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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
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

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

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

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN 

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

excl. montage, incl. btw

vanaf 575.-

STUNTZomer

VLOER HET ZELF EINDHOVEN 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
Industrieterrein De Kade. 
Tel. 040-2468180.

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.
GRATIS PARKEREN. WWW.VLOERHETZELF.NL
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Op de zonnige 
zaterdagmiddag van 30 
juni werd in Mierlo-Hout 
het vijfde informatiebord 
van de toekomstige 
historische route onthuld.

Van 9 t/m 11 juli vond 
de kindervakantieweek 
2018 plaats. De 
hele week waren er 
activiteiten te beleven 
die georganiseerd waren 
door jeugdgroep Mierlo-
Hout. Onze redactie nam 
een kijkje op woensdag!

Peter donkers organiseert 
al voor het 25e jaar de 
braderie in Mierlo Hout.

In de 
spotlights

Wout van Vlerken Sr.
Voor deze editie gingen we 
langs bij Wout van Vlerken en 
zijn vrouw Franka, die bijna 
50 jaar geleden hun winkel 
Electroworld Wout van Vler-
ken opende in Mierlo-Hout.
Wout werd in 1946 geboren 
op de Schutsboom in Mier-
lo-Hout in een boerenfamilie 
met vier kinderen.  Zijn jeugd 
bracht hij door in Brande-
voort maar hij ging naar de 
lagere school in Mierlo-Hout. 
Het ondernemen zat hem al 
jong in het bloed want tijdens 
deze periode maakte en ver-
kocht Wout vliegers. Als de 
school een vliegerwedstrijd 
organiseerde, won Wout vrij-
wel altijd de eerste prijs. Na 
de lagere school ging hij naar 
school in Helmond, Eind-
hoven en later Den Bosch 
waarna hij afstudeerde in de 
elektrotechniek. 

Tijdens zijn studie, maar ook 
hierna, ‘karweide’ Wout bij. 
Dit bleek een goede zet te 
zijn geweest voor de winkel : 
‘’ Hij ging dan met zijn brom-
mer op pad om de elektrici-
teit te maken bij de boeren. 
Zij hadden natuurlijk ook 
apparatuur nodig zoals was-

machines, koelkasten, ver-
lichting enzovoort. Toen wij 
de winkel opende, konden wij 
hen in die behoefte voorzien’’ 
vertelt Franka.
De ambitie om een eigen 
winkel te openen was er altijd 
al. Toen hij in 1969 trouwde 
met zijn vrouw Franka, duur-
de het niet lang of deze am-
bitie werd omgezet in werke-
lijkheid. Op 1 september 1969 
werd Electroworld Wout van 
Vlerken een feit!
Het hebben van een eigen 
winkel was hard werken maar 
de zaken gingen goed. Ook 
oud-wielrenner Jos van der 
Vleuten heeft nog een tijd 
lang als elektricien voor de 
winkel gewerkt: ‘’ In de zomer 
was Jos wielrenner maar in 
de winter had hij een baan-
tje nodig. Hij was elektricien 
van beroep en ging mee om 
installaties te maken. Jos was 
een jeugdvriend van Wout, 
zodoende kwam hij bij ons 
terecht’’.
Sinds 2001 is de winkel in 
handen van hun zoon en 
volgend jaar bestaat de win-
kel 50 jaar. ‘’Hier zijn we erg 
trots op natuurlijk! Het gaat 
erg goed met de winkel en 

 Wout van Vlerken Sr. en zijn vrouw Franka zijn de grondleggers 
van Electroworld Wout van Vlerken gevestigd in Mierlo-Hout 

(Bron foto; Mandy Meeuwsen,www.onsmierlohout.nl)

natuurlijk vinden we het su-
per dat er een vestiging in 
Someren is bijgekomen’’.
Wat ze zoal met al de vrije 
tijd doen die ze hebben? 
Wout: ‘’Ik ben jarenlang ac-
tief geweest bij de Houtse 
Toneelgroep en heb daar 
met veel plezier toneel ge-
speeld en geholpen met het 
opbouwen van het decor. 
Daarnaast  gaan we nog 
altijd graag op pad met de 
Oldtimer en natuurlijk be-
leven we veel plezier aan de 
kleinkinderen, dus vervelen 
doen we ons nooit!’’
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Al 100 jaar midden 
in de samenleving

Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout

WWW.COMPAEN-WONEN.NL

Houtse Toneel-
groep speelt klucht 

De familie Stortkook heeft, op z’n zachtst 
gezegd, een nogal ‘aparte’ kijk op het le-
ven. In deze familie worden goede ma-
nieren én werken verafschuwd! Iedereen 
leeft van een uitkering en wil dat graag zo 
houden.

Wanneer ome Geert nogal plotseling over-
lijdt, begint er een fel gevecht om zijn er-
fenis; een gevecht dat op ’t scherpst van 
de snede wordt uitgevochten: ieder voor 
zich en elkaar niks gunnend. Oplichting, 
misleiding en ruzies zijn aan de orde van 
de dag.
Tussendoor moet de familie ook nog voor 

oma Stortkook zorgen. Oma draagt een 
groot geheim met zich mee, wat grote ge-
volgen heeft voor de hele familie.
Wij nodigen je van harte uit om te komen 
genieten van deze klucht vol humor en 
uitgesproken typetjes.
De regie is in handen van Reggie Spoor-
makers die afscheid neemt van HTG na 
deze voorstellingen. Het zou fantastisch 
zijn als veel mensen komen genieten van 
haar afscheidsstuk.
Speeldata:
Vrijdag 28 september om 20.00 uur
Zaterdag 29 september om 20.00 uur
Zondag 30 september om 14.00 uur

De Houtse Toneelgroep speelt op vrijdag 
28 september, zaterdag 29 september en zondag 

30 september de klucht “Zo zijn onze manieren” in 
De Geseldonk in Mierlo-Hout. 

Locatie - Wijkhuis De Geseldonk 

(Cederhoutstraat 44, Helmond)

Entreekaarten - Entree € 7,50 p.p.

Online reserveren:

www.houtsetoneelgroep.nl/

reserveren

Reserveerlijn:

06-12895727 of stuur een 

SMS of WhatsApp.
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Informatiebord Alphonsus onthuld 
door Nellie en Gerrit van Neerven 

Het bord staat tegenover het huidige 
woonzorgcentrum Alphonsus en werd 
na een korte toespraak onthuld door 
het echtpaar Nellie en Gerrit van Neer-
ven. Ook wethouder Harrie van Dijk, hij 
is woonachtig in Mierlo-Hout, kwam een 
kijkje nemen.

Er was een groot aantal belangstellenden 
aanwezig. De informatie op het bord ver-
telt de geschiedenis over het voormalige 
klooster, dat inmiddels is afgebroken en 
op welke plek nu het zorgcentrum Alp-
honsus is gevestigd. De onthulling werd 
verricht door Nellie en Gerrit van Neerven 
van de stichting Stadsgalerij Helmond, 
omdat zij kortgeleden een maquette heb-
ben gemaakt van het voormalige klooster. 
Heemkundevereniging Myerle heeft ge-
zorgd voor de juiste informatie. 

Enkele leden van de vereniging hebben 
zelfs een bezoek gebracht aan de archie-
ven van het liefdegesticht om zeker te zijn 
dat de juiste informatie op het bord ver-
woord zou worden.

De wijkraad Mierlo-Hout hoopt in de 
toekomst nog vijf borden te onthullen. 
Het informatiebord is onderdeel van de 
historische route door Mierlo-Hout en is 
mede mogelijk gemaakt door de wijkraad 
Mierlo-Hout, gemeente Helmond, de Ra-

bobank Helmond en Heemkundekring 
Myerle.

Op onze website www.helmondnu.nl is 
ook een gefilmd verslag te vinden van de 
onthulling.

Op de zonnige zaterdagmiddag van 30 juni werd in Mierlo-Hout het 
vijfde informatiebord van de toekomstige historische route onthuld. 

De onthulling van het vijfde informatiebord in Mierlo-Hout is officieel een feit, ga dus zeker 
even lezen wat er op staat! (bron foto; Eric van der Putten, www.helmondnu.nl)

Aanpak 
hondenpoep-
overlast gemeente 
Helmond
Gemeente Helmond is weer de jaarlijkse 
campagne gestart om de overlast door 
hondenpoep in de wijken te verminde-
ren. De campagne is in week 29 (16 juli) 
gestart in Mierlo-Hout. Het start met 
het extra schoonmaken van de bekende 
overlastplekken. Op overlastplekken ko-
men ludieke borden te hangen. De stads-
wacht houdt extra toezicht en controles. 
En de rest is aan de hondenbezitters zelf. 

Goede voorzieningen
De gemeente heeft de afgelopen jaren veel 
gedaan om het hondenbezitters makke-

lijk te maken de stad schoon te houden. 
In bijna alle wijken zijn extra voorzieningen 
voor het uitlaten van honden gemaakt. De 
voorzieningen zijn de afgelopen jaren flink 
verbeterd en worden regelmatig gereinigd. 
Om het opruimgedrag te stimuleren zijn 
met hulp van de hondenwerkgroepen een 
aantal zaken geregeld:

• Er zijn depodogs geplaatst, afvalbakken 
waarin de zakjes met hondenpoep kun-
nen worden gegooid en waar nieuwe zak-
jes beschikbaar zijn. 
• Er zijn nieuwe uitlaatstroken en loslaat-
terreinen gemaakt waar de hondenpoep 
niet hoeft worden opgeruimd .
• Verschillende hondenloslaatterreinen 
zijn van een hekwerk met poorten voorzien
• Veel verbodsgebieden zijn opgeheven, 
zodat hondenbezitters meer wandelmo-
gelijkheden hebben gekregen.

Overlastplekken
Door goede voorzieningen voor honden 
te treffen gaat de gemeente er van uit 
dat hondenbezitters bereid zijn hun me-
dewerking te verlenen aan de aanlijn- en 
opruimplicht, die in het grootste deel van 
de stad geldt. 
Bij overlastplekken staan borden die at-
tenderen op de opruimplicht. 
Tijdens de campagneweken gaat de 
Stadswacht intensief controleren op de 
overlastplekken. Daarbij wordt gelet op de 
opruimplicht en of hondenbezitters een 
bruikbaar zakje bij zich hebben. 

Overlast melden
Overlast kunt u melden bij de Stadswacht 
(tel. 0492-845970) Natuurlijk kunt u hon-
denbezitters ook aanspreken op hun ge-
drag. Daarmee doet u uw medebewoners 
van de wijk een groot plezier.
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INZAMELING
OUD PAPIER
KLEDING
SCHOENEN

Elke zaterdag van 09.00 - 13.00 uur 
Koeveldsestraat 16

Mike heeft jaren geleden ooit een tekenbeet gehad die niet ont-
dekt werd. Toen hij later vele klachten kreeg en zijn lichaam 2 
jaar geleden volledig instortte, bleek hij de Chronische ziekte van 
Lyme te hebben. Doordat deze ziekte in Nederland niet erkend is, 
moet Mike alle behandelingen zelf betalen die hij in België volgt.
Nadat Renè dit hoorde, zei hij gelijk dat hij zich voor Mike wilde 

inzetten en geld voor hem wilde inzamelen. In april van dit jaar 
liep hij 7 uur lang met een aantal andere lieve mensen mee met 
"Lopen voor Lyme" voor Mike en afgelopen weekend werd ook de 
80 km van de Kennedymars uitgelopen, een enorme prestatie!
Bedankt lieve mensen waaronder ook grote dank aan vele on-
dernemers en winkeliers die Renè en Marion (moeder van Mike) 
bereid hebben gekregen om een financiële bijdrage te doen!
Bijna strompelend en met ontzettende zere voeten haalde Renè 
de finish om 10:57 uur.

Marion liep het laatste stuk met hem mee om hem mentaal te 
ondersteunen. Een emotioneel moment werd het toen hij Mike 
bij de eindstreep trof en hem kon melden dat er een bedrag van 
maar liefst €2000,- is binnengehaald!

Dankzij Renè , alle lieve teamleden van "Lopen voor Lyme" en 
alle hartverwarmende sponsoren kan Mike zijn veelbelovende 
behandeling in België blijven voortzetten en kan hij wellicht her-
stellen van deze vreselijke ziekte!

Mooi bedrag 
opgehaald 
voor Mike! 

Bij de Kennedymars van dit jaar zaten 
een boel bijzondere verhalen. Zo 

ook uit Helmond. De Houtse Renè 
Baggermans liep de Kennedymars 

afgelopen weekend uit voor de 
25-jarige Mike Billekens, eveneens uit 

Mierlo-Hout.

De Houtse Renè Baggermans (links) liep de 80 km van de Kennedymars 
helemaal uit voor Mike Billekens (midden). Moeder Marion (rechts) was 
natuurlijk ontzettend trots! (bron foto; Marion Meesters)

HEB JIJ EEN 
MOOIE FOTO
VAN MIERLO-HOUT?
Mail dan naar 
redactie@onsmierlohout.nl
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Op de woensdag vond de mega fun dag plaats. Van een afstand 
was het plezier al te horen en te zien. Op evenemententerrein 
de Neerhei, tussen Mierlo-Hout en Brandevoort, stonden tien-
tallen springkussens, een kleine twintig meter stormbaan, een 
nostalgische frietwagen, een gezellig familie terras, een flink 
aantal liters water, een buikschuifbaan. Kortom; mega fun!

Het weer was erg goed en de kinderen vermaakten zich volop! 
Overal waren lachende gezichtjes te zien, niet alleen van de kin-
deren maar ook van de vrijwilligers! Je kon duidelijk zien dat ze 
evenveel plezier beleefden aan deze gezellige dag. 
Op vrijdag zat de Kindervakantieweek er al weer op maar de  
organisatie kan terugkijken op een zeer geslaagde week!

Van 9 t/m 11 juli vond de kindervakantieweek 2018 plaats. De 
hele week waren er activiteiten te beleven die georganiseerd 
waren door jeugdgroep Mierlo-Hout. Onze redactie nam een 

kijkje op woensdag!

Geslaagde 
Kindervakantieweek 

2018!

Op woensdag vond de mega fun dag plaats op evenemententerrein de Neerhei. De kinderen vermaakten zich volop! 
(bron foto’s: Mandy Meeuwsen en Eric van der Putten, www.onsmierlohout.nl)
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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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25 jaar geleden kwam de heer Peter 
Abrahams bij Peter langs met de vraag of 
hij mee wilde helpen met het organiseren 
van een braderie. Peter zei meteen ja en 
sinds die tijd organiseert hij al de gezelli-
ge braderie in Mierlo-Hout.

Helaas is na een aantal jaar Peter Abra-
hams ernstig ziek geworden en kon de 
braderie in dat jaar ook niet doorgaan. 
Hierna is Peter donkers samen met buro 
Koolen en Koolen uit Tilburg in zee ge-
gaan en sindsdien organiseren ze samen 
de braderie. B.C. Karper ’83  is nog altijd 
het goede doel. De wedstrijd kleding en de 
benodigdheden voor de biljartsport wor-
den nog altijd bekostigd uit de opbrengst 
van de braderie.

In januari en februari begint peter al met 
organiseren samen met zijn dochter Patri-
cia. Dit gebeurt d.m.v. het aanvragen van 
de benodigde vergunningen en het bena-
deren van standhouders. Peter vind het 
erg jammer dat hij geen subsidie krijgt en 
ook dit jaar is de subsidie aanvraag weer 
afgewezen. Maar ondanks dat laat peter 
laat zich niet uit het veld slaan en gaat hij 

25 jaar braderie 
in Mierlo-Hout

Organiseren zit hem in het bloed. Peter donkers, 
eigenaar van Café de Karper, organiseert al voor het 

25e jaar de braderie in Mierlo Hout. 

Vader Peter en dochter Patricia organiseren elk jaar op de laatste zondag van augustus de 
gezellige braderie in Mierlo-Hout (Bron foto; Eric van der Putten, www.onsmierlohout.nl)
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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

stoïcijns door met organiseren. Op zondag 
26 augustus vindt een jubileum plaats 
voor de braderie-jaarmarkt: 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. Ook dit jaar is er weer 
een superleuk programma o.a. een gewel-
dige Elvis imitator, en de Nederlandse Neil 

Diamond. De laatste 2 jaar was het super 
dus we gaan ervanuit dat ook dit jaar het 
weer een geslaagd evenement zal worden.

Graag tot ziens op 26 augustus!

(Bron foto’s; Organisatieburo Koolen & Koolen)
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Wat zijn HOUTSNIPPERS?
Bij elke aankoop krijgt u GRATIS spaarpunten: HOUTSNIPPERS

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

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

HOUTSNIPPERS

WWW.HOUTSNIPPERSNU.NL

SPAAR VOOR UW VOORDEEL

ZOMER AANBIEDING 
Tegen in levering van 1000 houtsnippers een 
gratis dessert. (geldig tm 31 augustus )
Eetcafé De Barrier, Houtsestraat 64, 5706 LS Helmond

SPSPAARPAARPASAS

HOUTSNIPPERS OVMH

DE JBL GO
Jouw alles-in-één luidspreker, streamt 
muziek via Bluetooth vanaf smartphones en 
tablets en heeft een oplaadbare batterij met 
maximaal 5 uur speeltijd.  
Normaal 24,95 
nu voor 2500 houtsnippers

Electroworld Wout van Vlerken B.V. Hoofdstraat 105, 5706 AK Helmond

Kijk voor alle deelnemende locaties op 
www.houtsnippers.nl
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Stel: je bent tussen de 13 en 17 jaar oud. 
Het lijkt je leuk om leeftijdsgenoten te 
ontmoeten tijdens een leuk feestje. Waar 
kun je dan terecht? De Minorfeesten in 
Mierlo-Hout bieden dan uitkomst. Het 
Wijkfonds van Rabobank Helmond on-
dersteunt dit initiatief. 

Het staat inmiddels als een huis, de Mi-
norfeesten in Mierlo-Hout (De Geseldonk). 
Menig tiener heeft hier voor het eerst een 
feestje gevierd. Vijf keer per jaar beklim-
men jonge opkomende artiesten er het 
podium. 
Joke van Eemeren organiseert samen met 
een bevlogen team jongeren de feesten. 

‘De een brengt folders rond, de ander 
maakt posters en weer een ander maakt 
filmpjes. Een superleuk team!’ 

‘Ik weet nog: het eerste feest. Meteen 550 
man binnen, daar kregen we echt kippen-
vel van. Dát hadden we nooit verwacht.’ 
Inmiddels zijn de tieners van toen het 
concept ontgroeid en moet de organisa-
tie goed zijn best doen om telkens te ver-
nieuwen en het zo voor de nieuwe gene-
ratie tieners aantrekkelijk te houden. ‘Die 
moeten het weer ontdekken.’ 
De feesten staan niet alleen bij de jeugd 
goed bekend, ook bij de ouders. ‘Wij han-
teren strenge regels, hebben goede be-

veiliging, verkeersregelaars en EHBO én 
ouders mogen, als ze dit van tevoren aan-
geven, om 21.00 uur even komen kijken. 
Ook zorgen we voor begeleiding voor jon-
geren die dat kunnen gebruiken’, vertelt 
Joke. ‘Maar dit alles brengt ook veel kosten 
met zich mee. Zeker omdat we ook leuke 
namen proberen te boeken en omdat we 
de entree niet willen verhogen. Je betaalt 
3 euro voor een kaartje en dat is een be-
wuste keuze, dit moet voor álle jongeren 
toegankelijk zijn.’ Joke is dan ook blij met 
de ondersteuning van de Rabobank.  ‘We 
kunnen deze bijdrage goed gebruiken.’  
Daniëlle van Laanen-Smets is Wijkam-
bassadeur namens Rabobank Helmond 
in de wijk Mierlo-Hout. ‘Mijn dochter zit 
net op de middelbare school en is onlangs 
voor het eerst naar zo’n feest geweest, dus 
ik begrijp hoe belangrijk zo’n evenement is 
voor deze doelgroep’, vertelt ze. ‘Jongeren 
uit heel Helmond komen hierheen, zo’n 
initiatief moet dan ook behouden blijven.’ 

Tieners leven zich 
uit bij Minorfeesten 

Fotobijschrift: De Minorfeesten zijn voor jongeren die tussen de 13 en 17 jaar oud zijn en staan garant voor een geslaagde en 
gezellige avond! (bron foto; Rémon Smits)

POPorkest
Muziekvereniging Unitas en Harmonie 
Sint Lucia start na de vakantie 20 augus-
tus met een POP orkest o.l.v. een nieuwe 
dirigent Bob van Rutte,  muziekdocent 
van het Kunstkwartier. Dit Poporkest be-
staat uit 16 muzikanten en  percussie.

Wij zoeken voor dit orkest nog 2 gitaristen 
en een keyboard speler. Heb je interesse 

laat dit even weten via de site van Muziek-
vereniging Unitas.

Slagwerkgroep Muziekvereniging Unitas
Deze slagwerkgroep bestaat op dit mo-
ment uit ruim 20 leden. Deze groep 
repeteert om dinsdagavond in Wijk-
huis de Geseldonk. Heb je interesse 
om mee te doen en een opleiding te 

volgen voor percussie? Schrijf je in via 
de site van Muziekvereniging Unitas:  
www.muziekvereniging-unitas.nl
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 Ontdek 
     onze 
 vernieuwde        
     winkel!

VERNIEUWDE 
OPENINGSTIJDEN
ma t/m za  8.00 - 21.00 uur

zo  10.00 - 19.00 uur

Helmond, Hoofdstraat 168
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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

Kringgildedagen 2018
een collectief succes

Groots was de ondersteuning van de 
gemeenschap Mierlo-Hout en de vele 
ondernemers. Maar ook van de steun 
van: Gemeente Helmond, burgemeester 
Blanksma, Pastoor - Deken van de Laar, 
subsidieverstrekkers, onze leden en vrij-
willigers, het Kringbestuur en alle deelne-
mende verenigingen. RKSV Mierlo-Hout, 
Zaal de Koning, van Rijsingen Diepvries, 
dansvereniging X-Perience, Janssen Ver-
reiker, Kring Peelland, de verkeersrege-
laars, Fanfare Unitas, Adcommunicatie, en 
alle bezoekers van de 4 Kringgildedagen.

En omdat we niemand willen vergeten: 

willen we verder iedereen, die op wat voor 
een manier dan ookzijn steentje heeft bij-
gedragen tot het welslagen van de Kring-
gildedagen, 2018 bedanken. Ook vindt u 
hieronder de uitslag van de loterij

Hoofdprijs 2 elektrische fietsen
lotnummer: 0447
1ste prijs Gilde Promo evenement 
lotnummer: 0601
2de prijs Huidverzorging set
lotnummer: 0305
3de prijs Reischeque
lotnummer: 0294
4de prijs Quarts wekker

 
lotnummer: 1948  
5de prijs Cadeaubon
lotnummer: 0639
6de prijs Schutterke likeur
lotnummer: 0413

Alle prijzen zijn reeds in het bezit van de 
gelukkige winnaars.
Het Gilde Sint Antonius Abt bedankt alle 
deelnemers. 
Het Gilde leeft op ’t Hout

Bijzonder dank en een 
vriendelijke Gildegroet,
Gilde Sint Antonius Abt

Met gepaste trots kijkt het Gilde Sint Antonius Abt 
terug op 4 welgeslaagde fantastische gildedagen 

onderverdeelt in 3 gildedagen bestemd voor onze 
eigen gemeenschap en de topper: De Kringgilde 

zondag op 24 juni.
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Historisch Mierlo-Hout: 
De annexatie van 

Mierlo-Hout

2

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

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Mierlo-Hout samen ging met 
Helmond. Om precies te zijn, werd dit werkelijkheid op 1 januari 

1968. Voor die tijd was Mierlo-Hout onderdeel van Mierlo. De 
geschiedenis van het annexeren is er niet zomaar eentje. Er zijn flink 
wat onderhandelingen verricht om tot het Mierlo-Hout van vandaag 

te zijn gekomen.

Hoe het allemaal begon
De eerste plannen voor een annexatie 
kwamen op tafel in 1919, net na de eer-
ste wereldoorlog. In Noord-Brabant werd 
onderzocht welke gemeenten samen-
gevoegd konden worden. Een delegatie 
bestaande uit de pastoor, het hoofd der 
school en enkele raadsleden kwam op 
het voorstel om ‘het Hout’ bij Helmond te 
voegen. Voordat dit werkelijkheid wordt, 
moest er nog een hoop besproken en 
geregeld worden. Er zit 49 jaar tussen de 
eerste ideeën en de definitieve annexatie 
van Mierlo-Hout.

In Helmond had men toentertijd al voor-
zieningen zoals waterleidingen en de 
plannen bestonden al om deze door te 
trekken. Naar aanleiding van die actie 
kwamen de gedeputeerde staten op het 
idee om gemeenten met een inwoneraan-
tal onder de 3000, op te heffen. Mierlo 
zat boven dit aantal wat betekende dat ze 
niet bij Helmond hoefde te komen. 

Een jaar later in 1920 gingen de gemeen-
te Helmond en Mierlo zelfs in gesprek om 
te annexeren als hier financiële voordelen 
aan verbonden waren. In die tijd stond de 

gemeente Mierlo nog open om eventueel 
een deel af te staan. Twee jaar later waren 
deze meningen het compleet tegenover-
gestelde en zag de gemeente Mierlo een 
mogelijke annexatie niet meer zitten.

In 1923 wilde Helmond niet alleen an-
nexeren, maar wilde ze ook het gebied 
Molenheide én de Gemeente Geldrop 
hebben. Een meerderheid van de raadsle-
den was tegen elke vorm van annexatie en 
inmiddels belemmerden de plannen de 
toekomst van Mierlo.
In 1924 werd er gepleit vóór de annexatie 

De ‘oude’ bordjes van Mierlo-Hout zijn nog steeds intact (Bron foto; Eric van der Putten, www.onsmierlohout.nl)
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van Helmond door Mierlo. De bebouwing 
van Mierlo-Hout liep al over in Helmond.  
Tevens had Helmond gas en waterleidin-
gen, waar dit in Mierlo nog niet zo was. 
Een jaar later wilde de Gedeputeerde Sta-
ten Helmond uitbreiden. Delen van Aar-
le-Rixtel en Mierlo én ‘Het Hout’ (tot aan 
Brandevoort) zouden dan bij Helmond 
komen. Mierlo was hier echter op tegen en 
ging tegen het wetsvoorstel in. Hierdoor 
werden de annexatieplannen uitgesteld.
In 1929 kwam er een nieuw wetsontwerp 
waarin een voorstel werd gedaan om Mier-
lo en Stiphout op te heffen en Helmond 
uit te breiden met gedeelten van Mierlo, 
Stiphout, Bakel, Milheeze en Aarle-Rixtel. 
Geldrop zou dan een gedeelte krijgen van 
Mierlo, Aarle-Rixtel en van Stiphout. Dit 
was hetzelfde plan dat in 1920 al voorge-
steld was. Mierlo was hier echter op tegen 
en met een kleine meerderheid werd er 
wéér tegen het wetsvoorstel gestemd.
Tien jaar later in 1939 doken de plannen 
voor een annexatie weer op. Het plan was 
nog steeds hetzelfde maar met de aan-
passing dat Mierlo-Dorp eventueel naar 
Geldrop zou kunnen gaan. Mierlo-Hout 
zou dan samen met andere gebieden 
naar Helmond gaan. Uiteindelijk werd op 
1 januari Mierlo-Hout samen met de voor-
malige gemeente Stiphout bij Helmond 
gevoegd. Mierlo-Hout alleen al voegde zo 
een 5.454 inwoners toe aan de gemeente 
Helmond.

Waar zijn de straatnaambordjes?
Natuurlijk had de annexatie samen met 
Helmond gevolgen. Zo werden destijds 
alle bordjes met de naam: ‘Mierlo-Hout’ 
weggehaald en maakte deze plaats voor 
bordjes met de naam ‘’t Hout’. Menig 
bewoner maar vooral de Mierlo-Houtse 
verenigingen waren hier niet over te spre-
ken. Veel van hen voerden de naam ‘Mier-
lo-Hout’ in hun clubnaam, wat weer zorg-
de voor verwarring onder bezoekers want 
zij konden immers niet weten dat Mier-
lo-Hout en ’t Hout dezelfde wijk waren. 
Door de inzet van een stel trotse Mier-
lo-Houtenaren, ontstond het idee om de 
bordjes met de naam ’t Hout terug te ver-
anderen in ‘Mierlo-Hout’. Zo werden er o.a. 

foto’s gemaakt van het bord op diverse 
invalwegen van Mierlo-Hout. Bij elke af-
beelding werd een plattegrond getekend 
waarop aangegeven stond waar de borde 
eigenlijk zouden moeten komen. Dit initi-
atief werd voorgelegd aan de gemeente en 
de wijkraad Mierlo-Hout met als resultaat 
dat op 9 december 2005, na 37 jaar, de 
nieuwe bordjes een feit waren! De bordjes 
staan op vijf plekken in Mierlo-Hout: 

De entree van de Mierloseweg, nabij de 
kruising van de Europa, De Houtse Pa-
rallelweg bij de Goorloop, op de Heeklaan 
nabij Houtsdonk, Geldropseweg nabij de 
stadsplattegrond en op de Medevoort in 
de buurt van de Schootense Loop.

Protestvergadering tegen de annexatie door Helmond van Mierlo-Hout in het Unitasgebouw aan de Hoofdstraat in Mierlo Hout. 
Rechts Bert van Kuijk (later burgemeester van Mierlo) voor hem Harry Lambregts secretaris van Stiphout. (bron foto; Regionaal Historisch 

Centrum Eindhoven, Pierre van de Meulenhof,  [Fotopersbureau Van de Meulenhof] (fotograaf ) )

De hoofstraat ca. 1960-1970 (bron foto; Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Jos Pé (fotograaf ) )
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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.  

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

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. Meer informatie is te vinden 
op onze website www.ashorst.nl .

BBQ Feest “Het is weer Zomer!”
Op zondag 1 juli jl. hield wijkvereniging As-
horst haar jaarlijkse zomerfeest. Met dank 
aan de vrijwilligers die de opbouw voor re-
kening hadden genomen konden we om 
twee uur van start met de middag. Tijdens 
het welkomstwoord van voorzitter Arie van 
Houwelingen werden de nieuwe bestuurs-
leden Theo Penders (penningmeester) en 

Jeroen Giebels voorgesteld, Willy Kuipers 
(secretaris) maakt het bestuur compleet. 
Verder werd aandacht gevraagd voor het 
teruglopende ledenaantal en riep Arie alle 
leden op om actief buren en bekenden 
actief te benaderen om ook lid te wor-
den. Daarna werd het mede dankzij het 
prachtige weer, de goede zorgen van onze 
grillmaster en de dames achter de bar, en 
uiteraard de grote opkomst een gezellige 
middag! Langs deze weg willen we ieder-
een die een bijdrage heeft geleverd aan 
deze middag nogmaals bedanken voor de 
geboden hulp.

Buurtpreventieteam Ashorst
Belangrijk onderdeel van het buurtpre-
ventieteam is de WhatsApp groep waar-
in in acute situaties snel informatie kan 

worden gedeeld. Zoals eerder bekend ge-
maakt worden de bestaande groepen per 
straat omgezet naar twee groepen voor 
de wijk: WhatsApp groep Ashorst West en 
WhatsApp groep Ashorst Oost, de schei-
ding loopt langs het fietspad dat door de 
wijk loopt. Deze groep zijn via de beheer-
ders weer gekoppeld met de WhatsApp 
groepen uit de omliggende wijken en met 
de wijkagenten. Aanmelden hiervoor kan 
via de website www.buurtpreventiehel 
mond.nl (is niet verplicht gekoppeld aan 
lidmaatschap van de wijkvereniging).

Namens de wijkvereniging Ashorst, 
Arie van Houwelingen, 
voorzitter@ashorst.nl, 0492-522447

Nieuws van 
Wijkvereniging 
Ashorst 
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Fanfare Unitas wordt 
Muziekvereniging Unitas

‘Nu is er nieuws; We breiden uit naar 
Brandevoort. Uiteraard blijven we in Mier-
lo-Hout, maar we gaan ons daarnaast ook 
vestigen in Brandevoort. Ook Brandevoort 
heeft nu met Unitas zijn eigen muziekver-
eniging. Vanaf het nieuwe schooljaar zul-
len ook in het BrandPunt muzieklessen 
worden verzorgd en gaat Unitas daar re-
peteren. De ene week in Mierlo-Hout op 
onze vertrouwde ruimte in de Geseldonk, 
de andere week in het BrandPunt. De mu-
zieklessen op maandag in de Geseldonk 
zullen uiteraard ook blijven bestaan. 
Er zijn er al vele muzikanten uit Brande-
voort die de weg hebben gevonden naar 
deze vereniging. En we hopen dat het hier 
niet bij blijft.  Hoe fijn is het om in de eigen 
wijk muziek te maken. Ook voor de leerlin-
gen is het ideaal om in Mierlo-Hout of in 
Brandevoort les te krijgen.
Er wordt binnen de wijk Brandevoort een 
geheel nieuwe muziekschool opgezet in 
samenwerking met Muziekschool Musi-
cas. Er zullen vanaf komend schooljaar 
muzieklessen worden verzorgd in onder 
andere trompet, piano, saxofoon, fluit, 
slagwerk, drums, en nog veel meer. Mocht 

je altijd al een bepaald instrument willen 
leren spelen aarzel niet en neem contact 
met ons op.
Voor meer informatie kunt u kijken 
op onze nieuwe website:
www.muziekvereniging-unitas.nl
Ook kunt u op deze site uzelf of uw kind 
inschrijven, ook voor muzikanten uit Mier-
lo-Hout en nieuwe leerlingen is deze site 
de eerste stap naar een muziekopleiding.

Om dit allemaal mogelijk te maken is de 
naam fanfare Unitas nu vervangen door 
muziekvereniging Unitas. Bij een fanfare 
is een beperkt aantal muziekinstrumen-
ten mogelijk, met een muziekvereniging 
wordt de mogelijkheid geboden om ook 

op andere instrumenten muziek te ma-
ken.  Lijkt het u leuk om muziek te ma-
ken en les te krijgen van een professionele 
muziekdocent? Kom dan langs tijdens een 
van onze repetities op maandagavond of 
tijdens een concert in het najaar. 
Zo organiseert Muziekvereniging Unitas 
op 27 oktober een Oktoberfest concert 
in wijkhuis de Geseldonk. Kaarten hier-
voor zijn voor vijf euro vanaf begin sep-
tember te verkrijgen bij slijterij ’t Pijpke 
en de Geseldonk.  Zien we u dan ook? 
Of neem contact op met ons op via  
info@muziekvereniging-unitas.nl
Muziekvereniging Unitas creëert samen 
met u een bruisend en muzikaal Mier-
lo-Hout en Brandevoort!’

Sinds 1924 is Unitas al een 
begrip in Mierlo-Hout.  
Zelfs optredens in het 
buitenland komen 
regelmatig voor. Zo is 
Unitas afgelopen juni 
nog naar Winterberg in 
Duitsland geweest. 90 jaar 
lang waren ze onderdeel 
van Mierlo-Hout en ze 
hopen dit nog lang te 
blijven doen!

Vanaf het nieuwe schooljaar zullen ook in het BrandPunt Muzieklessen worden verzorgd 
door Muziekvereniging Unitas (bron foto; Muziekvereniging Unitas) 

Zomerstop bij ’t Houtse Slem
Vrijdag 6 juli was voorlopig de laatste bridgemiddag bij Bridgeclub ’t Houtse Slem. In verband met de vakantie nemen de  

spelleiders hun welverdiende rust. Op vrijdag 24 augustus zal er weer gestart worden met een nieuwe serie!
Meer informatie over de bridgeclub: www.houtseslem.nl
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Evenementen
juli/aug. 2018 30 JULI T/M 26 AUGUSTUS

DINSDAG 7 AUG.

WOENSDAG 8 AUG.

WOENSDAG 1 AUG.

Kienen bij De Koning
Elke woensdag kun je bij De 
Koning gezellig gaan kie-
nen! Met een prijzenpot die 
kan oplopen tot maar liefst 
€300,-. De avond begint om 

Naald en draad 
naaigroep van Bavel
Iedereen die wil leren naaien 
kan elke dinsdag terecht in 
Wijkhuis de Geseldonk. Na-
tuurlijk is er ook gelegenheid 
om gezellig bij te kletsen.
Elke week van 13:00 – 16:30 
uur. Wijkhuis De Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44

ZONDAG 26  AUG.

Snookertown Outdoor
Funky, groovy, techhouse 
deuntjes op de jaarmarkt 
in Mierlo-Hout! Van 15:00 - 
20:00 uur. Hoofdstraat 136, 
5706AN Helmond

vakantiemarkt Mierlo-hout
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 centrum van 
Mierlo-Hout. 

13 T/M 17 AUG.

Seniorenvakantieweek 2018
Van maandag 13 tot en met 
vrijdag 17 augustus is het tijd 
voor de 10e seniorenvakantie-
week! De hele week vinden er 
activiteiten plaats in zorgcen-
trum Savant Alphonsus, maar 
ook daarbuiten. Het hele pro-
gramma is ook te vinden in 
de juli editie op onze website: 
www.onsmierlohout.nl

Kienen bij De Koning
Elke woensdag kun je bij De 
Koning gezellig gaan kienen! 
Met een prijzenpot die kan op-
lopen tot maar liefst €300,-. 
De avond begint om 19:30 uur 
en de zaal is open vanaf 18.00 
uur.. De Koning, Mierloseweg 
301 5707 AK Helmond

KBO St. Lucia Fietsclub
Van april t/m september: 
woensdag 13.30 uur  vertrek 
vanaf wijkhuis De Geseldonk. 
Eens per maand een  lange 
tocht van ong. 60 km.  ver-
trek 9.30 uur. Wijkhuis De Ge-
seldonk, Cederhoutstraat 44

MAANDAG 30 JULI

DINSDAG 31  JULI

Fanfare/ individuele les
Een leerling van fanfare Uni-
tas krijgt les van professione-
le muziekdocenten van het 
Kunstkwartier in Helmond. Zie 
verdere informatie bij Fanfare 
Unitas. Elke week van  18:00 
– 20:30 uur. Wijkhuis De Ge-
seldonk,  Cederhoutstraat 44

Naald en draad 
naaigroep van Bavel
Iedereen die wil leren naaien 
kan elke dinsdag terecht in 
Wijkhuis de Geseldonk. Na-
tuurlijk is er ook gelegenheid 
om gezellig bij te kletsen. Elke 
week van 13:00 – 16:30 uur. 
Wijkhuis De Geseldonk, Ce-
derhoutstraat 44

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.  Elke week van  
8.30 – 12.30 uur. U kunt de 
weekmarkt vinden aan het 
kerkplein in Mierlo-Hout, vlak-
bij de Jumbo.

EHBO Lotus
Wekelijkse Lotusbijeenkomst 
EHBO. Gratis entree.
Elke week van 19:30 – 
21:30 uur. Wijkhuis De Ge-
seldonk, Cederhoutstraat 44

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

Donderdag 26 juli: 19.00u 
Alphonsuskapel; 
Zaterdag 28 juli: 17.00u 
Kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang; 19.00u Lucia kerk 
Mierlo-Hout; volkszang;
Zondag 29 juli: 10.15u 
Lucia kerk Mierlo-Hout; 
volkszang Resi Oud-Vennik; 
Frans Verbart; Frans Knoops;
Donderdag 2 augustus: 19.00u 
Alphonsuskapel;
Zaterdag 4 augustus: 17.00u 
Kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang; 19.00u Lucia kerk 
Mierlo-Hout; volkszang; Pierre 
Dirks; Koos Dirks;
Zondag 5 augustus: 10.15u Lucia 
kerk Mierlo-Hout; volkszang 
Sjef Remmen en Annie 
Noordman; 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 Raijmakers-Sleegers; 
Maria Swinkels-Fijt; Ton Pachen; 
Kata Burhenne-van Deursen; 
Jane Landsbergen-Venema; 
Berdina Visser; Hans van Schie; 
Jacqueline van den Heuvel-
Aerts; overleden ouders van 
Bussel-Fleskens; Mathieu 
de Bie; Tonny van Mierlo-
Verhofstadt; Greetje Smits-van 
Eeden; Lenie van Vijfeijken-
Smulders; Lena Schmitz-

Snijders; Gerrit Luijben; Jan 
Verbakel; Trineke Verschuren-
Janssens; Toon van Vugt;
Donderdag 9 augustus:
19.00u Alphonsuskapel;
Zaterdag 11 augustus: 17.00u 
Kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang; Mia van den Reek-
Canters; 19.00u Lucia kerk 
Mierlo-Hout; volkszang;
Zondag 12 augustus; 10.15u 
Lucia kerk Mierlo-Hout; 
volkszang Käthie Saris-
Spoormakers; Zus de Vocht-
Tielemans; Joke van Iersel-van 
Weert; Martina Verspaget-van 
Dijk; Jan en Tonnie Verspaget-
Romonesco;
Donderdag 16 augustus:
19.00u Alphonsuskapel;
Zaterdag 18 augustus: 17.00u 
Kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang;
Zondag 19 augustus;
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; 
volkszang
Goen Keeren-Rooijakkers; Anja 
van der Linden-Rooyackers v.w. 
trouwdag;
Donderdag 23 augustus: 
19.00u Alphonsuskapel; 
Zaterdag 25 augustus: 
17.00u Kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; 
volkszang;
Zondag 26 augustus:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; 
volkszang
Noud en Bennie Meulendijks 
en hun ouders v.w. overlijden 
Noud; Resi Oud-Vennik; Harry 
van Bree;
Donderdag 30 augustus:
19.00u Alphonsuskapel;

19:30 uur en de zaal is open 
vanaf 18.00 uur. De Koning, 
Mierloseweg 301, 5707 AK 
Helmond.
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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: info@hbvcompean.nl, 
website: www.hbvcompaen.nl. 
Spreekuur op afspraak.

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 HUUR
GARAGEBOX

gelegen achter de woningen Mierloseweg 
273-275.  Huurprijs €80 per maand. 

Informatie 0492-663229 / 06-22476497

 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.

CURSUSSEN
SCHILDERCURSUS HELMOND

Voor jeugd 7-13 jaar en voor volwassenen.
www.atelier-overhorst.nl T.: 0492-525451

TE KOOP
TWEEDE ZIT & ZO

Groot aanbod van nette gebruikte 
kwaliteitsmeubelen. Tegen scherpe prijzen 

o.a. banken, seniorenmeubelen,  Prominent 
sta-op-stoelen, kasten, eethoeken enz. 

Bezoek onze winkel aan de 
Mierloseweg 321 Mierlo-Hout.

www.tweedezitenzo.nl
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Eikenwal 3a

VERKOCHTVERKOCHT

Catharina Berthoutlaan 6 Johanna v Heverleestraat 11

VERKOCHTVERKOCHT

Elzehoutstraat 42 Karpaten 35

VERKOCHTVERKOCHT
Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 
ALS IN 

EINDHOVEN

Karpaten 12


