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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
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.-

STUNT
TRAPRENOVATIE

STUNTZomer

VLOER HET ZELF 
HELMOND 
Engelseweg 223b, Helmond. 
Tel. 0492-52 52 70.

Maandag t/m donderdag:
09.30 – 18.00 uur
Vrijdag: 09.30 – 21.00 uur 
(koopavond)
Zaterdag: 09.00 – 17.00 uur
ZONDAG  24 SEPTEMBER
GEOPEND

Gevestigd in: Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, 
Capelle aan den IJssel, Eindhoven en Helmond.
GRATIS PARKEREN. WWW.VLOERHETZELF.NL

Met Riged Drager, 5 mm dik, 
toplaag 0,30 mm, met kurk onderlaag, 

eenvoudig zelf te leggen
per m

27.
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Op zondag 2 september 
houdt Dahliatuin 
Helmond-West haar 
jaarlijkse open dag. De 
tuin is open van 12.30 tot 
16.30 uur en gelegen aan 
Oversloot 1 (Houtsdonk) 
in Helmond-West. De 
toegang is gratis.

Gemeente Helmond 
legt de komende drie 
jaar in samenwerking 
met een commerciële 
partij glasvezel aan in de 
straten waar nog geen 
glasvezel ligt.

Met de aanleg van het 
Eindhovens kanaal in 
1845 werd Mierlo-Hout  
definitief afgesneden van 
Mierlo.

De Jumbo winkel aan 
Hoofdstraat 168 in 
Mierlo-Hout heeft een 
nieuw uiterlijk gekregen.

In de 
spotlights

Pastoor van de Laar

Pastoor van de Laar (rechts) geniet in zijn vrije tijd graag van een 
korte vakantie samen met pastoor te Asten en oud-Houtenaar 

Pieter Scheepers (links) en zuster Maria Jacoba van de zusters van 
het kostbaar bloed (midden) (bron foto; pastoor van de Laar)

Al 27 jaar is hij belangrijk 
voor Mierlo-Hout maar ook 
zeker daarbuiten: Pastoor 
John van de Laar.  In 1992 
kwam hij in Mierlo-Hout 
wonen en daar woont hij tot 
op de dag van vandaag nog 
steeds. Niet geheel van-
zelfsprekend want van oor-
sprong komt hij uit het dorp-
je Zeeland. Uiteindelijk is hij 
als priester zijnde in Mier-
lo-Hout beland. Dat is geen 
toeval; een priester wordt je 
niet, dat ben je.

De keuze om priester te wor-
den was snel gemaakt want 
eigenlijk wist hij al vanaf zijn 
7e dat hij priester wilde wor-
den. Pastoor van de Laar: 
‘’Priester zijn overkomt je 
gewoon, dat zit erin. Het zijn 
van priester is een harten-
wens die vervuld is.’’ Na zijn 
eerste communie werd hij 
misdienaar en is hij tot zijn 
20e actief geweest binnen de 
Zeelandse kerk. 
Op zijn 20e startte hij met 
de studie tot priester en 
uiteindelijk werd hij op zijn 

26e (1991)  tot diaken ge-
wijd in Mierlo en Priester in 
de Sint-Janskathedraal in 
Den Bosch. Hierna is hij naar  
Mierlo-Hout gekomen en 
woont hij hier al sinds 1992. 
In al die jaren van het priester 
zijn, is er natuurlijk veel ver-
anderd. Zo kwam in 1997 het 
kerkje van Helmond-West 
erbij en ontstond in 2010 de 
Damiaan Parochie met de 
Onze Lieve Vrouwe kerk, Tru-
dokerk, Luciakerk en de god-
delijke voorzienigheid. 
Als  je Priester bent, ben je dit 
24  uur per dag en 7 dagen in 
de week. Maar dat betekent 
niet dat er geen tijd is voor 
ontspanning. Vrijetijdsbeste-
ding bestaat dan ook vooral 
uit lekker actief bezig zijn zo-
als zwemmen en wandelen 
maar ook een korte vakantie 
op zijn tijd hoort er bij.
Ondanks dat hij al meer dan 
27 jaar in het vak zit, verveelt 
het nog geen dag. Het werk is 
erg gevarieerd. hoe een dag 
gaat lopen is altijd een veras-
sing; er kan altijd iets tussen 
komen. 

Het leukste aspect aan 
priester zijn? Het contact 
met mensen. ‘’Je krijgt te 
maken met jong, oud, ge-
lovig maar ook ongelovig. 
Door die diversiteit wordt 
het werk nooit saai’’.
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Brief ui tde wijk
Een nieuw magazine 

voor de wijk 
‘Ons Mierlo-Hout’ 

Begin mei 2018 verscheen in 
Mierlo-Hout de eerste uitgave 
van een nieuw glossy magazine, 
een nieuw wijkblad om trots op 
te zijn. Het is augustus als num-
mer 4 van de eerste jaargang in 
de brievenbussen valt. Je zou 
mogen zeggen dat de aanzet tot 
een nieuwe wijkkrant geslaagd 
is en hopelijk tot in lengte van 
jaren voortgezet kan worden. 
Toen Houtvonken ophield te be-
staan bleek al heel snel de grote 
behoefte aan weer ‘een krant in 
de hand’ en dat gat is in een snel 
tempo ingevuld door de uitgever 
Adcommunicatie. Het blad voor-
ziet in een vraag en behoefte en 
toont aan dat media op papier 
niet uit de tijd is en duidelijk in 
een behoefte voorziet.

Met de Lindenberg in Stiphout 
staat er een stevig voorbeeld 
met het verschil dat ‘Ons Mier-
lo-Hout’ met een eigen redactie 
werkt.

WAT GEBEURDE ER 
OP 1 JANUARI 2018
Het wijkblad Houtvonken wat 
na 53 jaar een wekelijkse gratis 
uitgave was, besloot haar werk-
zaamheden binnen de vrijwilli-
gersorganisatie stop te zetten. 
Een faillissement kon daarmee 
voorkomen worden. Mede gelet 
op de vaak lange staat van dienst 
onder de vrijwilligers een pijn-

lijke situatie. Houtvonken heeft 
alle mogelijkheden tot voortzet-
ting onderzocht en afgewogen 
maar er zaten geen haalbare op-
ties tussen. 

AANGEBODEN HULP
In het najaar van 2017 zijn er 
slechts enkele gesprekken ge-
weest met een afgevaardigde 
van verenigingen en instellingen. 
Dat heeft geen enkel resultaat 
opgeleverd. Slechts een voorzetje 
volgde in een vorm van samen-
werking van de vrijwilligers van 
Houtvonken met een commercië-
le uitgever. De vragen over de in-
vulling werden nooit beantwoord 
en de verdere uitwerking daar-
van was dus voor Houtvonken 
onmogelijk.

Het was dan ook verbazend wat 
in berichtgeving op een openba-
re vergadering van de wijkraad 
van 21-3-2018 werd uitgespro-
ken. Daar werd onomwonden 
uitgesproken dat steun aan 
Houtvonken was aangeboden en 
dat deze niet geaccepteerd zou 
zijn door Houtvonken. Een sig-
naal dat niet als prettig werd 
ervaren door de vrijwilli-
gers van Houtvonken. In 
diezelfde vergadering 
van de Wijkraad werd 
aangekondigd dat 
een aantal in-
stellingen on-

der aanvoering van de Wijkraad 
in een vergevorderd stadium 
waren en zouden overgaan tot 
de uitgave van een wijkkrant 
onder de naam ‘De Mierlo-Hou-
tenaar’. Al jaren geleden, toen 
Houtvonken nog actueel was, 
bood de wijkraad op de nieuw-
jaarsreceptie een podium, voor 
een nieuw blad onder die naam 
aan te kondigen zelfs voorzien 
van een proefmodel. Maar dit 
kwam verder niet van de grond.

OVERRULED
Echter het consortium van in-
stellingen dat de ‘Mierlo-Hou-
tenaar’ zou gaan uitgeven haal-
de snel bakzeil en was te laat.   
Nog voor hun eerste uitgave zou 
verschijnen  lag  ‘Ons Mier-
lo-Hout’ begin mei al in de brie-
venbussen. 

De slimme en doortastende uit-
gever was ook al maanden bezig 
een blad voor Mierlo-Hout uit te 
geven en haalde daarvoor in een 
vroeg stadium ook informatie bij 
Houtvonken.

VOORZIEN IN EEN 
BEHOEFTE
Het hoeft geen nader betoog dat 
er vanuit de wijk bij zowel de be-
volking als bij verenigingen en 
instellingen behoefte was aan een 
of andere vorm van een papieren 
krant. En ook die vraag is ‘Ons 
Mierlo-Hout’ niet ontgaan en zij 
zijn er dan ook op volle kracht in-
gegaan. Men heeft dit al bewezen 
in de vier edities in de afgelopen 
maanden. Edities die op termijn 
om de 14 dagen op de deurmat 
gaan vallen. Een kleurrijk, zelfs 
glossy magazine, dat nu weer de 
informatie over de wijk uitdraagt 
met een eigen redactie en op-
maak. 
En als ‘Ons Mierlo-Hout’ haar 
onafhankelijkheid kan waarbor-
gen en voldoende inkomsten kan 
generen kan het blad een mooie 
toekomst tegemoetzien.

Bij de ingeslagen weg en gekozen 
formule hoort de ondersteuning 
van de wijk 

Gastschrijver
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Zet de bloemetjes
maar buiten 

Open dag bij Dahliatuin Helmond-West 

Kom gerust een kijkje nemen en geniet 
van alle de kleurenpracht van de dahlia’s. 
Er is muziek, foto’s van de tuin door de ja-
ren heen en  een wedstrijd voor de mooi-
ste dahlia. Voor een kop koffie of thee met 
iets lekkers wordt gezorgd.

De leden van de tuin geven u graag een 
rondleiding door de prachtige tuin en zul-
len ook al uw vragen beantwoorden. Ook 
staan er  bloemstukken met dahlia’s en 
worden er bloemstukken en boeketten 
gemaakt door onze eigen leden. 

Verder is er een imker aanwezig die u 
graag uitleg geeft over het houden van 
bijen en kunt u informatie krijgen over wat 
het inhoudt om lid te worden en  een ei-
gen tuintje te onderhouden of ondersteu-
nend lid te worden van de dahliatuin; zo 
wordt u al ondersteunend lid voor maar  
€ 10,- per jaar.

Voor meer informatie: 
www.dahliatuinhelmondwest.nl

Op zondag 2 september 
houdt Dahliatuin 

Helmond-West haar 
jaarlijkse open dag. De 

tuin is open van 12.30 tot 
16.30 uur en gelegen aan 
Oversloot 1 (Houtsdonk) 

in Helmond-West. De 
toegang is gratis. 

Op zondag 
2 september 
organiseert 

Dahliatuin Helmond-
West alweer voor de  

61e  keer de open dag! 
(bron foto’s; Mandy 

Meeuwsen)
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Al 100 jaar midden 
in de samenleving

Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout

WWW.COMPAEN-WONEN.NL

door jan van rest

Het artikel in Ons Mierlo-Hout Maga-
zine nr. 4 over de annexatie van Mier-
lo-Hout, trok mijn aandacht, vooral 
de foto uit de doorrookte bovenzaal 
van het Unitas-gebouw was interes-
sant. Men gaf aan dat daarop Bert 
van Kuik en Harrie Lambrechts te zien 
waren. Volgens mij moeten er meer 
bekenden te ontdekken zijn. Ik meen 
Kareltje Verbakel, correspondent van 
de Helmondse Courant(?), te herken-
nen. Wellicht is het de moeite waard 
een poging te ondernemen om ook 
andere namen aan de vergetelheid te 
ontfutselen. Was Houtvonken toen al 
in beeld?

Toen wij in 1961 in een woning van de 

Vlisco te Mierlo-Hout kwamen te wo-
nen, werden we Mierlonaar. Een paar 
jaar later, toen mijn vrouw in verwach-
ting was, werd het nieuwe gemeente-
huis van Mierlo opgeleverd. Wij zijn 
toen naar de open dag geweest, om 
te zien waar we straks onze baby zou-
den moeten laten registreren.
Het kind werd in het ziekenhuis ge-
boren, zodat we haar op het kasteel 
in Helmond moesten melden. Sinds-
dien zijn onze volgende twee kinde-
ren in het ziekenhuis ter wereld geko-
men, en lagen zij zonder meer vóór 
op ons Helmonderschap dat nog 
moest volgen. 

Jan van Rest

Terreinmeester
gezocht

RKSV Mierlo-Hout is met spoed op zoek 
naar iemand ( man of vrouw ) die de func-
tie van terreinmeester binnen de vereniging 
wil invullen. Voor deze belangrijke uitdagen-
de functie zoekt de vereniging iemand die 
het prettig vindt om verantwoordelijkheid 
te dragen en die de taal van de voetballers 
(sters) spreekt.

In verband met de belangrijkheid van deze 
functie, als vrijwilliger, is RKSV Mierlo-Hout  be-
reid om ook een vrijwilligersbijdrage te vergoe-
den. Uw reactie graag met spoed mailen naar 
de secretaris of voorzitter van de vereniging via
secretaris@rksv-mierlo-hout.nl
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VC Polaris start nieuw seizoen

VC Polaris neemt aan de volleybalcom-
petitie deel met 5 heren-; 4 dames-; 3 
jongens- en 7 meisjesteams. Daarnaast 
komen bij het Cool Moves Volleybal nog 
een tiental basisschoolteams uit. Het con-
ceptprogramma geeft aan dat de eerste 
competitiewedstrijden voor zaterdag 22 
september staan genoteerd. De vaan-
delteams  van Polaris zijn in de zuidelijke 
derde divisie B van de NeVoBo ingedeeld 
en treffen heel veel bekende tegenstan-
ders. De heren openen met een uitwed-

strijd in Eindhoven tegen VCE/PSV. De 
dames spelen op 22 september eveneens 
een uitwedstrijd en gaan op bezoek bij VC 
VOLT 2, de nieuwe naam voor de fusie-
clubs uit het land van Cuyk. 
Voor informatie: zie www.vcpolaris.nl 

Indeling Derde divisie B Heren
VC Polaris Helmond; VCE/PSV Eindho-
ven; Terraveen FC Combinatie St. Odi-
liapeel;  Huynday Peter Jansen Stram-
proy;  TUPOS Baarlo; VVC Vught; Jola/

Olympus Made; Hands Up 2 Den Dun-
gen; ATAK '55 Waspik; Hornerheide /HHC 
Horn; Fit & Fysio/VC LIMAC Linne en Nu-
voc Veldhoven.

Indeling Derde divisie B Dames
VC Polaris Helmond; VC Volt Land van 
Cuijk 2; Ledub Budel 2; Hajraa Eindhoven; 
VC Landgraaf Heerlen; HOVOC Horst; 
VC Peelpush Meijel 3; VC Kessel Kessel 1; 
Volley Tilburg 3; ADC Urmond; HLB van 
Daal/DS Den Dungen; Vocala {Nieuwe fu-
sieclub uit Beugen, Oeffelt en Rijkevoort.)

Ter voorbereiding op het nieuwe volleybalseizoen,
beginnen bij de start van het nieuwe schooljaar 
op maandag 20 augustus ook bij VC Polaris de 

wekelijkse trainingen. 

Wil je voordelig een folder 
laten verspreiden? Bezorger worden? Heb je een bezorgklacht?

Neem dan contact met ons op via: 
bezorging@onsmierlohout.nl of bel: 0492-845 350.

74e Herdenking 
bevrijding van 
Mierlo-Hout
Op 22 september is het 74 jaar geleden dat Mierlo-Hout 
werd bevrijd op de vroege vrijdagochtend.  Elk jaar wordt 
deze dag en zijn bevrijders herdacht. Dat zal ook dit jaar 
weer gebeuren.

Op  donderdag 20 september wordt er om 10.00 uur een 
PowerPoint vertoning gehouden voor de leerlingen van 
groep 7 en 8 van basisschool ’t Baken.
Vrijdag 21 september is er een rondrit met oude militaire 
voertuigen vanaf basisschool ‘t Baken langs het herden-
kingsmonument naar de oorlogsgraven gelegen op het 
kerkhof aan de Slegersstraat. Waarna de rit verder gaat 
naar het Engelse kerkhof in Mierlo.
Op 22 september start de herdenking om 19.00 uur in de 
Sint-Luciakerk. Aansluitend kunt u mee naar het bevrij-
ding- en herdenkingsmonument, gelegen aan de Houtse 
Parallelweg.  

Voor meer informatie over de herdenking kunt u kijken op: 
www.monumentmierlohout.nl

Houtse bevolking wordt geëvacueerd net voor de bevrijding door de geallieerden. 
(bron foto; Archief Henk van de Westerlo).

Mierloseweg ter hoogte van de nog bestaande woonhuizen en café enkele uren 
voor de bevrijding. (bron foto; Archief Henk van de Westerlo).
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‘T BRANDPUNT   AANVANG 20.00
BIEZENLAAN 29, 

HELMOND BRANDEVOORT
KAARTEN VERKRIJGBAAR BIJ

BOUTIQUE4MORE

WWW.BOUTIQUE4MORE.NL  /  06 476 985 11

Bridgeclub 
’t Houtse Slem 

20 jaar jong 
Op 1 september a.s. bestaat de bridge-
club ’t Houtse Slem twintig jaar. Ruim 
twintig jaar geleden hebben een aantal 
Houtenaren onder de vlag van D’n Huijs-
akker leren bridgen. Er ging een wereld 
voor hen open, waarop ze besloten in 
clubverband te gaan bridgen.

De datum van 1 september 1998 wordt 
aangehouden als de datum, waarop het 
bridgen in clubverband begonnen is. Tot 
2015 was dat elke maandagavond in de 
clubruimte van D’n Huijsakker, eerst aan 
de Pastoor Elsenstraat, daarna in Huize 
Alphonus en later achter de Rabobank 
aan de Hoofdstraat. In 2015 is de bridge-
club verhuisd naar De Geseldonk. Hoewel 
de gezelligheid op de club als een groot 
goed wordt gezien, wordt nog elke maan-
dagavond in een onderlinge competitie 

van 30 avonden uitgemaakt wie de beste 
bridgers zijn van de club.

Op vrijdagmiddag organiseerde D’n Huijs-
akker vrij biljarten, rikken en bridgen.
Daarbij werd gebruik gemaakt van de 
spelkennis en de materialen van de 
bridgeclub. 

Op een bepaald moment heeft de bridge-
club de organisatie van het bridgen op 
vrijdagmiddag geheel overgenomen. Het 
aardige van dat bridgen op vrijdagmiddag 
is, dat ook niet-leden van ’t Houtse Slem 
daar aan deel kunnen nemen. Zij betalen 
daar een kleine vergoeding voor, terwijl om 
de zoveel weken prijsjes worden uitgereikt.

De bridgeclub is begonnen met enkele 
tientallen leden en telt er nu ruim zeven-

tig. Dankzij een royale belangstelling voor 
een beginnerscursus neemt het aantal le-
den met ingang van het volgende seizoen 
nog wat toe. 
Het vierde lustrum gaat op zaterdag 1 
september gevierd worden met een lu-
strum-bridgedrive, met aansluitend een 
buffet, beiden in De Geseldonk.

Meer informatie over de bridgeclub: 
www.houtseslem.nl

Mierloseweg 329, 5707 AK Helmond, tel.: 0492-536450

Hoofdstraat 42, 5683 AG Best, tel.: 0499-329997

Korte Kerkstraat 38, 5664 HH Geldrop, tel.: 040-2985253

Helmond - Best - Geldrop
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Helmond 
klaar voor
de toekomst 
met glasvezel
Prullenbakken die een seintje geven als 
ze voor tachtig procent vol zijn. Wereld-
wijd colleges volgen vanuit je eigen stu-
diekamer. Langer thuis kunnen wonen 
dankzij technologieën. Lantaarnpalen die 
de luchtkwaliteit meten. Over drie jaar is 
dit geen toekomstmuziek meer dankzij 
glasvezel in heel Helmond. En dat is nog 
maar het begin. 

Glasvezel voor iedereen
Gemeente Helmond legt de komende drie 
jaar in samenwerking met een commerci-
ele partij glasvezel aan in de straten waar 
nog geen glasvezel ligt. Dat is in de Bin-
nenstad, Dierdonk, Helmond-Noord, Hel-
mond-Oost, Helmond-West, Mierlo-Hout 
en Warande, buitengebied en particulieren 
in de industriegebieden.  

De gemeente ziet glasvezel als een nuts-
voorziening net zoals riolering en elektrici-
teit. Iedereen moet over betaalbare glas-
vezel kunnen beschikken om klaar te zijn 
voor de toekomst. 

Planning
In september wordt bekend gemaakt in 
welke wijk begin 2019 wordt gestart. In 
2021 zijn alle straten in Helmond voorzien 
van een glasvezelnetwerk. 

Meer weten? 
Kijk dan op www.helmond.nl/glasvezel

In 2021 zijn alle straten in Helmond voorzien van een glasvezelnetwerk. 
(bron foto; gemeente Helmond)

Nieuws en komende activiteiten in 
augustus en september.

Op 1 september a.s. bestaat bridgeclub ’t 
Houtse Slem 20 jaar en dat wordt gevierd. 
Op de dag zelf -een zaterdag- wordt er 
een lustrumtoernooi gespeeld, wat beslo-

ten wordt met een buffet voor de leden.
De echte liefhebbers hebben dan al op de 
maandagen 20 en 27 augustus meege-
daan aan de twee laatste zittingen van de 
Zomercompetitie 2018. 

Op maandag 3 september is de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering met versla-
gen van de activiteiten van het vorige sei-
zoen en met de plannen voor het nieuwe 
seizoen. 
Ook staat de verkiezing van een nieuwe 
voorzitter en een nieuw bestuurslid op de 
agenda. 

De interne competitie op 30 maandagen 
start op maandag 10 september a.s. en 
loopt door tot half mei 2019.
In de loop van september start het tweede 
deel van de beginnerscursus op woens-
dagmiddag.

Vanaf vrijdag 24 augustus zijn ook niet-le-
den weer welkom bij het bridgen op vrij-
dagmiddag. Als paar uiterlijk om 12.aan-
melden.

Alle activiteiten vinden plaats in 
De Geseldonk.

Agenda 
Bridgeclub 

’t Houtse Slem
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Het Eindhovens kanaal
Door: Martin Geerts, foto's: Chris Peel, Marinus van den Elsen en Heemkundekring Myerle

Met de aanleg van het Eindhovens kanaal in 1845 werd Mierlo-Hout  
definitief afgesneden van Mierlo. Dat de gemeente Mierlo dit niet zomaar 

accepteerde moge duidelijk zijn. Pas onder grote druk en na enkele consessies  
van de gemeente Eindhoven ging Mierlo accoord met de plannen.

De boot gemist
De gemeente Eindhoven had met de 
aanleg van de Zuid-Willemsvaart achter 
het net gevist. Maar de raad van Eindhoven 
begreep dat een goede infrastructuur een 
must was voor de welvaart van de stad 
en haar inwoners. Daarom ontwikkelde de 
gemeente plannen om zélf een kanaal te 
graven; het Eindhovens kanaal. Dat zou 
ten zuiden van Helmond aan moeten 
sluiten op de Zuid-Willemsvaart. In 1829 
werd een verzoekschrift ingediend bij de 
koning, maar die nam zelf geen beslis-
sing. Er kwam geen schot in de zaak en 
na overleg met de provincie werd toen, 
in verband met de kosten, maar gekozen 
voor een wegverbinding Eindhoven-
Helmond. Maar ook die heeft nog zo’n 
dertig jaar op zich laten wachten. Door 
de Belgische opstand namelijk, die zich in 
1830 aandiende, veranderde de toestand 
hier totaal en had men de handen vol aan 
andere zaken.

Mierlo door de knieën 
Maar Eindhoven hield vol en drong in 1839 
weer aan op de aanleg van een kanaal naar 

Helmond. De plannen daarvoor kwamen 
rond, maar daar kwam Helmond weer op 
tegen want die ijverde voor een straatweg 
tussen Helmond en Eindhoven. Toen kreeg 
Eindhoven er genoeg van. Het was een tijd 
van economische teruggang en werkloos-
heid en Eindhoven zat dringend verlegen 
om een goedkope verbinding te water. De 
stad besloot uiteindelijk het kanaal zelf te 
gaan graven, zonder een beroep te doen 
op overheidsgelden. Hierdoor is het kanaal 
eigendom van de gemeente Eindhoven 
geworden en dat is het nog steeds. Om 
aan de nodige middelen voor dit project te 
komen werd door de gemeente een obliga-
tielening uitgeschreven waarop voorname-
lijk Eindhovense ingezetenen intekenden. 

In 1844 werd begonnen met de voor-
bereiding van de plannen. Maar om die 
uit te voeren was de medewerking van 
de gemeenten Geldrop en Mierlo nodig. 
Vooral de gemeente Mierlo maakte het 
lastig en ging op de rem staan bij al het 
Eindhovense enthousiasme. Maar uitein-
delijk staakte de gemeente Mierlo haar 
verzet, na het dreigement dat het instru-

ment van de onteigening toegepast 
zou worden als de gemeentegronden 
niet tegen de afgesproken prijs zouden 
worden overgedragen. Op 4 juli 1845 kreeg 
Eindhoven de ministeriële goedkeuring 
en twee maanden later vond de aanbe-
steding plaats en werd er begonnen met 
de 13,9 km. lange waterweg, die feitelijk 
een zijtak is van de Zuid-Willemsvaart. Er 
werden volgens het bestek acht bruggen 
over het kanaal gepland, houten bruggen, 
die in de loop van 170 jaar regelmatig 
zijn vervangen. Zo is onder andere de 
oorspronkelijke Melkkoesche brug in 
Mierlo vervangen door de Betonnenbrug 
in de Geldropseweg. 

Ongeregeldheden onder de werklui 
Dergelijke grote werken verlopen nooit 
zonder de nodige problemen. De aanleg 
was echter geen probleem. Er waren vijf-
honderd arbeiders nodig maar die waren 
snel gevonden want er waren in de regio 
genoeg mensen die geen of onvoldoende 
werk hadden. Kleine problemen waren de 
beekjes de Goorloop, de Luchensche loop 
en het riviertje de Dommel. Die lagen in de 
weg. Daar waren twee kleine en een grote 
duiker voor nodig om ze onder het kanaal 
door te laten lopen. Een groter probleem 
was het feit dat er amok ontstond onder 
de kanaalwerkers die een hoger loon 
eisten. Ze waren boos omdat ze met hard 
werken niet meer konden verdienen dan 
30 cent per dag. Dat was te weinig om 
van te kunnen leven en je kon er al hele-
maal geen gezin van onderhouden. Maar 
hun protesten hadden geen resultaat, ze 
kregen geen cent meer. Dat leidde steeds 
weer opnieuw tot ongeregeldheden 
onder de werklui, zeker omdat het eten 
door de schaarste steeds duurder werd. 
Ondanks deze problemen kon het kanaal 
op 28 oktober 1846 feestelijk in gebruik 

Oudvensebrug over het Eindhovens kanaal tussen Mierlo en Brandevoort.
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worden genomen. De gemeenteraad van 
Eindhoven, dat toen nog geen 3000 
inwoners telde, vertrok ’s morgens om 
8 uur, vergezeld van een harmonie, per 
trekschuit naar de keersluis aan de Zuid-
Willemsvaart, waar de officiële opening 
van het kanaal plaatsvond.
Spoedig was er een geregelde, maar tot 
aan de Eerste Wereldoorlog maar beperkte 
beurtvaart. Die ging vanaf de Eindhovense 
haven, die op Stratums grondgebied lag, 
naar Rotterdam en Amsterdam. Vooral 
zware vrachten werden over het kanaal 
getransporteerd, zoals machines, bouw-
materialen, turf, steenkool en hout. De 
mensen die langs het kanaal woonden 
zagen het karakter van de scheepvaart 
met de tijden veranderen. Eerst was er 
nog het zeilschip en de trekschuit en 
naderhand kwamen de gemechaniseerde 
schepen. In 1862 kwam het eerste stoom-
schip, maar die soort schepen zorgden 
ervoor dat de onderhoudskosten aan het 
kanaal sterk opliepen, want die pleegden 
een aanslag op de oevers en maakten 
het kanaal steeds ondieper. Financieel 

was het kanaal dan ook geen succes. Eind 
19de eeuw was er nog een restschuld van 
69.000 gulden.

Bloeitijd in de jaren twintig
De gemeente Eindhoven ging er van uit dat 
het kanaal zichzelf moest bedruipen; aan 
onderhoud werd niet meer besteed dan er 
aan tolgelden (van de Zuid-Willemsvaart) 
en kanaalrechten binnen kwam. De 
inkomsten uit het riet, visrechten en de 
verkoop van bomen waren ook echt niet 
voldoende om tot een sluitende exploi-
tatie te komen en het kanaal moest van 
meet af aan concurreren met andere 
vormen van vervoer, zoals het vracht-
verkeer per spoor, tramwegen en auto-

wegen. In de eerste jaren na de Eerste 
Wereldoorlog kende het Eindhovens 
kanaal nog een bloeitijd. Begin jaren 
twintig kwamen er zo’n duizend schepen 
per jaar door en tussen 1929 en 1934 werd 
het flink opgeknapt en geschikt gemaakt 
voor grotere schepen.

Sluiting voor de scheepvaart
De oorlogsschade van de Tweede Wereld-
oorlog was groot en het scheepvaart-
verkeer herstelde zich maar moeizaam. 
Pas in 1958 werd het topjaar 1928 weer 
geëvenaard. Vlak bij het gemaal Mierlo, 
waar de oorspronkelijke Goorloop het 
kanaal kruist, zijn aan de beide kanaal-
oevers zwakke plekken zichtbaar die door 
damwanden versterkt moesten worden. 
Deze zwakke plekken zijn mede de reden 
waarom de gemeente Eindhoven op 
24 mei 1971 het raadsbesluit nam waarin 
werd bepaald dat het kanaal niet meer 
bevaren mag worden. Het kanaal werd in 
1974 daadwerkelijk voor de scheepvaart 
gesloten hoewel er zo af en toe nog wel 
eens een boot door komt. Het kanaal is 
dus nog altijd eigendom van de gemeente 
Eindhoven en de plannen om het kanaal 
te dempen en er een snelweg overheen 
aan te leggen zijn gelukkig niet door-
gezet. Zodoende is het Eindhovens kanaal 
heden ten dage een prachtig natuurge-
bied. Bovendien is het fietspad langs het 
kanaal nog steeds de snelste fietsroute 
tussen Helmond en Eindhoven.

Oude spelling op de betonnen brug van  
de Geldropseweg (foto links).

De brug bij de Keersluis was de eerste brug gezien vanaf het Eindhovens kanaal. Ze was 
jarenlang een obstakel voor het verkeer op de Kanaaldijk. In 1984 kwam daaraan een einde. 

De restanten van de oude trambrug  
over het Eindhovens Kanaal zijn nog  

steeds aanwezig. De tramlijn liep  
van Helmond naar Geldrop en bestond  

van 1906 tot 1935 (foto onder).
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ONTDEK
onze nieuwe winkel 

EN ONTVANG EEN gratis 
boodschappenkrat

VERNIEUWDE 
OPENINGSTIJDEN
ma t/m za  8.00 - 21.00 uur

zo  10.00 - 19.00 uur
Jumbo, Helmond, Hoofdstraat 168

✂

*  Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, 

vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en emballage.

Deze actie is geldig van za 1 t/m zo 30 september 2018 en alleen bij Jumbo Helmond, Hoofdstraat 168

Je ontvangt deze boodschappenkrat

gratis bij besteding vanaf € 25,-*

aan boodschappen.

GEMAKKELIJK
BOODSCHAPPEN DOEN!
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De indeling van de winkel is ruimer en 
overzichtelijker, waardoor klanten er nog 
gemakkelijker hun weg kunnen vinden. 

Nog meer vers
In de nieuwe winkel is er nog meer aan-

dacht voor verse producten die ter plekke 
worden bereid. Zo bereiden medewerkers 
verse pizza’s die klanten thuis af kunnen 
bakken. Bovendien halen klanten hun hart 
op bij het versplein, waar zij volop keuze 
hebben uit een ruim aanbod dagverse pro-

ducten, zoals groenten, fruit, vleeswaren, 
brood en (buitenlandse) kazen. 
Daarnaast kunnen klanten op de visafde-
ling zelf een bakje met verschillende soor-
ten diepgevroren vis samenstellen, zoals 
gamba’s en wilde zalm. 

Ook komt er een eigen slijterij in de win-
kel. Tevens beschikt de winkel straks over 
zelfscankassa’s, waarmee klanten hun 
boodschappen zelf kunnen scannen. Bij de 
speciale zelfscankassa kunnen zij bij een 
caissière in een handomdraai afrekenen.

Altijd een stapje verder
Frits van Eerd, CEO van Jumbo, kijkt sa-
men met alle Jumbo collega’s uit naar de 
heropening van de winkel: “We zijn er trots 
op dat we dankzij de verbouwing onze 
klanten nog beter van dienst kunnen zijn. 
We streven naar 100 procent klanttevre-
denheid op basis van onze succesvolle 
Jumbo formule: de laagste prijs, het groot-
ste assortiment en de beste service. 
Deze ambitie kunnen we alleen waarma-
ken met het enthousiasme, de vakkundig-
heid en de inzet van onze medewerkers.”

De Jumbo winkel aan Hoofdstraat 168 in Mierlo-Hout 
heeft een compleet nieuw uiterlijk gekregen. Klanten 
profiteren nu van nog meer keuze uit een gevarieerd 

assortiment, zoals ter plekke vers bereide pizza’s.

Vernieuwde 

in Mierlo-Hout 

In de vernieuwde supermarkt, welke van alle gemakken voorzien is, 
is het fijn winkelen. Een uitgebreide versafdeling, zelfscan kassa’s en 

nog veel meer (bron foto; Jumbo Supermarkten).

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
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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

M i e r l o s e w e g  2 8 8   •   H e l m o n d   •   0 4 9 2  -  5 4 4  7 6 4   •   w w w . b b t e g e l s . n l

laat u verrassen in onze
prachtige showroom
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Start turnlessen HT’35
Vanaf maandag 20 augustus zijn alle turnlessen weer begonnen:
- Gymzaal de Westwijzer (Cortenbachstraat, Helmond-West)
- Gymzaal St. Trudo (Gasthuisstraat, Stiphout)
- Gymzaal De Vendelier (Schutsboom, Brandevoort)
- Gymzaal Odulfusschool (Slegerstraat, Mierlo-Hout)
- Gymzaal Carolus (Markesingel, Brandevoort)

Er worden lessen aangeboden voor kinderen vanaf 3 jaar oud. 
In de kleutergroep leren zij alle basisvormen van bewegen, 
belangrijk voor hun motorische ontwikkeling. Instromen is in 
deze groep direct mogelijk. 

Vanaf 4-5 jaar zijn het turnlessen. Alle lessen worden gegeven 
door gediplomeerde train(st)ers. In verschillende groepen is er 
plaats voor nieuwe leden, kijk op de website voor een volledig 
rooster van de mogelijkheden voor uw zoon en/of dochter: www.
ht35.nl en/of neem contact op met onze verenigingscoördinator 
Ingrid Geven: vc@ht35.nl 

Het jaarlijks turnkamp vindt plaats van 21-23 september, 
alle turntrainingen komen dan te vervallen. 

Prinseraoje 
CV de Kluppels

Het Prinseraoje gaat 
weer beginnen, bijgaand 

de eerste tip!
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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.  

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

Het nieuwe 
kindcentrum 

in ontwikkeling! 
De drie QliQ scholen in Mierlo-Hout zijn 
samen met partner Korein Kinderplein op 
weg naar een nieuw kindcentrum in het 
hart van Mierlo-Hout. In een modern en 
eigentijds gebouw werken straks onder-
wijs, opvang en zorg samen vanuit één 
visie en kindgerichte benadering aan de 
brede ontwikkeling van kinderen van 0 -13 
jaar. We geloven dat een kind zich opti-
maal kan ontwikkelen wanneer het lekker 
in zijn vel zit en met hoge betrokkenheid 
actief kan zijn. Dat is de bril waardoor we 
kijken en vanuit dit uitgangspunt worden 
de plannen verder uitgewerkt. 
Vlak voor de zomer is er een nieuwe web-
site gelanceerd www.kc-mierlohout.nl
Hierop is actuele informatie te vinden over 
het nieuwe kindcentrum in ontwikkeling.

De gehele week van maandag tot en met 
vrijdag was er van alles te beleven binnen 
én buiten de muren van het woonzorg-
centrum. Zo werd er een busreis georga-
niseerd naar Maastricht, konden de deel-
nemers gaan midgetgolfen in de Warande 
of lekker eropuit met de fiets. Binnen kon 
men meedoen met spellen zoals biljarten, 
bridgen, kienen of bloemschikken.
Aan het einde van iedere dag vond een 
mooie afsluiter plaats met een geheel 
verzorgde avondmaaltijd. Op vrijdag werd 
de jubileumweek dan ook feestelijk afge-
sloten met een gezellige muziekmiddag in 
de gasterij van Savant Alphonsus. Tevens 
werden de winnaars van de loterij bekend 
gemaakt. Als grote prijs was er een fiets ter 
beschikking gesteld door Mari van Boven.
De SeniorenVakantieWeek wil graag al 
haar sponsoren bedanken zoals: Rabo-
bank Wijkfonds, DELA, Stichting Steun-
Welzijnszorg, Coovels-Smits stichting, 

Kansfonds, Mierlo-Hout in actie, Wijkraad 
Mierlo-Hout, Wijkraad Brandevoort,  
Savant Zorg, KBO St. Lucia en nog vele 
lokale ondernemers.

10 jaar SeniorenVakantieWeek
Van 13 tot 17 augustus vond in Savant Alphonsus de 

SeniorenVakantieWeek plaats. Dit was er niet zomaar 
een; ze vierde namelijk het 10-jarige jubileum!

Bron foto; Mandy Meeuwsen (www.helmondnu.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

 5e editie 
HoutQuiz

Tijdens de Quizavond (welke dit jaar op 
zaterdag 24 november gehouden wordt) 
kan vanaf 18.30 uur het Quizboek opge-
haald worden in de Geseldonk. Hierna ko-
men de teams volop in actie om de vra-
gen en opdrachten van de 14 categorieën 

zo correct en volledig mogelijk te beant-
woorden en /of te volbrengen. De manier 
waarop is geheel vrij en het komt vaak aan 
op de creativiteit en vindingrijkheid  van 
de deelnemers.
Op dezelfde avond dient het Quizboek 
uiterlijk om 23.30 uur weer ingeleverd te 
zijn; wederom in de Geseldonk.

Zaterdag 8 december (zaal open vanaf 
19.30 uur) zal tijdens een feestelijke en ge-
zellige avond de uitslag bekend gemaakt 
worden. Met als hoogtepunt uiteraard be-
kendmaking van het team wat de vragen 
en opdrachten als beste volbracht heeft. 
Onder andere de eretitel “Slimste team 
van Mierlo-Hout” zal dan hun deel zijn.

Inschrijven kan vanaf maandag 27 augus-
tus 2018 tot en met uiterlijk zaterdag 10 
november 2018 via de website : 
www.houtquiz.nl Op deze site staan on-
der andere ook foto’s en video’s van voor-
gaande edities zodat er al een impressie 
is van deze geweldige Quiz. Daarnaast zal 

via een eigen Facebookpagina met enige 
regelmaat informatie verstrekt gaan wor-
den.

De organisatie is in handen van de groep 
commissarissen van Fanfare Unitas die 
de 4 voorgaande edities met veel plezier 
en enthousiasme uitgewerkt hebben. Ook 
voor de komende HoutQuiz zijn de voor-
bereidingen al in volle gang.

Wie doet er (weer) mee aan de HoutQuiz? 
Wie neemt de uitdaging aan?

De maand november is 
traditioneel de maand 

waarin de HoutQuiz plaats 
vindt. Deze gezellige, 

spannende en uitdagende 
Quiz heeft de laatste 

jaren vele Houtenaren 
in beweging gebracht. 
Letterlijk en figuurlijk!

www.onsmierlohout.nl
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Tribute To
 The Cats Band 

in wijkhuis De Geseldonk
In de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek hebben 
The Cats een vooraanstaande rol gespeeld. Wie herinnert zich 
niet klassieke hits als ‘One way wind’, ‘Times were when’, ‘Lea’, 
‘Why’ en ‘Where have I been wrong’. Met een totaal van 22 no-
teringen in de top tien en vele gouden en platina platen werden 
The Cats met hun ‘palingsound’ een begrip.

In 2003 heeft de Tribute To The Cats Band zich ontfermd over 
de rijke muzikale nalatenschap van hun legendarische dorpsge-
noten. Met z’n achten staan ze garant voor een sfeervol avond-
vullend programma, met repertoire dat The Cats tot ver over 
onze landgrenzen succes heeft gebracht. 

Hoezeer de muziek van The Cats ook nu nog steeds mensen in 
vervoering brengt, wordt wekelijks bewezen tijdens de concerten 
van de Tribute To The Cats Band. Niet alleen de generatie die in 
de jaren ’60 en ’70 het tijdperk van The Cats heeft meegemaakt 
gaat een avondje ‘uit z’n dak’, steeds meer jongeren volgen dat 
voorbeeld. 

Inmiddels heeft de Tribute To The Cats Band al meer dan 300 
concerten in den lande gegeven. Bovendien heeft de band in 
eigen beheer vier cd’s/dvd’s gemaakt.

Op 1 september om 21.30 uur kunt u ook genieten van het optre-
den van de Tribute To The Cats Band in wijkhuis De Geseldonk. 
De zaal gaat open om 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
wijkhuis De Geseldonk en via de site: 
www.tributetothecatsband.nl/events/helmond

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

Deelen Stoffen en Gordijnen

Houtse Parallelweg 83 (  6016) 

5706 AD - Helmond

Tel. 0492-547023 

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

Zaterdag - 09.00 - 16.00u

DEELEN DE 
SFEERMAKERS 
IN HUIS

STOFFEN, FOURNITUREN EN RAAMBEKLEDING

Het Tele-Gone Systeem biedt de oplossing
bij diverse storende huidoneffenheden. In de
probleemzones wordt door middel van een fijn 
naaldje warmte veroorzaakt. Met als gevolg 
dat de te behandelen huidonregelmatigheden 
nagenoeg pijnloos, zeer snel en zonder 
littekens definitief verdwijnen. Het Tele-Gone 
Systeem kan onder andere toegepast worden 
bij couperose, bloedblaasjes, spinnetjes en 
steelwratjes.

Storende onschuldige cosmetische 
huidproblemen worden verholpen voor 

slechts € 30,- per zone (bijvoorbeeld het 
gezicht, de hals, het decolleté of de oksels). 

Heeft u interesse in het Tele-Gone Systeem? 
Maak dan, geheel vrijblijvend, een afspraak 

voor een gratis intakegesprek.

Toermalijnstraat 5, Helmond
0492-542217 of 06-27301457
info@face-and-bodycare.nl
Gratis parkeren voor de deur.

www.face-and-bodycare.nl

couperose
bloedblaasjes

spinnetjes
steelwratjes

€30,- per zone
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Evenementen
september 2018 1 T/M 27 SEPTEMBER

DINSDAG 4 SEP.

Naald en draad 
naaigroep van Bavel
Iedereen die wil leren naaien 
kan elke dinsdag terecht in 
Wijkhuis de Geseldonk. Na-

WOENSDAG 5 SEP.

ZONDAG 9 SEP.

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

VRIJDAG 7 SEP.

Vanaf vrijdag 24 augustus zijn 
ook niet-leden weer welkom 
bij het bridgen op vrijdag-
middag. Als paar uiterlijk om 

RKSV Mierlo-Hout  BBQ
Namens de organisatie lagere 
elftallen/dames wordt er een 
BBQ georganiseerd op 9 sep-
tember a.s. 
Deze BBQ is de kick-off voor het 
seizoen 2018-2019. Melde je an 

WOENSDAG 22 SEP.

Herdenking Mierlo-Hout
Op 22 september wordt de be-
vrijding van Mierlo-Hout herdacht 
op BS “t Baken. de herdenkings-
dienst start om  19.00 u en de 
herdenking van het monument 
zal om 19.45 uur beginnen.

ZATERDAG 1 SEP.

Tribute tot the cats band
Op zaterdag 1 september zal 
‘Tribute tot the cats band’ 
optreden in Wijkhuis de Ge-
seldonk. De zaal gaat open 
om 20.00 uur en de aanvang 
van het concert is om 21.30. 
Wijkhuis De Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44

Repaircafé KBO-St. Lucia
Op zaterdag 1 september a.s. 
van 11.00- 15.00 uur kunt u 
weer terecht bij het Repair-
café KBO-St. Lucia in de Ge-
seldonk.  

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Adri-
aan van Veggel, vicevoor-
zitter@kbo-stlucia.nl of per 
telefoon. 0492-841112. Direct 
e-mailen kan ook repairca-
fe@kbo-stlucia.nl, vicevoor-
zitter@kbo-stlucia.nl of per 
telefoon. 0492-841112. 

Direct e-mailen kan ook re-
paircafe@kbo-stlucia.nl.
Wijkhuis De Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44

Besloten Bijeenkomst 
’T Houtse Slem
Op 1 september a.s. bestaat 
bridgeclub ’t Houtse Slem 20 
jaar en dat wordt gevierd. Op 
de dag zelf -een zaterdag- 
wordt er een lustrumtoernooi 
gespeeld, wat besloten wordt 
met een buffet voor de leden.
Wijkhuis De Geseldonk, 
Cederhoutstraat 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 de hoofdstraat in Mier-
lo-Hout, vlakbij de Jumbo.

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

Ledenbijeenkomst  
Zijactief
Speledonck, Donksedreef 3, 
Someren.  Aanvang 20.00 
uur. Vertrek 19.00 uur vanuit 
de parkeerplaats achter zaal 
Adelaars.

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

Donderdag 30 augustus:
19.00u Alphonsuskapel;
Zaterdag 1 september: 
17.00u Kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; 
volkszang;
Overleden ouders Weijts-Janssen; 
Pierre Cuynen v.w. verj.; René 
Michielsen; Jan en Miet van Asten-
Terburg v.w. verj.; Koos Dirks;
Zondag 2 september:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; 
Ziekenzondag, Hoogmis m.m.v. het 
kerkkoor;
Adrianus van de Spijker; Sjef 
Remmen en Annie Noordman; 
Noud en Nellie Meulendijks-Smits; 
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; Annemarie van 
Bussel-Hendriks; 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 6 september:
19.00u Alphonsuskapel;
Zaterdag 8 september: 

17.00u Kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; 
volkszang;
René Michielsen
Zondag 9 september:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; 
Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Käthie Saris-Spoormakers; Zus de 
Vocht-Tielemans; Joke van Iersel-
van Weert; Harry van Bree;
Donderdag 13 september:
19.00u Alphonsuskapel;
20.00u Lucia kerk Mierlo-Hout 
Vormsel informatie avond.
Zaterdag 15 september: 
17.00u Kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid en Sint Anna; 
Mariakoor;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; 
volkszang;
Jan van de Ven;
Zondag 16 september: 
Kerkproeverij/open kerk van 
13.00u-17.00u.
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; 
Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Pastoor Willy Geuzens; Martina 
Verspaget-van Dijk en uit 
dankbaarheid;
Donderdag 20 september:
13.30u Kerkpoetsen (1)
19.00u Alphonsuskapel;
Zaterdag 22 september: 
17.00u Kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; 
volkszang;
Zondag 23 september:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; 
Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Jan Keeren
Donderdag 27 september:
19.00u Alphonsuskapel;

13:15 aanmelden. Wijkhuis De 
Geseldonk, Cederhoutstraat 44

tuurlijk is er ook gelegenheid 
om gezellig bij te kletsen.
Elke week van 13:00 – 16:30 
uur. Wijkhuis De Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44

voor dit leuk evenement via de 
elftalleiders.
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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
CURSUS KLEDING MAKEN

Op je eigen maten en/of kleding herstellen
Tel.: 543387 of 06-30189695

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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Brasemlaan 21

NIEUWNIEUW

Pastoor Elsenstraat 50 Johanna v Heverleestraat 11

VERKOCHTTE KOOP

Eikenwal 3a Robijnstraat 20

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

Gheynspark 16


