
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. ver-
loskundige hulp 0492-532800. 
Tel. afspraken 0492-599143. 
www.verloskundigenhelmond.nl

LEV Groep 
(sociaal team west): Voor alle 
vragen op maatschappelijk  ter-
rein. 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. 0492-
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@buurtzorgneder-
land.com

ZuidZorg: 
Diverse soorten thuiszorg, ook 
in Mierlo-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 
verkeer@wijkraadmierlohout.nl.

Huurders Belangen 
Vereniging: 
Huurderse Belangen Vereniging 
Compaen, Scharstraat 2, 5706 EE, 
Helmond. Secr. 06-16920669, 
e-mail: hdvcompaen@live.nl, 
website: www.hbvcompaen.nl. 
Spreekuur iedere maandagavond
 van 19:30-20:30 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 tele-
fonisch, tel. 0492-522930 (ook 
aanmelden dopen, trouwen en 
ziekenbezoek). In dringende ge-
vallen kunt u altijd 0492-522930 
bellen.

Oud papier: 
Elke zaterdag van 09:00-13:00 
uur, Koeveldsestraat 16  (buiten-
terrein 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.

CURSUSSEN

VAKMAN

SCHILDERCURSUS HELMOND
Voor jeugd 7-13 jaar en

voor volwassenen.
www.atelier-overhorst.nl

T.: 0492-525451

65+ KLUSSER/STYLIST
Timmerwerk, houtenvloeren,
traprenovatie, schilderwerk,

en behangen. Ruim 40 jaar erv.
INFO : 06 11 44 12  57   KEES

TE KOOP

TWEEDE ZIT & ZO
Groot aanbod van nette gebruikte kwa-
liteitsmeubelen. Tegen scherpe prijzen 

o.a. banken, seniorenmeubelen, Promi-
nent sta-op-stoelen, kasten, eethoeken 

enz. Bezoek onze winkel aan de 
Mierloseweg 321 Mierlo-Hout.

www.tweedezitenzo.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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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


