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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.
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WIJ ZIJN DE 
GOEDKOOPSTE 

LAAGSTE PRIJS GARANTIE EN DESKUNDIG ADVIES

WINKEL OOK 
ONLINE OP:

VLOERHETZELF.NL

GRATIS PARKEREN

TRAPRENOVATIE
MASSIEF EIKEN 

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

montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

875.-
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

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

RUSTIEK EIKEN 
VISGRAAT

14 mm dik, 3,4 mm toplaag, 
afmeting 15,5x77,5 cm, leverbaar in diverse 
kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen. 

per m2 incl. btw    Van 79,95  V.A.

39.95 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
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Jubileum
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Gouden
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COLOFON
Ons Mierlo-Hout Magazine
Ook op internet: 
www.onsmierlohout.nl

OPLAGE
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 16 juli.
Verschijningsdatum volgende
editie 26 juli 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, 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.

Op zondag 26 augustus 
vindt een jubileum 
plaats voor de 
braderie-jaarmarkt in 
Mierlo-Hout.

Afgelopen vrijdag vond 
in Wijkhuis de Geseldonk 
de receptie plaats van de 
Wijkraad Mierlo-Hout. 
Dit ter ere van het 25-jarig 
bestaan.

Het Apostelpark is 
tegenwoordig de 
‘groene long’ van de 
Apostelwijk. Samen 
met de vooroorlogse 
Apostelhoeve vormt 
het tevens één brok 
geschiedenis.

Wat zal me dat een 
fantastisch feest worden, 
zaterdag 7 juli in Eetcafé 
De Barrier. Op die dag 
vieren Antoon en Jacolien 
Kanters samen met hun 
vier kinderen, zeven 
kleinkinderen, familie 
en vrienden hun gouden 
huwelijksfeest.

In de 
spotlights

Jan van Rest is geen onbeken-
de in Mierlo-Hout. Een aantal 
jaar terug was hij Mierlo- 
Houtenaar van het jaar 2013. 
Ondertussen woont hij al 
een hele tijd in Mierlo-Hout 
samen met zijn vrouw Jean-
ne. Jan was altijd actief in 
het Houtse verenigingsleven 
maar ook daarbuiten heeft 
hij vele dingen gedaan. Te-
genwoordig is het wat rusti-
ger en schrijft hij graag over 
avonturen die hij in het verle-
den heeft meegemaakt, waar 
hij iedere week een stukje 
over verteld in zijn columns 
in Weekkrant De Loop. Hier-
uit kun je opmaken dat zijn 
liefde voor fietsen, schrijven 
maar ook zijn (klein)kinderen 
groot is. Zelf heeft Jan ook 
nog het een en ander te ver-
tellen:

‘’Een eervol verzoek van 
de redactie: Of ik mezelf 
wil presenteren in “Ons  
Mierlo-Hout”. 
Mijzelf echt voorstellen lijkt 

me niet nodig. Jeanne en ik 
wonen al sinds 13 september 
1961 op ‘t Hout, dus zijn geen 
onbekenden meer, denken 
we.  “Mierlo-Hout” hoor ik nu 
door echte, geboren Hout-
sen, roepen.  Wij zijn 57 jaar 
getrouwd en al die tijd hier 
woonachtig. Mensen kennen 
mij wellicht van fanfare Uni-
tas, van Houtvonken, van het 
Parochiebestuur en als lid 
van de Helmondse gemeen-
teraad. 
De laatste jaren ook als lid 
van de KBO en omdat ik 
graag schrijf, heb ik het ge-
noegen om in de Helmondse 
Weekkrant De Loop wekelijks 
een column te mogen vullen.
Ik vind het leuk om voor de 
stad te schrijven, temeer 
omdat ik vanuit heel de stad 
zo af en toe reacties op mijn 
stukjes ontvang. Ondanks 
mijn leeftijd (82) houden we 
de moed erin.’’

Met opgewekte groet,
Jan van Rest

Jan van Rest

Jan van Rest is geen onbekende in Mierlo-Hout. Maar ook hierbuiten 
bereikt hij vele lezers met de columns die hij nog elke week schrijft.  

(bron foto; Mandy Meeuwsen, www.onsmierlohout.nl)
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Oriënteren kost niets!

Bel of app
Birgitte:
(06) 124 971 55

Nieuw huis
gezien?
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Uit de oude doos

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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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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Het bedrijf Munsters Metaal van de gebr. 
Cor en Jan Kroon, is een begrip in Mierlo- 
Hout. Toen het bedrijf verhuisde naar een 
nieuw pand aan de Heeklaan, werd het 
leegkomende terrein aan de Houtse Pa-
rallelweg ontwikkeld voor nieuwbouw. 

Waar jarenlang Munsters Metaal met pas-
sie en gedrevenheid kwaliteitsproducten 
had vervaardigd, ontwikkelde men vanaf 

2009, met dezelfde beleving en aandacht 
voor kwaliteit het project ‘De Staalmees-
ters’. Makelaar Mario Geerts begeleidde 
de verkoop en het project werd uiteinde-
lijk volledig verkocht. 39 Woningen werden 
gerealiseerd door Bouwbedrijf Rooijakkers 
(Mierlo-Hout) en Bouwbedrijf van Gerven 
(Mierlo). En zodoende werden de eerste 3 
woningen op woensdag 6 juni j.l. opgele-
verd aan de nieuwe bewoners. Meer dan 

9 jaren zat er tussen het plannen smeden 
en de uiteindelijke nieuwbouw. Inmiddels 
ex-wethouder Frans Stienen van Helmond, 
memoreerde in zijn woord, dat het plan in 
de crisistijd was ontwikkeld en prees de 
volhardendheid van ‘bouwpastoor’ Cor 
Kroon. Meermalen kwam Cor bij  wethou-
der Frans op bezoek om de plannen en 
voortgang te bespreken. En als wethouder 
Frans met de trein langs het plan kwam, 
zag hij in die jaren hoe e.e.a. vorderde. Nu 
reikte hij graag met trots, de sleutels uit aan 
de eerste 3 nieuwe bewoners. En wenste 
hen veel geluk en succes met hun nieuwe 
woningen. Inmiddels is het complete plan 
bijna gerealiseerd en men mag daar trots 
op zijn. Een oud stuk industrie grond is 
omgetoverd in een mooi bouwplan van 39 
woningen, een aanwinst voor Mierlo-Hout  
dat zeker.

Sleutel uitgereikt aan eerste nieuwe 
bewoners, plan ‘De Staalmeesters’

De eerste nieuwe bewoners (fam. van den Heuvel, fam. Akkourt en fam. Wilbers), 
ex-wethouder Frans Stienen, makelaar Mario Geerts en Cor en Jan Kroon op
de foto voor de nieuwe huizen. (foto’s 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

Informatie voor alle 
bewoners in Ashorst
In de wijk Ashorst hebben we een wijk-
vereniging die enerzijds sociale activi-
teiten organiseert om de samenhang te 
bevorderen en anderzijds een buurtpre-
ventieteam organiseert. Uiteindelijk ho-
pen we hiermee een bijdrage te leveren 
aan een prettige leefomgeving in onze 
mooie wijk.

Nieuwe indeling Whatsappgroep 
buurtpreventieteam Ashorst
Vanuit de wijkvereniging hebben we ook 
een actief buurtpreventieteam waarmee 
we de ontwikkelingen in onze wijk moni-
toren en bespreken met gemeente, politie 
en andere instanties. 

Met elkaar hebben we vorig jaar een 
Whatsappgroep opgezet om in geval van 
directe dreiging of gevaar snel te kunnen 
reageren. Om deze groepen binnen onze 
wijk beter samen te laten werken en aan te 

sluiten op de groepen van de omliggende 
wijken worden uiterlijk 1 juli aanstaande de 
groepen samengebracht in twee groepen 
binnen onze wijk:

• Whatsappgroep 
 Buurtpreventieteam Ashorst West
• Whatsappgroep 
 Buurtpreventieteam Ashorst Oost

De scheiding tussen de beide groepen 
loopt over het fietspad tussen het station 
en Brandevoort. 

De beheerders van de groepen gaan er 
voor zorgen dat de wijkbewoners die reeds 
actief zijn worden omgehangen naar de 
twee nieuwe groepen. Wijkbewoners die 
zich willen aanmelden hiervoor kunnen 
dit doen via de website www.buurtpre-
ventiehelmond.nl (is niet gekoppeld aan 
lidmaatschap van de wijkvereniging).

Rond deze datum zullen hopelijk ook de 
nieuwe bordjes met de tekst “attentie 
buurtpreventie/whatsapp alert” bij de in-
gang van onze wijk zijn opgehangen.

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u al-
tijd even contact opnemen met Arie van 
Houwelingen. Via e-mail: 
voorzitter@ashorst.nl of via 
0492-522447.
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De beste BBQ 
producten vind je bij 
Diepvriesspecialist 
Helmond
Het weer is al enige tijd zomers 
maar nu de zomer officieel be-
gonnen is, kunnen we niet meer 
om de BBQ heen. Barbecueën 
vereist natuurlijk enige voorbe-
reiding; de juiste producten ma-
ken een enorm verschil en die 
vind je bij Diepvriesspecialist 
Helmond. 

Diepvriesspecialist Helmond is 
gespecialiseerd in diverse BBQ 
producten en tevens biedt het 
assortiment een brede variatie 
aan producten zodat er voor ie-
dereen wat tussen zit. 
Denk hierbij aan diverse soorten 

vlees en vis, Wat dacht u van 
hamburgers, spareribs of saté? 
Of gamba’s aan een spies. Maar 
er is ook een groot aanbod in  
‘speciale’ producten zoals glu-
tenvrij en vegetarisch, zo kan ie-
dereen mee barbecueën. 

Bij Diepvriesspecialist Helmond 
gelden scherpe prijzen en zijn er 
regelmatig mooie aanbiedingen 
op het assortiment. Houdt dit 
dus goed in de gaten! 

Voor meer informatie kunt 
u ook kijken op: 
www.diepvriesspecialist.nl

Diepvriesspecialist Helmond heeft een uitgebreid 
assortiment BBQ-producten 
(bron foto; Eric van der Putten, www.onsmierlohout.nl) 

Diepvriesspecialist van Rijsingen 
De Hoefkens 1B, Helmond. 0492-544407
Facebook.com/vanrijsingendiepvrieshelmond - www.diepvriespecialist.nl
Zolang de voorraad strekt. Van donderdag 28 juni t/m donderdag 12 juli 2018. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Kip- of varkensvlees 

BBQ saté
27 stuks - Diepvriesspecialist

Garnalenspies
10 stuks - Epic

27 stuks - Diepvriesspecialist27 stuks - Diepvriesspecialist27 stuks - Diepvriesspecialist

9,99

6,99

ruim 30% korting

14,99

9,99
ook geschikt

voor de BBQ
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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

Gelegen aan de Hoofdstraat 
in Mierlo-Hout ligt Kookstu-
dio Gewoon Koen 'Het best 
bewaarde geheim van Hel-
mond', aldus eigenaar Koen 
Kanters.

Maar dat gaat vanaf nu veran-
deren. Zodra je de kookstudio 
binnenloopt, zie je meteen de 
warme en gezellige inrichting 
van zowel de keuken als de 
bovengelegen restaurantka-

mer. Koen laat zien dat hij zijn 
sporen als goede gastheer en 
chef-kok heeft verdiend. 

Hij heeft ruim twintig jaar er-
varing opgedaan in zijn eigen 
restaurant, Eetcafé De Barrier, 
en zorgt ervoor dat alle gasten 
culinair kunnen genieten, zich 
thuis voelen en dat alles vlot 
en gestructureerd verloopt. 
Koen gaat voor de bereiding 
van huisgemaakte produc-

ten zoveel mogelijk uit van 
verantwoord geproduceerde  
ingrediënten uit de regio. Ook 
maakt hij gebruik van produc-
ten van lokale producenten. 
Koen is per 1 maart van dit jaar 
begonnen met zijn kookstudio 
Koen Kookt. 

Hij geeft kookworkshops voor 
groepen van 8 tot 18 personen, 
onder begeleiding. Koen leert u 
de fijne kneepjes van het kook 

vak. In overleg wordt samen 
met u het menu samenge-
steld. Tijdens mijn bezoek was 
er een kookworkshop gaande 
van Mariëlle die samen met 
haar gezin haar verjaardag aan 
het vieren was.

“Super leuk om samen met 
mijn familie eens net iets an-
ders te doen en we leren nog 
wat”, aldus Mariëlle die een 
doperwtensoep met paling 
aan het maken was. Haar 
dochter Pam haakte hier op 
in “thuis kook ik ook met re-
gelmaat, maar hier leer je de 
verfijning van het vak.” Hans 
kookt nooit thuis, maar hij be-
loofde plechtig dat hij goed 
zou opletten en het thuis na 
zou koken.
 
Koen geeft alle dagen van de 
week workshops behalve op 
maandag. Voor meer informa-
tie kunt u kijken op: 

www.gewoon-koen.nl

Koken met 
Gewoon 

Koen

In de kookstudio van ‘Gewoon Koen’ kan iedereen terecht voor een culinaire avond vol beleving en 
smaak.(foto; Eric van der Putten, www.onsmierlohout.nl )
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Kindervakantieweek 2018

Dit jaar is er gekozen voor 
het thema: “JIMBO: gaat op 
ontdekkingsreis”. Vooral voor 
de allerkleinste kinderen zal 
JIMBO, de nieuwe mascotte, 
een belangrijke rol gaan spe-
len tijdens de kindervakan-
tieweek. Wat deze rol precies 
gaat zijn, dat blijft nog even 
geheim. Wat wél alvast met 
iedereen gedeeld kan worden, 
is het woensdag programma.

De evenementen zullen deze  
keer plaatsvinden op evene-
menenterrein de Neerhei, net 
tussen Mierlo-Hout en Bran-

devoort in. Er zal een uniek 
programma gepresenteerd 
worden in een unieke samen-
werking met enkele zeer wel-
willende ondernemers die ons 
een warm hart toedragen.
Op woensdag 11 juli presen-
teren wij de ‘mega fun dag’. 
Schrik niet; tientallen spring-
kussens, een kleine twintig 
meter stormbaan, een nostal-
gische frietwagen , een gezellig 
familie terras, een flink aantal 
liters water, een buikschuif-
baan. Kortom; mega fun!
Deze dag zal iedereen aan-
geboden worden door; Bas-

tiaans Springkussen Verhuur, 
EnJoy It’s All About Horeca, 
Cafetaria T Hout, Werner van 
Hoof Fun & Food en Verbakel 
Party & More.
Daarbij komt ook nog dat de 
leden van de stichting, vrien-
den van de Werkgroep Jeugd, 
zullen assisteren bij de orga-
nisatie van deze dag. Zij staan 
o.a. garant voor een gezellig 
intermezzo in de vorm van 
een groots prijzen spektakel. 
Ook praten zij u graag bij over 
het enorme belang van hun 
stichting voor de levensvat-
baarheid van o.a. de kinder-

vakantieweek in Mierlo- Hout. 
Daarom is iedereen van harte 
uitgenodigd om een bezoekje 
te brengen aan de ‘Mega Fun 
Dag’ op woensdag 11 juli. De 
dag start om 13.00 uur en alle 
belangstellende zijn van harte 
welkom vanaf 16.30 uur.

Ook is het belangrijk om te 
weten dat de afsluiting van 
de kindervakantieweek dit jaar 
plaats zal vinden op het par-
keerterrein van RKSV Mierlo- 
Hout. Dit start op vrijdag 13 
juli om 17.00 uur en natuurlijk 
maken we dan bekend wie er 
per leeftijdsgroep de beste 
waren. Ook wordt bekend ge-
maakt wie er gaan lopen met 
de grootste prijzen van de 
loterij en wordt de belangrijk-
ste prijs van de kindervakan-
tieweek bekend gemaakt: De 
groep van de week.

Natuurlijk staat ook dit jaar weer een sfeervolle en 
gezellige kindervakantieweek op het programma 

van maandag 9 juli tot en met vrijdag 13 juli. Dat is 
wat garant staat als de organisatie in handen is van 

Werkgroep Jeugd Mierlo-Hout.

GRATIS intake, gezondheidscheck én proefles!

UNIEK IN HELMOND
personalfitnessnederland

100% GARANTIE
“Doel tóch niet helemaal behaald? 

Dan gaan we kosteloos door!”

Kevin Coort - Personal Trainer

personalfitnessnederland.nl

Verlies
10 20 kilo

   

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

✔ Personal training  

✔ Programma op maat

✔ Voedingsadvies

Mierloseweg 337 | 5707 AK  Helmond | Tel. 06 - 11 23 03 15
personalfitnesshelmond@gmail.com 

@personalfitnesshelmond | @PFN_Helmond

De kindervakantieweek staat garant voor een sfeervolle en 
gezellige week! (bron foto; Werkgroep Jeugd Mierlo-Hout)
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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

Advies op maat Meet service Monteer service Showroom

Wij maken van uw huis een thuis!

*Op door ons geconfectioneerde gordijnen, vitrages en/of systemen!

SUMMER DEAL 
10% KORTING*

Deelen Stoffen en Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD - Helmond
Tel. 0492 - 547023
info@deelenstoffen.nl

Het Goedkope Huis
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495 - 533552 
info@hetgoedkopehuis.nl

Let op houdt rekening met 
bouwvaksluiting 21 jul t/m 13 aug

Jubileum voor 
de braderie 
in Mierlo-Hout
Op zondag 26 augustus vindt 
een jubileum plaats voor de 
braderie-jaarmarkt in Mierlo- 
Hout: deze wordt namelijk 
voor de 25e keer georgani-
seerd op de hoofdstraat. De 
jaarmarkt zal geopend zijn 
van 11.00 tot 18.00 uur.  Ie-
dereen is welkom en de toe-
gang is gratis. 

B.C. Karper ’83 is nog de eni-
ge grote biljartvereniging in 
Helmond, aangesloten bij de 
KNBB (Koninklijke Nederland-
se Biljart Bond).  U treft op de 
jaarmarkt een grote variatie 
aan kramen: standwerkers, 

eetgelegenheden, minikermis, 
diverse attracties en demon-
straties voor jong en oud. Op 
het grote podium zullen diver-
se artiesten op treden.

Dames en heren, hobbyis-
ten, u kunt nog een kraam of 
grondplaats huren op een van 
de drukste braderieën in de 
regio. Mierlo-Houtse vereni-
gingen, spek uw clubkas, of 
zorg voor naamsbekendheid, 
activeer uw ledenwerving enz. 
Voor verenigingen zijn er spe-
ciale 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 26 augustus!

De Jaarmarkt in Mierlo-Hout zal dit jaar voor de 25e keer worden 
georganiseerd; een jubileum! 
(Foto-archief Weekkrant De Loop Helmond, foto: Cofoto)
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 Wij gaan  
verbouwen

Laatste verkoopdag:

Feestelijke heropening:

dinsdag 3 juli
tot 18.00 uur

woensdag 18 juli
om 9.00 uur

Jumbo, Helmond, Hoofdstraat 168
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Wethouder Paul Smeulders 
beëdigd in de  Tweede Kamer

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Smeul-
ders een grote staat van dienst binnen 
GroenLinks. De Mierlo-Houtenaar is van-
af zijn 14e  al lid. Paul Smeulders: “Ik ben 
er van jongs af aan van overtuigd dat ik 
niet alleen voor mezelf leef, maar dat ik 
ook een verantwoordelijkheid heb rich-
ting anderen en de samenleving. Willen 
we allemaal een mooie toekomst heb-
ben, dan moet Nederland duurzamer en 
socialer worden.”
 
Op zijn 18e is Smeulders actief geworden 
binnen de lokale GroenLinks afdeling in 
Helmond. Op zijn 23e was hij lijsttrekker 
voor GroenLinks bij de Provinciale Staten-
verkiezingen in Brabant. Onder zijn leiding 
won GroenLinks een zetel. Als fractievoor-
zitter in de Provinciale Staten zette hij zich 
in voor een gezonde landbouw totdat hij 
vier jaar geleden wethouder werd van Fi-
nanciën, Duurzaamheid en Grondzaken in 
zijn geboortestad Helmond. 

Na de Kamerverkiezingen van maart 2017 
leek Smeulders al even verkozen in de 
Tweede Kamer. Hij stond 13e op de kies-
lijst en GroenLinks haalde 14 zetels. Toen 
alle stemmen geteld waren, bleek ech-

ter dat twee lager geplaatste vrouwelijke 
kandidaten voorkeurstemmen haalden. 
Smeulders bleef wethouder in Helmond 
maar kreeg een jaar later alsnog de kans 
om Kamerlid te worden. Linda Voortman 
werd wethouder in Utrecht waardoor een 
zetel vrij kwam. Smeulders: “Eindelijk is 
het moment nu daar. Ik heb ontzettend 
veel zin om in Den Haag aan de slag te 
gaan voor een duurzamer en socialer Ne-
derland.”

In de Tweede Kamerfractie van Groen-
Links wordt Smeulders woordvoerder 
Sociale Zaken (sociale zekerheid, pensioe-
nen, arbeidsmarkt en werkgelegenheid), 
Wonen en Ruimtelijke Ordening (inclusief 
Omgevingswet). Paul Smeulders: “Ik blijf 
in Den Bosch wonen en zal in Den Haag 
natuurlijk opkomen voor de Brabantse 
belangen. Mensen kunnen altijd contact 
met me opnemen via 
p.smeulders@tweedekamer.nl”

Mierlo-Houtenaar Paul Smeulders (30) is woensdag 6 juni beëdigd 
als Tweede Kamerlid. Daarmee komt voor hem 

een jongensdroom uit. Helmondse wethouder Antoinette Maas: 
“Als GroenLinks Helmond zijn we ontzettend 

trots op Paul.” 

De uit Mierlo-Hout afkomstige Paul Smeulders is 6 juni j.l. beëdigd in de tweede kamer 
(bron foto; GroenLinks Helmond)

Vakantie openingstijden Rabobankkantoor Mierlo-Hout
In de vakantieperiode is het Rabobank-
kantoor Mierlo-Hout gesloten van 9 juli 
t/m 17 augustus.  U bent van harte wel-
kom op het Rabobankkantoor aan de 
Kerkstraat. 

Openingstijden kantoor Kerkstraat:
Maandag t/m donderdag 
09.30 - 17.00 uur
Vrijdag 09.30 - 19.00 uur
Zaterdag 09.30 - 13.00 uur

Telefonisch zijn wij bereikbaar via (0492) 
594 594.

Veel van uw bankzaken kunt u online 
regelen. Via Rabo Internetbankieren en 
Rabo Mobielbankieren. 
U regelt het direct, makkelijk en snel on-
line. Dit betekent dat u 24 uur per dag 
gebruik kunt maken van onze dienstver-
lening en dus niet geheel afhankelijk bent 
van onze openingstijden. 

Wij wensen u 
een fijne vakantieperiode
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De twee hebben elkaar 57 jaar 
geleden ontmoet op school 
in Sint Anthonis. Ook zaten 
ze samen op dansles. “ En 
zo gaat dat dan”, vertelt An-
toon. “Het ging mij meer om 
het vasthouden, dan om het 
dansen”.

Antoons vader, die een boer-
derij in De Rips had, stierf jong 
en het werd dan ook gewoon 
gevonden, dat hij op de boer-

derij ging werken. Maar door 
omstandigheden heeft hij het 
boerenbestaan achter zich ge-
laten en is hij, zoals hij vertelt, 
in de assurantiewereld terecht 
gekomen. Zodoende ben ik in 
Mierlo-Hout komen wonen. 
Na ons trouwen, kwamen al 
gauw kinderen. We hebben 
samen hard gewerkt, maar het 
was fijn om dat te doen”. An-
toon meer op de voorgrond, 
maar met Jacolien zeer zeker 

als stille kracht op de achter-
grond.” We hebben samen 
een goed belegde boterham 
verdiend. Onze vier kinderen 
zijn allemaal ondernemer en 
hebben een mooi leven opge-
bouwd”, vertelt Antoon trots.
Naast het drukke werk van An-
toon, hebben hij en Jacolien 
vanaf 1975 tot januari dit jaar 
het bekende Mierlo-Houtse 
wijkblad De Houtvonken ver-
zorgd. “ Het was pittig, maar 
ook heel gezellig dit met een 
grote groep vrijwilligers jaren te 
doen. Het hoorde echt bij ons, 
al die contacten met verschil-
lende mensen”. En alsof dit 
allemaal niet genoeg was om 
hun dagen te vullen, werkt An-
toon als vrijwilliger bij Slacht-
offerhulp Nederland, heeft hij 
in het parochiebestuur geze-

ten een aan de wieg gestaan 
van de Werkgroep Leefbaar-
heid 1988, de voorloper van de 
huidige Wijkraad van Mierlo- 
Hout. Het gouden bruidspaar 
krijgt zo langzaamaan meer 
tijd voor hun hobby’s, gol-
fen voor Antoon en Jacolien 
voor het maken van prachtige 
kunstzinnige handwerken. “We 
hebben hard gewerkt, maar 
genieten zeker van het leven. 
We zijn echte Bourgondiërs”.

Gouden 
bruidspaar Antoon 
en Jacolien Kanters:

“We hebben hard gewerkt, maar genieten 
zeker van het leven”

Wat zal me dat een fantastisch feest worden, 
zaterdag 7 juli in Eetcafé De Barrier. Op die 

dag vieren Antoon en Jacolien Kanters samen 
met hun vier kinderen, zeven kleinkinderen, 

familie en vrienden hun gouden 
huwelijksfeest. Bruid en bruidegom komen 

beiden uit grote Brabantse gezinnen, dus aan 
belangstelling geen gebrek.

Antoon en Jacolien Kanters leerde elkaar ruim 57 jaar geleden kennen 
op school. (bron foto; Eric van der Putten, www.helmondnu.nl)

HEEFT U EEN
JUBILEUM 
DAT U GRAAG 
TERUG ZOU ZIEN IN
ONS MIERLO-HOUT?

Mail dan naar 
redactie@
onsmierlohout.nl

SeniorenVakantieWeek:
het programma

De Senioren Vakantie Week 
viert dit jaar het 10 jarig be-
staan van 13 t/m 17 augustus 
2018. Hiervoor staan verschil-
lende activiteiten op het pro-
gramma!

Maandag 13 augustus:
De activiteiten die in Savant 
Alphonsus gaan plaatsvinden 
zijn: biljarten en de verwen-
middag. Op deze middag kan 
men zich ook laten verwennen 

door vakkundige mensen op 
gebied van zorg. In de ach-
tertuin gaan de Jeu de Boules 
ballen weer rollen ( wie hier 
aan meedoet is verplicht om 
3 wedstrijden per middag mee 
te doen, dit in verband met het 
programma). De fietsers ma-
ken deze dag een fietstocht in 
de omgeving en genieten van 
de natuur. Om 18.00 uur is er 
een uitgebreid warm en koud 
buffet,met vooraf bospad-

denstoelensoep en als toetje 
bavarois. E.e.a. wordt opge-
luisterd met livemuziek.

Dinsdag 14 augustus:
Activiteiten in/bij Savant Alp-
honsus: biljarten, schaken en 
Jeu de Boules. Op deze mid-
dag kunnen de kienliefhebbers 
hun hartje weer ophalen (hier-
voor geldt verplicht inschrij-
ven).
Om 8.30 staat de bus voor en 

om 9.00 uur vertrekt de bus 
naar Maastricht voor een ge-
zellige bus-boottocht ( denk 
aan paspoort of identiteitsbe-
wijs).Tijdens deze tocht wordt 
u een Limburgse koffietafel 
aangeboden. De bus is rond 
17.00 uur weer terug bij Alp-
honsus.
Voor de rolstoelers is een 
aparte bustocht georganiseerd 
naar natuurgebied De Peel.                                       
Om 13.00 uur staat de speciale 
touringcar voor bij Alphonsus 
en zal om 14.15 uur vertrekken. 
In de bus is een gids aanwe-
zig. De bus is om 17.15 uur weer 
terug en stopt op een plaats 
waar de deelnemers gaan af-
sluiten met koffie/thee of fris, 
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frites met snack en een ijsje. 
Men wordt daarna door vrijwil-
ligers weer terug gebracht naar 
Alphonsus.
Om 17.30 uur is er heldere 
kippensoep, frites met twee 
snacks en chocolademousse, 
wederom opgeluisterd door de 
aanwezige muzikant. 

Woensdag 15 augustus:
Activiteiten in/bij Savant 
Alphonsus: Jeu de Boules,-
biljarten, bridgen en kienen. 
Bij bridgen de partner vooraf 
opgeven. Om 13.30 uur kunt 
u handboogschieten bij Houts 
Welvaren. U gaat er recht-
streeks naar toe. Daar wordt u 
ontvangen met een kop kof-
fie/thee en gebak. 
Om 18.00 uur kunt u genieten 
van Chinese tomatensoep, 
Chinees buffet en fruitdessert, 
wederom met livemuziek.

Donderdag 16 augustus:
Activiteiten in/bij Savant Alp-
honsus: Jeu de Boules, biljar-
ten, schaken, rikken, bloem-
schikken, jokeren en sjoelen 
Het sjoelen wordt in twee groe-
pen gespeeld: voor de men-

sen van de dagbehandeling 
en overige deelnemers. In de 
Heerenkamer is er gelegenheid 
om deel te nemen aan bloem-
schikken.  De fietsers vertrek-
ken om 9.30 uur vanaf Savant 
Alphonsus richting Best. Tij-
dens de rustpauze wordt er 
een lunch aangeboden. Rond 
de klok van 17.00 uur bent u 
we weer in Mierlo-Hout. 
Om 13.30 uur midgetgolf in 
de Warande; men gaat er op 
eigen gelegenheid naar toe. U 
wordt ontvangen met een kop 
koffie/thee of fris en  gebak 
.Deelnemers die er niet op ei-
gen gelegenheid naar na toe 
kunnen, gelieve dit vooraf te 
melden. Om 17.30 uur zijn er 
weer frites en 2 snacks; maar 
vooraf eerst een kop helde-
re groentesoep en als toetje 
Griekse Yoghurt met slagroom. 
Dit alles weer onder muzikale 
begeleiding.

Vrijdag 17 augustus:
Om 13.30 uur verwachten wij 
alle deelnemers in Savant Alp-
honsus voor een gratis mu-
ziekmiddag. Tevens is er de 
uitslag van de loterij waarvoor 

u de hele week loten heeft 
kunnen kopen. Bij afwezigheid 
wordt de prijs opnieuw verloot. 
Om 18.00 uur is er een barbe-
cue, vooraf heldere runders-
oep. Na afloop ijs en een kop 
koffie/thee met een bonbon. 
Tijdens de barbecue gevari-
eerde muziek.  Wij werken met 
consumptiebonnen en die 
kosten € 0,50 per bon. Mocht 
u aan het einde van de week 
bonnen over hebben, dan 
kunnen die zonder probleem 
worden “terug verkocht”.
De wens van het comité is: 
“Doe actief mee en beperk u 
niet alleen tot de diners”.

Dit programma is mede mo-
gelijk gemaakt door onze 
sponsoren die de senioren van 
Mierlo-Hout een warm hart 
toedragen. 
Daarvoor onze hartelijke dank. 
Inschrijving in Woonzorgcen-
trum Savant Alphonsus in de 
hal bij de receptie op de vol-
gende data:
maandag 2 juli 
14.00 - 15.00 uur 
donderdag 12 juli 
10.00 - 11.00 uur,   
vrijdag 20 juli 
10.00 - 11.00 uur 
woensdag 25 juli 
14.00 - 15.00 uur.

Tijdens de Senioren Vakantie Week zijn er erg veel activiteiten 
waaraan u kunt meedoen. (bron foto; Senioren Vakantie Week)

25 Jaar Wijkraad Mierlo-Hout: 
Een verassende jubileum receptie

Afgelopen vrijdag vond 
in Wijkhuis de Geseldonk 
de receptie plaats van de 
Wijkraad Mierlo-Hout. Dit 
ter ere van het 25-jarig ju-
bileum. De Wijkraad, die 

in 1988 begon onder de 
naam: ‘Leefbaarheid Mierlo- 
Hout 1988’, zet zich al 25 jaar 
in om de leefbaarheid in Mier-
lo-Hout te bevorderen.

De avond kende echter nóg 
een verassing; voorzitter Jan 
Drouen werd benoemd tot 
ere-MierloHoutenaar. 25 jaar 
geleden, op 9 juni 1993, was 
Jan mede-initiatiefnemer van 
de wijkraad en werd er gepro-
beerd om met een startsubsi-
die van 1000 gulden dit idee 
van de grond te krijgen. In al 
deze jaren heeft hij zich be-
langeloos ingezet voor Mier-
lo-Hout en haar bewoners. De 
onderscheiding werd uitgereikt 
door oud wethouder Frans 
Stienen. Na Frans Stienen 
en Toon van de Kam, is Jan 
Drouen de derde MierloHou-
tenaar die de onderscheiding 

ontvangt. Na de onderschei-
ding werd het feest voortge-
zet onder het genot van een 
hapje, een drankje én goed  
gezelschap.

Jan Drouen mag zich voortaan 
Ere MierloHoutenaar noemen 
na het ontvangen van het 
beeldje uit de handen van oud 
wethouder Frans Stienen.
(bron foto; Mandy Meeuwsen, 
www.onsmierlohout.nl)

Wijkraad Mierlo-Hout bestaat 25 jaar en dat was reden voor een 
feestje! V.l.n.r. bestuur Jan Drouen, Anja Donkers, Mario Coolen, Cor 
van Rijsingen, Joke van Eemeren, Jeffrey Verberne en Tim Kuijpers.
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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.

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.  

Inspiratie door ontmoeting 
Op vrijdag 15 juni was het stil in de scholen 
van QliQ in Mierlo-Hout. De gezamenlijke 
studiedag van de Jorisschool, ’t Baken en 
de St. Odulfusschool stond in het teken 
van inspireren, ontmoeten en ontspannen. 

Inspireren
In de ochtend vertrokken vanaf de drie 
scholen, in kleine groepjes leerkrachten, en-
kele studenten van de Kempel en collega’s 
van Korein Kinderplein richting Eindhoven, 
Roermond, Rosmalen, Asten en Helmond 

om een kijkje te nemen op een basisschool 
en/of kind centrum. Inspiratie opdoen, 
nieuwe indrukken krijgen op het gebied 
van actief leren of integraal samenwerken 
tussen school en kinderopvang. Maar ook 
ervaren hoe een professionele leergemeen-
schap er in de praktijk uitziet en hoe een 
vernieuwend schoolgebouw een bijdrage 
kan leveren aan het onderwijs. 

Ontmoeten en ontspannen
Rond lunchtijd kwam iedereen samen op 

de Noordkade in Veghel vol met indrukken 
en verhalen. Tijd voor de lunch en het uit-
wisselen van ervaringen.  De Noordkade in 
Veghel is op zichzelf een heel inspirerende 
omgeving en biedt volop kansen. Na een 
rondleiding in twee groepen over het terrein 
, waarbij we van alles te weten kwamen over 
de historie van het terrein en de bedrijvig-
heid die er nu gaande is, ging iedereen aan 
de slag met workshops. Tijd voor ontspan-
ning maar ook tijd voor ontmoeting, plezier 
maken, elkaar op een andere manier leren 
kennen.

We kunnen terugkijken op een dag vol in-
drukken waarbij we gezien hebben hoe in-
spirerend iets binnen het onderwijs kan zijn 
maar waarbij we ook dingen gezien hebben 
die we zeker niet mee willen nemen naar 
IKC Mierlo Hout. En dat is het mooie van 
het gaan kijken op verschillende, vernieu-
wende scholen. Je hebt de kans om het 
goede er van mee te nemen en wat  min-
der  passend is, te laten voor wat het is. Het 
meest waardevolle van deze studiedag,  is 
het gesprek erover voeren en daardoor el-
kaar beter leren kennen.Alle leerkrachten van 't Baken, de Jorisschool en de Odulfus. (bron foto; basisschool St. Odulfus)
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Schoonheids- en lichaamsbehandelingen
Gewichtsconsulent (BGN)
Maxuvite Trainingsconcept
Hand- en nagelverzorging
Bruidsarrangementen

Tel. 06-228 122 65
Noordende 77, 5702 SP Helmond
www.momentsofbeauty.nl   info@momentsofbeauty.nl

MAANDAANBIEDING
Bij een complete gezichtsbehandeling naar keuze 

GRATIS 
een rug-, nek- en 
schoudermassage 

t.w.v. € 29,50

Geldig t/m 31-07-2018. 
Niet geldig i.c.m. andere acties of aanbiedingen.

Even ontspannen en genieten 
van een heerlijk verwenmoment!

Innana Moments of Beauty Helmond

Mierlo-Hout heeft 
Nederlands 
leukste kapster

Haar kapsalon Hair & Style was de favo-
riet van de publieksjury. Met 267 stem-
men en een gemiddeld rapportcijfer van 
9,67  werd haar kapsalon de winnaar van 
de award. In zowel Noord-Brabant als 
Helmond werd zij in de categorie Zelf-
standigen Zonder Personeel (ZZP) de 
grootste; een prestatie om trots op te zijn!

De in Mierlo-Hout gevestigde Meggy Saris 
reageerde enthousiast: “Hoe gaaf is het 
dat je met je mooie kleine bedrijf, zo’n 
grote prijs in de wacht kan slepen. Wat een 
waardering van de klanten! Ik ben zo ont-

zettend trots op deze waardering.”
Voor Hair & Style  is het nu de vijfde keer 
dat ze de leukste kapsalon van Helmond 
is geworden. De award voor leukste kap-
per van héél Nederland is toch wel echt de 
kers op de taart.

De Award Show van de Verkiezing van de 
Leukste Kapsalon op 3 juni 2018 werd, 
net als de voorgaande editie, een gewel-
dige happening. Alle gemeentewinnaars 
mochten voorafgaande aan de Award 
Show op de foto met Fred van Leer of 
Miss Nederland Nicky Opheij. Zangeres 

Maan gaf zowel tijdens de Award Show als 
op de afterparty 2 weergaloze optredens. 
Valerio Zeno trad bij de afterparty op als 
DJ Phalerieau, samen met MC Aleinde 
Lon. De Award Show werd gepresenteerd 
door Kim Kötter. 

Wil u ook eens een bezoekje brengen aan 
de leukste Kapsalon van Nederland? 
Dan kunt u naar Kapsalon Hair & Style aan 
de Odulfusstraat 12 in Mierlo Hout.
Meggy Saris werkt op afspraak, u kunt 
haar bereiken op telefoonnummer: 
0492-785750.

Zo trots als een pauw was kapster Meggy Saris toen ze 
de award voor leukste ZZP-kapper van Nederland in 

ontvangst mocht nemen deze maand.

 Kapsalon Hair & Style uit Mierlo-Hout is 
uitgeroepen tot de leukste ZZP-Kapper van 
Nederland (bron foto; Meggy Saris)

Afgelopen zaterdag om 16.00 uur moch-
ten maar liefst 24 verenigingen uit Mier-
lo-Hout gezamenlijk € 12.500,- verdelen. 
Het was het slotstuk van de Rabobank 
Clubkascampagne 2018.

‘Wij deden voor het eerst mee, en moch-
ten het 5e grootste bedrag van Mier-

lo-Hout in ontvangst nemen: € 993,06! 

Een fantastisch bedrag, waar we heel te-
vreden mee zijn. Het blijkt dat veel 
mensen op ons gestemd hebben.’ 

Dank voor ieders inzet en stem! 
Bestuur C.V. de Houtse Kluppels

Mooi bedrag voor C.V. de Kluppels
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De Apostelhoeve en park

Rijke historie
Op de plek waar nu de Apostelhoeve 
staat is al in 1400 sprake van een grote 
hoeve met grachten eromheen. Ze wordt 
de hoeve Ter Kelre genoemd. Deze hoeve 
is eigendom van Dirc Stockelman. In 1402 
volgt Jan Dirk Stockelman zijn vader op 
als eigenaar van het goed Ter Kelre dat 
dan bestaat uit een hoeve én een huis. 
Het huis ligt schuin tegenover de hoeve 
en krijgt de naam Stockelmanshuis. Met 
de term ‘huis’ wordt in die tijd een stenen 
woning van enige allure bedoeld. 

De stichter van het latere Apostel
huis, Willem van Enckenvoirt, moet het 
Stockel manshuis en de omgeving uit zijn 
jeugd gekend hebben.

Willem van Enckenvoirt
Kardinaal Van Enckenvoirt (14641534) 
mag gerust de beroemste Houtenaar al
ler tijden worden genoemd. Op 22 januari  

1464 wordt Willem geboren op de hoe
ve Berenbroek. Over zijn jeugd is alleen 
bekend dat zijn vader overleden is toen 
hij dertien jaar was. Zijn oom Zeger van 
Enckenvoirt, een geestelijke met een goed 
inkomen, ontfermt zich daarna over hem. 
Op zijn vierentwintigste blijkt Willem in 
Rome een adminstratieve functie te heb
ben bij de Romeinse Curie (pauselijk be
stuur). Hij begint onder aan de ladder, maar 
zijn carrière verloopt voorspoedig. Willem 
blijkt goed te kunnen studeren en heeft 
uitstekende diplomatieke gaven. Hij wordt 
een zeer invloedrijk man die omgang heeft 
met de ‘groten’ van zijn tijd waaronder 
paus Adrianus VI en keizer Karel V. 

Daarnaast verwerft hij een honderdtal be
neficies (een kerkelijk ambt met inkomsten) 
waarmee hij een aanzienlijk vemogen op
bouwd. Hij bewoond tot aan zijn dood een 
stadspaleis in Rome. Ondanks dat kan hij 
zijn geboortedorp niet vergeten. Al tijdens  

zijn leven heeft hij het plan opgevat om 
op ‘t Hout, de armen en zieken te willen 
helpen. Via zijn schoonbroer laat hij onroe
rend goed opkopen in de regio. Daaronder 
ook het  Stockelmanshuis en de hoeve Ter 
Kelre. Hij wil daar een huis stichten voor 
oudere hulpbehoevende Mierlonaren. Pas 
na zijn dood kwam het Apostelhuis ook 
daadwerkelijk van de grond. 

Het Apostelhuis
De stichtingsakte wordt op 3 augustus 
1545 opgemaakt. Hierin staat vermeld 
dat het Stockelmanshuis bestemd wordt 
voor de verpleging van twaalf bejaarde 
Mierlonaren. De te verplegen mannen 
moeten wel aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. Ze dienen ten minste vijftig jaar 
oud te zijn en ongetrouwd of weduwnaar. 

Het Apostelhuis zelf bestaat uit een groot 
huis met een zadeldak, trapgevel en  
diverse bij en aanbouwen. Dit komt in 

Het Apostelpark is tegenwoordig de ‘groene long’ van de Apostelwijk. Samen met 
de vooroorlogse Apostelhoeve vormt het tevens één brok geschiedenis. Eens stond 

op deze plaats een omgracht huis dat werd omgevormd tot het Apostelhuis:  
een huis bedoeld voor twaalf hulphoevenden. De grachten en de put zijn al die 

eeuwen bewaard gebleven en nog steeds te zien in het Apostelpark.

Aquarel door Hendrik Spilman van het Apostelhuis rond 1730. Kardinaal Willem van Enckenvoirt.

Verborgen pareltjes van de Apostelwijk:

Door: Marinus van den Elsen, foto's: Heemkundekring Helmont
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De Apostelhoeve en park

Rijke historie
Op de plek waar nu de Apostelhoeve 
staat is al in 1400 sprake van een grote 
hoeve met grachten eromheen. Ze wordt 
de hoeve Ter Kelre genoemd. Deze hoeve 
is eigendom van Dirc Stockelman. In 1402 
volgt Jan Dirk Stockelman zijn vader op 
als eigenaar van het goed Ter Kelre dat 
dan bestaat uit een hoeve én een huis. 
Het huis ligt schuin tegenover de hoeve 
en krijgt de naam Stockelmanshuis. Met 
de term ‘huis’ wordt in die tijd een stenen 
woning van enige allure bedoeld. 

De stichter van het latere Apostel
huis, Willem van Enckenvoirt, moet het 
Stockel manshuis en de omgeving uit zijn 
jeugd gekend hebben.

Willem van Enckenvoirt
Kardinaal Van Enckenvoirt (14641534) 
mag gerust de beroemste Houtenaar al
ler tijden worden genoemd. Op 22 januari  

1464 wordt Willem geboren op de hoe
ve Berenbroek. Over zijn jeugd is alleen 
bekend dat zijn vader overleden is toen 
hij dertien jaar was. Zijn oom Zeger van 
Enckenvoirt, een geestelijke met een goed 
inkomen, ontfermt zich daarna over hem. 
Op zijn vierentwintigste blijkt Willem in 
Rome een adminstratieve functie te heb
ben bij de Romeinse Curie (pauselijk be
stuur). Hij begint onder aan de ladder, maar 
zijn carrière verloopt voorspoedig. Willem 
blijkt goed te kunnen studeren en heeft 
uitstekende diplomatieke gaven. Hij wordt 
een zeer invloedrijk man die omgang heeft 
met de ‘groten’ van zijn tijd waaronder 
paus Adrianus VI en keizer Karel V. 

Daarnaast verwerft hij een honderdtal be
neficies (een kerkelijk ambt met inkomsten) 
waarmee hij een aanzienlijk vemogen op
bouwd. Hij bewoond tot aan zijn dood een 
stadspaleis in Rome. Ondanks dat kan hij 
zijn geboortedorp niet vergeten. Al tijdens  

zijn leven heeft hij het plan opgevat om 
op ‘t Hout, de armen en zieken te willen 
helpen. Via zijn schoonbroer laat hij onroe
rend goed opkopen in de regio. Daaronder 
ook het  Stockelmanshuis en de hoeve Ter 
Kelre. Hij wil daar een huis stichten voor 
oudere hulpbehoevende Mierlonaren. Pas 
na zijn dood kwam het Apostelhuis ook 
daadwerkelijk van de grond. 

Het Apostelhuis
De stichtingsakte wordt op 3 augustus 
1545 opgemaakt. Hierin staat vermeld 
dat het Stockelmanshuis bestemd wordt 
voor de verpleging van twaalf bejaarde 
Mierlonaren. De te verplegen mannen 
moeten wel aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. Ze dienen ten minste vijftig jaar 
oud te zijn en ongetrouwd of weduwnaar. 

Het Apostelhuis zelf bestaat uit een groot 
huis met een zadeldak, trapgevel en  
diverse bij en aanbouwen. Dit komt in 

Het Apostelpark is tegenwoordig de ‘groene long’ van de Apostelwijk. Samen met 
de vooroorlogse Apostelhoeve vormt het tevens één brok geschiedenis. Eens stond 

op deze plaats een omgracht huis dat werd omgevormd tot het Apostelhuis:  
een huis bedoeld voor twaalf hulphoevenden. De grachten en de put zijn al die 

eeuwen bewaard gebleven en nog steeds te zien in het Apostelpark.

Aquarel door Hendrik Spilman van het Apostelhuis rond 1730. Kardinaal Willem van Enckenvoirt.

Verborgen pareltjes van de Apostelwijk:

Door: Marinus van den Elsen, foto's: Heemkundekring Helmont
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De muts en het Apostelhuis
Over de stiching van het Apostel-
huis bestaat een mooie legende. Het 
verhaal werd door Antonie Sevens, 
een geschiedvorser uit Mierlo, opge-
tekend uit de mond van enkele oude 
Mierlose vertellers. De hier verhaalde 
versie stond in de Brabantse Almanak 
van 1949: 
Govert van Enckenvoirt en zijn vrouw 
Johanna Mijs stonden in het deur
gebond. Zij verwachtten volk. Hun zoon 
Willem en zijn vriend Adriaan Boeyens 
uit Utrecht zouden op vakantie komen. 
Beiden studeerden in Leuven voor 
priester. Daar kwamen ze in de verte 
aan. Hartelijk werden ze welkom 
geheten op Berenbroek.
De buurt kwam ook gauw toelopen 
om de Heren te verwelkomen. Weldra 
zat men aan een welvoorziene dis 
in de grote woonkamer. Druk werd 
gevraagd en verteld en moeder Van 
Enckenvoirt spoorde de twee vakantie
gangers telkens aan goed toe te tasten. 
Het was een prettige tijd in de bosrijke 
omgeving van ‘t  Berenbroek. Iedere 
morgen stapten de twee vrienden naar 
de kerk in Mierlo en in de namiddag 
maakten ze lange wandelingen in de 
omgeving. Op een van die tochten 
moet het volgende gebeurd zijn, zo 
vertellen oude mensen. Adriaan en 
Willem waren aan het wandelen in het 
Helmonderhout. Druk hadden zij het 
over de toekomst en schertsend zei 
Willem; “Jij wordt nog wel eens paus”. 
Gevat antwoordde Adriaan “en dan 
maak ik jou kardinaal”. “Als dat waar 
is”, en van Enckenvoirt trok zijn muts 
af en wierp die in het bos, “Dan laat 
ik hier een huis bouwen voor behoef
tige oude mannen”. Lachend werd 
de muts opgeraapt en de wandeling 
voortgezet. De jaren snelden voorbij 
en de studietijd in Leuven was al lang 
voorbij. Adriaan Floriszoon Boeyens 
werd in 1522 tot paus gekozen en hij 
benoemde zijn vriend Willem tot kardi
naal. In het Helmonderhout verrees in 
1531 een liefdehuis waar twaalf oude 
behoeftige mannen werden verpleegd. 
Ook kardinaal Willem van Enckenvoirt 
had zijn belofte gehouden. Het volk 
sprak al gauw van ‘het Apostelhuis’. 
Thans staat op dezelfde plaats ‘de 
Apostelhoeve’.Enkele bodemvonsten die zijn gedaan tijden 

de aanleg van het Apostelpark.

Henk Goossens en Marinus van den Elsen

en het 
Apostelhuis

De kardinaal

 Het Apostelpark is tegenwoordig een ‘groene long’ midden in de Apostelwijk op ‘t Hout. Samen met de authentieke boerderij vormt het tevens één brok cultuurgeschiedenis. Eens stond op deze plaats een omgracht huis dat werd omgevormd tot het Apostelhuis: een huis bedoeld voor twaalf hulphoevenden. 
 Kardinaal Van Enckenvoirt (1464-1534) was, vanuit het verre Rome, de stichter van het Apostelhuis. Hij was een zeer invloedrijk man die omgang had met de ‘groten’ van zijn tijd (o.a. paus Adrianus VI en keizer Karel V).  Ondanks dat vergat hij zijn geboortedorp niet. Al tijdens zijn leven had hij het plan opgevat om op ‘t Hout, de armen en zieken te willen helpen. Pas na zijn dood kwam het Apostelhuis ook daadwerkelijk van de grond. Het Apostelhuis maakte, vanaf het begin, roerige tijden door; oorlogsgeweld en andere rampspoed volgden elkaar op. Toch functioneerde de stichting in de zestiende eeuw meer dan behoorlijk. 

 In de achttiende en negentiende raakte het Apostelhuis in verval waardoor sloop onvermijdelijk werd. Een verwoestende brand in 1934 legde ook de eeuwenoude Apostelhoeve in de as. Gelukkig werd direct besloten een nieuwe boerderij op te bouwen. Zo kunnen we ook vandaag de dag nog genieten van deze landelijke oase.
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Helmont en boekhandel De Ganzeveer.

grote lijnen overeen met het oorspron
kelijke Stockelmanshuis. De kapel wordt 
waarschijnlijk nieuw bijgebouwd. Pas in 
1556 wordt ze geconsacreerd. In de kapel 
worden wekelijks acht heilige missen gele
zen aan het drievuldigheidsaltaar. 

Verval en sloop
Na de reformatie nemen protestan
te machthebbers het Apostelhuis over. 
Langzaam raakt het in onbruik en ver
volgens in verval. Rond 1870 worden het 
Apostelhuis en de kapel gesloopt. Veel 
bouwmaterialen worden verwerkt in 
Huize Bethanië in Mierlo. De hoeve Ter 
Kelre blijft overeind, totdat brand in 1934 
de boerderij in de as legt. Gelukkig wordt 
direct besloten een nieuwe boerderij op te 
bouwen; de huidige Apostelhoeve.

‘Schatbewaarster’ van de Apostelhoeve
Doortje van den Elsen (95) is sinds 1981 
bewoonster van de Apostelhoeve. Ze is 

altijd al geïnterreseerd geweest in de rijke 
historie van deze plek. Toen begin jaren 
tachtig het Apostelpark werd aangelegd, 
was zij niet weg te slaan bij de bulldozer 
in de bouwput. Zodoende kwamen er veel 
bodemvondsten aan het licht die door 
Doortje werden verzameld. Het ging hier
bij vooral om aardewerk scherven uit de 
afgelopen zes eeuwen en stukken leisteen 
met merkwaardige inscripties. In de loop 
der jaren heeft Doortje tevens de geschie
denis van het Apostelhuis en park in di
verse documentatiemappen bijgehouden. 
Dit alles en meer is te bewonderen in de 
‘goei kamer’ van de boerderij; een ware 
schatkamer. 

De Apostelhoeve en huidige bewoonster  
Doortje van den Elsen.
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Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

•   Altijd minimaal 10% met  klanten-
 spaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 
 bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947
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*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 15 JULI EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 
 BESTELLEN 24/7 WWW.ADVENTURESTORE.NL

BAD&BEACH

ADVENTURE STORE
1500m2 SPORT&OUTDOOR

RECREATIE BARBECUEN

OUTDOOR KAMPEREN SPORT

400 m2
 

BAD&BEACH KLEDING,
SLIPPERS EN SANDALEN

PARTY
GRILL

WANDELSCHOENEN
KLEDING - RUGZAKKEN

TENTEN - MEUBILAIR
SLAAPZAKKEN

RUNNING
BADMINTON

VOETBAL
HOCKEY
BIKING

 
O.A. ZWEMBADEN

WATERSCHOENEN ETC.

WEBER 20% 
KORTING

UITGEKEERD IN 
ACCESSOIRES

KOOPZONDAGEN
24 JUNI 2018

 EN 1 - 8 - 15 - 22 
JULI 2018 van

12.00 - 17.00 UUR

Adventure Store, de sport & 
outdoor speciaalzaak aan de 
Kastanjehoutstraat 3 te Mier-
lo-Hout (Helmond), heeft tij-
dens de komende weken veel 
spectaculaire zomeracties op 
het gebied van sport, camping, 
recreatie en outdoor.

Bad en Beach
Uiteraard is er met de zomer 
in aantocht een gigantische 
collectie bad & beach kleding. 
Slippers en sandalen zijn uit-
gestald op circa 400m2 ruim-
te, waardoor dit met recht de 
grootste bad & beach winkel 
van de Peel regio genoemd 
mag worden. En of je nu zoekt 
naar badslippers, teenslippers 
of Teva sandalen, bij Adventure 
Store hebben ze het allemaal. 
Vanaf nu is elk 2e artikel afge-
prijsd met 25% korting!

Camping
Voor zowel festivalgangers, als 

mensen die er met de tent op 
uittrekken of kamperen in een 
luxe caravan of camper, voor 
campingartikelen kunt u bij Ad-
venture Store terecht. 

Er is een grote slaapafdeling 
met slaapzakken, luchtbed-
den en matten voor een goe-
de nachtrust, comfortabele 
lichtgewicht meubels om in te 
relaxen, alle zaken om te kun-
nen eten & drinken, verlichting, 
koelboxen en nog veel meer! 
En ook op de campingafdeling 
vindt u heel veel voordeel met 
de vele zeer scherp geprijsde 
prijspakkers.
Outdoor De wandelafdeling 
staat in ook het teken van de 
komende zomer. De recreatieve 
vakantie wandelaar en de fa-
natieke vierdaagse of Kennedy 
Mars lopers komen helemaal 
op niveau met de collectie 
(berg) wandelschoenen, acces-
soires en outdoor kleding van 

de Adventure Store. Ook voor 
de bagage die in de rugzak 
mee gaat en gadgets zoals een 
nieuw mes of de nieuwste licht-
gewicht verrekijker, u staat ver-
steld van het aanbod. De winkel 
is bomvol met acties, dus wees 
er snel bij en laat u verassen. 
Alle zomerjassen worden opge-
ruimd met 25% korting!

Recreatie
Naast de enorme collectie 
zwembaden & boten, hang-
matten en tarpen gaat de 
aandacht uit naar de barbecue 
afdeling. Op zo’n 200 m2 staat 
een complete collectie bbq’s 
van o.a. Boretti, Campingaz, 
Cobb en Weber, met zowel veel 

keuze in bbq’s op gas, stroom 
en natuurlijk houtskool. Naast 
de vele prijsacties hebben we 
op de hele collectie Weber bar-
becues een korting van 20% , 
welke wordt uitgekeerd in We-
ber accessoires. Dus het is nu of 
nooit! Adventure Store vindt u 
aan de Kastanjehoutstraat 3 in 
Mierlo-Hout (Helmond).
De winkel is vanaf 24 juni t/m 
zondag 22 juli naast de nor-
male winkelopeningstijden 
ook elke zondag geopend van 
12-17 uur. Gratis en gemak-
kelijk parkeren voor de deur 
en met een persoonlijke en 
deskundige bediening. Voor 
meer informatie kijkt u op  
www.adventurestore.nl.

Spectaculaire zomeracties bij 
Adventure Store

Wapenfeest Mierlo-Hout
Het Wapenfeest in Mierlo-Hout 
is een jaarlijks terugkerend eve-
nement, gefaciliteerd door de 
Wijkraad, waarbij vrijwilligers 
uit de wijk een avond verwend 
worden. Dit jaar werd het alweer 
voor de 11e keer georganiseerd.

Het idee is destijds ontstaan 
om het wapenschild te kop-
pelen aan een goed doel.  Er is 
toen een comité opgericht en 
een deel van de opbrengst zou 

na enige tijd besteed kunnen 
worden aan een goed doel, wat 
uiteindelijk het ‘’Wapenfeest’’ is 
geworden. Tijdens het wapen-
feest waren dit jaar ongeveer 
80 vrijwilligers aanwezig die 
deze avond lekker in de watten 
werden gelegd met een hapje, 
een drankje en natuurlijk mu-
ziek. Na een korte toespraak 
van Jan Drouen (voorzitter 
Wijkraad) aan de vrijwilligers, 
kon het feest beginnen.

Ieder jaar worden er tijdens het wapenfeest vrijwilligers in het zonnetje gezet (bron foto; Cofoto/DIOW)
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Face and 
Bodycare
De 40- jarige schoonheidsspecialiste 
Linda Meulendijks is een geboren Hel-
mondse. Ze heeft eerst haar schoon-
heidssalon Face and Bodycare met veel 
plezier gerund in Winkelcentrum Straak-
ven in Helmond.  Linda: 'Toen ik 11 jaar 
geleden met mijn man naar het mooie 
Mierlo-Hout verhuisde, zag ik mijn kans 
schoon om hier mijn salon voort te zet-
ten'. 

Na een fikse verbouwing is het een prach-
tige salon geworden, van alle gemakken 
voorzien. Eigenaresse Linda Meulendijks is 
na 18 jaar nog steeds enthousiast over haar 
vak. Linda: 'Dat komt omdat ik steeds 
nieuwe technieken bijleer door minimaal 
6 keer per jaar diverse trainingen te vol-
gen'. Micro-needling, one by one lashes, 
peelings, gezichtsbehandelingen met de 
merken Deynique en Perfect Age van Ro-

bert Schoemacher. Zelfs een cosmetisch 
arts komt regelmatig in de salon voor een 
gratis consult voor botox en fillers.
Er zijn tal van mogelijkheden bij Linda; van 
een ontspannende behandeling tot aan 
het aanpakken van verschillende huidpro-
blemen zoals anti-aging, acne, rosacea en 
pigmentatie. 

De producten die Linda in haar salon ge-
bruikt, werken dieper en beter in op de 
huid dan traditionele cosmetica. Hierdoor 
kunnen mooie resultaten geboekt worden. 

Maar het beste resultaat wordt verkregen 
door ook thuis aan de slag te gaan. 
Goed schoonmaken, eventueel een serum 
en een crème. Linda: 'Je moet het zien als 
een bezoekje aan de tandarts. Je tanden 
worden goed schoongemaakt, maar als je 
thuis je tanden niet poetst, heeft het wei-
nig zin'. 

Wil je de salon eens van binnen bekijken 
of een vrijblijvend informatie gesprek?  
Maak dan een afspraak met 
Linda Meulendijks.

Bij Face and Bodycare komt u in een ontspannen sfeer terecht (bron foto; Face and Bodycare)

Face and 
Bodycare, 

Toermalijnstraat 5, 
5706 DV Helmond.

0492 542217 of 
06 27301457

www.face-and-
bodycare.nl

info@face-and-
bodycare.nl

FITNESS - GROEPSLES
PERSONAL TRAINING

FYSIO

Hoofdstraat 123
5706 AK Helmond

0492 724 990
info@infinityfitness.nl
infinityfitness.nl

CONTACT

INFINITY FITNESS
SOMEREN • ASTEN • MIERLO-HOUT
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Evenementen
juli 2018 2  T/M  27 JULI

9 T/M 13 JULI

Kinder-
vakantieweek 2018
Natuurlijk staat ook dit jaar 
weer een sfeervolle en gezelli-
ge kindervakantieweek op het 
programma van maandag 9 
juli tot en met vrijdag 13 juli. 

Dat is wat garant staat als 
de organisatie in handen 
is van Werkgroep Jeugd 
Mierlo-Hout. De Neer-
hei (net tussen Mierlo- 
Hout en Brandevoort in).

DINSDAG 10 JULI

EHBO Lotus
Wekelijkse Lotusbijeenkomst 
EHBO. Gratis entree. Di 10 juli 
2018 19:30 – 21:30 uur.
Wijkhuis De Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44.

VRIJDAG 13 JULI

Bridgen bij ’t Houtse 
Slem in Mierlo-Hout
’t Houtse Slem is een Hel-
mondse bridgevereniging, 
waar op ontspannen wijze 
het kaartspel bridge gespeeld 
wordt. Bridgen in een gezelli-
ge sfeer staat bij ons centraal.
Vr 13 juli 2018 13:30 – 17:00 
uur. Wijkhuis De Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44

WOENSDAG 18 JULI

VRIJDAG 27 JULI

EHBO Lotus
Wekelijkse Lotusbijeenkomst 
EHBO. Gratis entree
Wo 18 juli 2018 19:30 – 21:30 
uur. Wijkhuis De Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44

Bridgen bij ’t Houtse 
Slem in Mierlo-Hout
’t Houtse Slem is een Hel-
mondse bridgevereniging, 
waar op ontspannen wijze 
het kaartspel bridge gespeeld 
wordt. Bridgen in een gezelli-

Naald en draad 
naaigroep van Bavel
Voor iedereen die wil leren 
naaien en een gezellig ‘onde-
ronsje’ wil, kun je terecht bij 
naaigroep Naald en Draad.
Wo 18 juli 2018 13:00 – 16:30 
uur. Wijkhuis De Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44.

DINSDAG 3 JULI

WOENSDAG 4 JULI

Naald en draad 
naaigroep van Bavel
Voor iedereen die wil leren 
naaien en een gezellig ‘onde-
ronsje’ wil, kun je terecht bij 
naaigroep Naald en Draad.
Di 3 juli 2018 13:00 – 16:30 uur
Wijkhuis De Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44.

Kienavond bij
De Koning
Elke woensdagavond kun bij 
De Koning gezellig komen 
kienen! Aanvang 19:30 uur.
Zaal de Koning
Mierloseweg 301, 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 30 juni: 17.00u Kerk van 
de Goddelijke Voorzienigheid en Sint 
Anna; volkszang; 19.00u Lucia kerk 
Mierlo-Hout; volkszang; Koos Dirks; 
Mathieu de Bie; 
Zondag 1 juli: 10.15u Lucia kerk Mier-
lo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerk-
koor; Sjef Remmen en Annie Noord-
man; Darko Plestina; Noud en Nellie 
Meulendijks-Smits; Annie Verhoe-
ven; Nelleke van Bussel; Carolien 
van den Reek-Zwanenberg; Hans 
Hafkenscheid; Hans Kummerer; Wim 
Ter Burg; Mies van der Velden; Jaan 
Crielaars-Kuijpers; Wouda Raijma-
kers-Sleegers; Maria Swinkels-Fijt; Ton 
Pachen; Kata Burhenne-van Deursen; 
Jane Landsbergen-Venema; Berdi-
na Visser; Hans van Schie; Jacqueli-
ne van den Heuvel-Aerts; Tonny van 
Mierlo-Verhofstadt; Greetje Smits-van 
Eeden; Lenie van Vijfeijken-Smulders; 
Lena Schmitz-Snijders; Gerrit Luijben; 
Jan Verbakel; Trineke Verschuren-Jans-
sens;
Donderdag 5 juli: 19.00u Alphonsus-
kapel: overleden ouders van de Laar-
van der Ven v.w. verjaardag mam; 
Zaterdag 7 juli: 17.00u Kerk van de 
Goddelijke Voorzienigheid en Sint 
Anna; volkszang;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; volks-
zang; Pierre Dirks; René Michielsen; 
overleden ouders Verhagen van Beek, 
en zoon Leo; overleden ouders Boons-
van Rooy;
Zondag 8 juli: 10.15u Lucia kerk 
Mierlo-Hout; volkszang; Käthie Sa-
ris-Spoormakers; Zus de Vocht-Tiele-
mans; Joke van Iersel-van Weert; Harry 
van Bree;
Donderdag 12 juli: 19.00u 
Alphonsuskapel;
Zaterdag 14 juli: 17.00u Kerk van de 
Goddelijke Voorzienigheid en Sint 
Anna; volkszang;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; volks-
zang;
Zondag 15 juli: 10.15u Lucia kerk Mier-
lo-Hout; Mariakoor; Zus Schmiehu-
sen-Vermeer en overleden familie; 
Martina Verspaget-van Dijk; Mia en 
Jan van der Zanden-van Dijk; Frans 
Verbart;
Donderdag 19 juli:  13.30u 
Kerkpoetsen (2)
19.00u Alphonsuskapel; 

Weekmarkt  Mierlo-Hout
Elke dinsdagochtend kunt u 
terecht 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. Di 3 juli 2018 
8.30 – 12.30 uur. U kunt de 
weekmarkt vinden aan de 
hoofdstraat in Mierlo-Hout, 
vlakbij de Jumbo.

ge sfeer staat bij ons centraal.
Vr 27 juli 2018 13:30 – 17:00 
uur. Wijkhuis De Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44

0492-845350
info@

adcom
municatie.nl

GOED 
DRUKWERK 
BESTELLEN? 
ADCOMMUNICATIE 

BELLEN!

OOK 
VOOR UW 
RECLAME 
VERSPREI-

DING
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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. 0900-8844

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.

VAKMAN
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, 
Prominent sta-op-stoelen, kasten, eet-
hoeken 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.

HEB JIJ EEN 
MOOIE FOTO
VAN MIERLO-HOUT?
Mail dan naar 
redactie@onsmierlohout.nl
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Kromme Haagdijk 65

VERKOCHTVERKOCHT

Palmhoutstraat 10 Palmhoutstraat 20

VERKOCHTVERKOCHT

Kromme Haagdijk 30a Hoofdstraat 119a

VERKOCHTVERKOCHT

DIRECTVERKOCHT

Mierlo-HoutWethouder van Rooijlaan 12

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


