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VLOER HET ZELF

Gevestigd in: Almere, 
Amsterdam, Arnhem, Breda, 

Capelle aan den IJssel, Eindhoven 
en Helmond.
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VLOER HET ZELF 
EINDHOVEN 

Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
Industrieterrein De Kade. 

Tel. 040-2468180.

VLOER HET ZELF 
HELMOND 

Engelseweg 223b, 
Helmond. Helmond. 

Tel. 0492-52 52 70.
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24 cm breed, 8 mm dik, 
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 
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UWklasse 32, met 4x v-groef, voelbare 

N
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UWstructuur, leverbaar in 5 kleuren.
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UWstructuur, leverbaar in 5 kleuren.
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UW per m2 incl. btw    Van 21,95 Voor

9.959.959.

PLAK PVC
LANDHUISDELEN 

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

per m2 incl. btw    Van 29,95 Voor

14.9514.9514.

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.

39.9539.9539.95

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

27.9527.9527.

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN 

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

excl. montage, incl. btw

vanaf 

575.-
Klaar 

voor devoor devoor deHerfst
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• Jan Linders, Hoofdstraat Mierlo-Hout
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Aan de inhoud van Ons Mierlo-Hout Magazine is alle 
mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten 
aan worden ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.

De meeste huizen 
worden nu nog 
verwarmd met een 
traditionele gasketel. Daar 
gaat echter een einde 
aan komen. Zo liggen 
er landelijk voorstellen 
om bij vervanging vanaf 
2021 geen “ouderwetse, 
gasgestookte ketels” meer 
in huizen te plaatsen.

Op 9 september 1918 
werd de RK Houtsche 
Woningbouwvereniging 
opgericht. Mierlo-Hout 
behoorde toen nog bij 
Mierlo.

Ook voor het jaar 2018 
roept de wijkraad 
Mierlo-Hout haar 
inwoners op om met 
voorstellen te komen 
voor de kandidatuur van 
wijkbewoners voor de 
nieuwe MierloHoutenaar 
2018.

In de 
spotlightsspotlights
Cor van Rijsingen

Voor deze editie: een Mier-
lo-Houtenaar die liever werk 
verzet uit de spotlights. De 
naam Diepvriesspecialist van 
Rijsingen zal vrijwel iedereen 
bekend in de oren klinken. 
Cor van Rijsingen zit al sinds 
1979 in het bedrijf. Tegen-
woordig is het de bedoeling 
dat hij het wat rustiger aan 
doet, maar als je altijd een 
druk leven hebt gehad, is het 
lastig om dat zomaar los te 
laten, zegt hij zelf. 

Na zijn basisschooltijd op de 
St. Odulfus was het de plan-
ning om na de middelbare 
school (Carolus) een studie 
te volgen tot tandarts, maar 
uiteindelijk kwam hij in 1979 
terecht in het bedrijf van zijn 
vader. Diepvriesspecialist le-
vert o.a.  producten aan de 
groothandel, supermarkten, 
conservenfabriek maar ook 
aan de consument. Wat begon 
met groenten groeide uit naar 
een uitgebreider assortiment 
met o.a. vis, fruit, snacks, ijs 
en nog veel meer.  
Of hij spijt heeft gehad van 
deze beslissing: “In tegenstel-
ling tot tandarts, heb je in deze 

branche met een breed pu-
bliek te maken; producenten, 
inkopers, verkopers, super-
markten, groothandel maar 
ook de consument. Achteraf 
gezien heb ik er geen spijt van 
gehad dat ik deze beslissing 
heb gemaakt.”
De 61-jarige ondernemer 
doet het sinds een aantal jaar 
rustiger aan, maar zit zeker 
niet stil. Hij zet zich in voor 
Mierlo-Hout en haar inwoners 
op diverse manieren. Zo zit hij 
in het bestuur van de Wijkraad 
Mierlo-Hout, het Onderne-
mersfonds Helmond en is hij 
voorzitter van de Onderne-
mersvereniging Mierlo-Hout, 
die meer vrouwen in haar 
bestuur heeft als mannen. 
Als lid van C.V. de Kluppels 
is hij mede organisator van 
de ouderenmiddag en de 
kletsavond van de carnavals-

GRATIS PARKEREN. 
WWW.VLOERHETZELF.NL

VLOER HET ZELF 
EINDHOVEN 

VLOER HET ZELF 
HELMOND 
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UW Klaar 
voor deHerfst (Bron foto; Mandy Meeuwsen, 

www.onsmierlohout.nl)

vereniging. Naast dit drukke 
bestaan is er ook tijd voor 
ontspanning. Lezen, films 
kijken, sporten maar ook fiet-
sen samen met zijn vrouw 
en opa zijn behoren tot zijn 
hobby’s. 
Kortom; deze Mierlo-Houte-
naar verdient het om in de 
spotlights te staan!

Voor onze rubriek 
in de Spotlights 
lichten we iedere 
editie een Mierlo-
Houtenaar uit die 
op de voorgrond 
of achtergrond 
veel betekent 
voor Mierlo-Hout. 
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Informatieavonden Warmtepompen
in het Energiehuis Helmond

Maar wat dan wel? En hoe te handelen als 
de gasketel het begeeft? Warmtepompen 
(eventueel in combinatie met een gasketel) 
bieden mogelijk een oplossing. Maar, kun 
je die ook zomaar plaatsen? Vaak is daar 
meer voor nodig, met name voor de wat 
oudere huizen. Over dit thema gaan de 
informatieavonden over warmtepompen 
die door het Energiehuis Helmond worden 
georganiseerd. De informatieavonden zijn 
in eerste instantie bedoeld voor woning-
bezitters, eventueel in combinatie met een 
VvE, maar ook geïnteresseerde huurders 
zijn van harte welkom.
Omdat er naar verwachting veel interesse 
is voor dit thema, vinden de avonden ge-

durende een aantal maanden “wijk gebon-
den” plaats. Voor de maand oktober staat 
o.a. de wijk Mierlo-Hout op de agenda. In 
verband met de organisatie graag aanmel-
den per email of via de website. Ook graag 
aangeven of u met 1 of 2 personen aan-
wezig wilt zijn. Bij overschrijving wordt nog 
een tweede avond georganiseerd.

Waar? Energiehuis Helmond, Torenstraat 
3 te Helmond (schuin tegenover de biblio-
theek). Wanneer? Donderdag 18 oktober, 
19:30 uur. Aanmelden: info@energiehuis
helmond.nl óf www.energiehuishelmond.nl

De avond wordt georganiseerd door 
de Stichting Energiehuis Helmond. Het 
Energiehuis Helmond is een vrijwilligers-
organisatie die nauw met de Gemeente 
Helmond samenwerkt. De informatie die 
het Energiehuis verstrekt is onafhankelijk, 
objectief en niet commercieel gebonden. 

De toegang is gratis.

De meeste huizen worden nu nog verwarmd met 
een traditionele gasketel. Daar gaat echter een einde 
aan komen. Zo liggen er landelijk voorstellen om bij 

vervanging vanaf 2021 geen “ouderwetse, gasgestookte 
ketels” meer in huizen te plaatsen.

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

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK IN STIPHOUT
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Wie kent een 
MierloHoutenaar 2018 

of Groepering 2018? 

Ook voor het jaar 2018 roept de wijkraad 
Mierlo-Hout haar inwoners op om met 
voorstellen te komen voor de kandida-
tuur van wijkbewoners voor de nieuwe 
MierloHoutenaar 2018: kijk eens rond in 
uw omgeving, want het is aan u om uw 
kandidaat voor de onderscheiding De 
MierloHoutenaar aan de wijkraad ken-
baar te maken. 

De verlening van deze eretitel is bedoeld 
voor mensen die altijd klaar staan voor 
een ander, of dat nu binnen of buiten het 
verenigingsleven is. Iemand die onopval-
lend, al dan niet achter de schermen, met 
hart en ziel bezig is voor de vereniging of 
voor de gemeenschap Mierlo-Hout. De 
uitreiking van de onderscheiding is op 6 
januari 2019.

Kent u iemand of een groepering die in 
aanmerking komt voor de onderscheiding, 

meld deze persoon dan aan, voorzien van 
een goede motivering. Er zijn wel enkele 
criteria waaraan moet worden voldaan: 
de kandidaat is woonachtig in de wijk 
Mierlo-Hout en heeft zich op uitzonderlij-
ke wijze ingezet voor een doel dat meer-
waarde heeft voor de wijk. Bestuursleden 
van de stichting Wijkraad Mierlo-Hout 
kunnen niet worden voorgedragen. De jury 
bestaat uit enkele bestuursleden van de 
stichting en enkele personen van buiten 
de wijk. Voorzitter van de jury is wijkwet-
houder Cathalijne Dortmans. 

Aan de kandidatuur zijn behalve een 
sculptuur, een oorkonde en een per-
soonlijk geschenk ook enkele geldprij-
zen verbonden, te besteden aan een 
doel in de wijk Mierlo-Hout. Middels 
het contactformulier op de website van 
de wijkraad, kunnen personen en/of 
groeperingen aangemeld worden voor 

MierloHoutenaar en groepering van het 
jaar. U kunt de naam en de adresgege-
vens van uw kandidaat ook op een briefje 
vermelden en afgeven/in de brieven-
bus doen bij wijkhuis De Geseldonk on-
der vermelding: Wijkraad: Verkiezing De 
MierloHoutenaar. De voorwaarden waar-
aan moet worden voldaan staan vermeld 
op de site van de wijkraad Mierlo-Hout 
www.wijkraadmierlohout.nl

De wijkraad Mierlo-Hout reikt ieder jaar tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst 
‘De MierloHoutenaar’ en ‘Groepering van het jaar’ uit aan wijkbewoners 
en een vereniging die altijd klaar staan voor de wijk en haar bewoners. 

Ken jij iemand die Mierlo-Houtenaar of 
Groepering van 2018 verdient te worden? 
(bron foto; Wijkraad MierloHout)

Bridgeclub ’t Houtse Slem
Lustrum en lustrumdrive
De start van het nieuwe bridgeseizoen 
stond vooral in het teken van de viering 
van het vierde lustrum van de bridge-
club. Precies op de dag zelf, zaterdag 1 
september, is een lustrumbridgedrive 
gespeeld met in totaal 30 deelnemende 
bridgeparen.

In de A-lijn met 16 paren waren Peter van 
Duppen en Jos Hagelaar de grote win-
naars met 64,88% en kregen als prijs een 
rijk gevulde mand. 

In de B-lijn waren 14 paren actief. Nieuw-
komers Mieke en Jef Michielsen pakten 
de eerste plaats met 62,85% en mochten 

ook elk een rijk gevulde mand meene-
men. 
Na afloop was er nog een royaal buffet 
voor de leden. 

Jaarvergadering
Op maandag 3 september was de jaar-
vergadering. Voorzitter Paul Kloet en pen-
ningmeester Ciska Gruijters traden na 12, 
resp. 20 bestuursjaren terug. Een van de 
opvolgers is Elle de Brouwer. Voor voor-
zitter is er een vacature, die hopelijk snel 
ingevuld kan gaan worden. Paul Kloet 
werd nog benoemd tot erelid.

Na afloop werd er nog vier ronden ge-
bridged.
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WoonplezierWoonplezier
begint bij Broeckx makelaars

Te koop

Dr. Dreeslaan 11

5707 KA Helmond

vraagprijs € 465.000 k.k.

Te koop

de Langekker 18

5706 SJ Helmond

vraagprijs € 389.000 k.k.

Te koop

Hoofdstraat 79

5706 AJ Helmond

vraagprijs € 549.000 k.k.

Te koop

Opaalstraat 6

5706 DW Helmond

vraagprijs € 264.000 k.k.

Te koop

Iepehoutstraat 25

5706 XD Helmond

vraagprijs € 212.500 k.k.

Te koop

Haaghout 17

5706 PT Helmond

vraagprijs € 225.000 k.k.

We mogen ons met trots de best verkopende makelaar van de regio Zuid-Oost Brabant van 
2017 noemen! 




Een tevreden klant staat bij ons enthousiaste team voorop. We spreken veel woningzoekers en hebben ons 
gespecialiseerd op wijkniveau; ik ben uw wijkmakelaar van Mierlo-Hout! Zo weet ik keer op keer een goede 
match tussen koper en verkoper te maken. 

Benieuwd waarom wij volgens het onafhankelijke platform voor woningmakelaars als beste uit de bus 
komen? 


Uw wijkspecialist:


Ruud Hesen

06 533 01 994

www.woonplezier.nl

Tel.: 0492 549 055

Vind ons ook op:ruud@woonplezier.nl
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Back To The Sixties

Aanvang 13.30 uur, zaal open om 13.00 
uur. Na afloop loterij met ongelooflijk 
mooie prijzen, welke getrokken gaan 
worden door notaris Niek Visser uit 
Helmond.

Drie fantastische bands uit de jaren vijftig, 
zestig en zeventig treden voor u op o.a. 
Two Off Us,& Peter Ryan, Houston Alley  
en Rene and The Alligators, allen uiteraard 
ook met de liedjes uit die tijd. Als extra 
ook nog de Hilson Brothers als de Neder-
landse Everley’s.

Organisatie: stichting “VerwenEvent” op-
gericht in Mierlo-Hout in het jaar 2006. 
Deze echte Houtse stichting is het groot-
ste goede doel van Europa in deze opge-

zette vorm. Gemiddeld meer dan hon-
derdtwintig gezinnen die een of meerdere 
kinderen hebben met een beperking, kun-
nen een keer per jaar geheel gratis een 
weekend lang genieten in een bungalow 
op recreatie park “Prinsenmeer” te Om-
mel/Asten. Voor al deze gezinnen en voor-
al voor de kinderen zal het aan entertain-
ment, eten, drinken,  aan niets ontbreken. 
Dit jaar voor de dertiende keer op 2 t/m 
4 november a.s. 

De entreeprijs voor deze muzikale middag 
is in de voorverkoop 7,50,- euro, aan de 
kassa Geseldonk 10,- euro. Deze entree 
prijzen zijn inclusief een consumptiebon  
voor koffie of thee.

Voorverkoop adressen: wijkhuis De Ge-
seldonk,  stichting Lief, Calstraat 2,  Kado 
to Go, winkelcentrum Brouwhorst 21 
Brouwhuis  en stichting speeltuin Leonar-
dus, Mgr.Swinkelstraat 24.

Zondagmiddag 7 oktober 
vind voor de eerste maal 

“Back To The Sixties” 
plaats in wijkhuis 

“De Geseldonk”

(Bron foto; Stichting VerwenEvent)
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Dora Bijsterveld 

Dora was een dochter van Noud Bijster-
veld en Doortje Nooijen. Ze stond ook wel 
bekend als 'Doortje d’n Uul', een bijnaam 
die ze dankte aan de ronde neus van haar 
grootvader. Ze was een karakteristiek 
mens. Genietend van een sigaretje en een 
kop koffie raakte je met haar niet uitge-
buurt. Ze hield van lekker eten en kon uren 
verhalen over de reizen die ze maakte naar 
alle uithoeken van de wereld. Eens kwam 
ze, wandelend bij een Egyptische piramide, 
uitgebreid in beeld op de televisie. Ze had 
per toeval gefigureerd in een documentaire 
die over deze bouwwerken werd gemaakt.

Ze was erg belezen en had daardoor een 
ruime blik. Zelf schreef ze verhalen over 
het heden en verleden, maar ze was ook 
geïnteresseerd in verhalen van anderen. 
Ze verzamelde graag mensen om zich 
heen om naar die verhalen te luisteren, 
maar was afkerig van protserigheid en 
prikte meteen door fake en schijnverto-
ningen. Op de achtergrond droeg ze op 
haar manier bij aan de zorg voor anderen. 
Enige keren stond ze bij kletsavonden als 
'Houtse Dora' in de ton. Dan vertelde ze 
over gebeurtenissen uit haar leven en nam 
plaatselijke voorvallen gevat op de korrel. 

Bruidsmodezaak
Dora Bijsterveld kreeg bekendheid door 
haar bruidsmodezaak op ‘t Hout. Haar 
moeder Doortje Nooijen legde hier-
voor ooit de fundering, toen ze met een 
winkeltje begon waar je voor van alles 

Op de gevel van het huis aan de Mierloseweg waar Dora Bijsterveld bijna haar 
hele leven heeft gewoond, prijkt nog altijd het vermaarde ‘Bijsterveld Bruidsmode’. 

Maar de stichtster van deze zaak ging met pensioen en woonde vanaf toen 
in Boscotondo, het appartementencomplex in het centrum van Helmond. 

Daar had ze een fantastisch uitzicht over het kanaal, het kasteel en de rustieke 
kasteelhortus. Niettemin verhuisde ze oktober 2012 naar Huize Alphonsus in 

Mierlo-Hout, omdat haar gezondheid het niet langer toeliet zelfstandig te wonen. 
Helaas is Dora niet meer. Op donderdag 7 februari 2013 overleed ze op 

83-jarige leeftijd. Door haar mooie verhalen, haar wijze woorden en gezelligheid, 
blijft ze in herinnering als een warme en gezellige vrouw.

‘Doar zitte naw mi oew skònnighaid’

Door: Hans Vogels, foto's: particuliere collectie, internet.

Alweer 21 jaar geleden 
hebben de zussen 

Monique en Meriam 
Schellekens de zaak van 

Dora overgenomen. 
In het eerste jaar heeft 

Dora nog meegewerkt en 
hen de kneepjes van het 

vak geleerd. 
De bruidsmodezaak is 

nog altijd gevestigd aan 
de Mierloseweg 285 in 

ons Mierlo-Hout.

terecht kon, van ‘hempjes en bukskes’ 
tot tierelantijnen en speelgoed. Dat was 
in het belendende pand waar tegen-
woordig een klokkenwinkel is geves-
tigd. Uiteindelijk leidde de nering tot een 
dames- en herenboetiek, maar toen 
was de winkel al verplaatst naar het 
onderhavige pand. Doortje Nooijen maak-
te alles zelf, ook trouwjurken die destijds 
nog gekleurd waren. Het was ‘not done’ 
dat vrouwen in het wit trouwden. 

Vanaf haar zestiende jaar werkte Dora 
in de winkel, al had ze veel liever maat-
schappelijk werkster willen worden. In 
1960 onderging die winkel een metamor-
fose. ‘Bijsterveld Bruidsmode’ werd het 
handelsmerk, maar de zaak bleef in de 
volksmond nog heel lang Doortje Nooijen 

heten. Aanvankelijk moest ze, voor het 
aanmeten en passen, met de bruiden 
naar de zolder. Na enige jaren liet ze het 
pand verbouwen en kon ze in het voorste 
gedeelte terecht. Bij de heropening kwam 
er niemand, werkelijk geen mens. Dat viel 
niet in goede aarde bij Doortje die toch al 
niet van de verandering gecharmeerd was 
geweest. ‘Doar zitte naw mi oew skònnig-
haid’, sprak ze verbolgen. Onterecht, de 
zaak groeide uit tot een begrip in Helmond 
en verre omgeving. 

Dora is zelf nooit getrouwd, ervaring met 
een eigen bruidsjurk had ze dus niet. Maar 
vanuit haar winkel heeft ze menige aan-
staande bruid in een perfecte jurk gehuld. 
Hoeveel bruiden ze aangekleed heeft is 
niet te schatten. Kouwe drukte was haar 
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Jaarlijks werd in het Houtse Unitas een bruidshow gehouden. 
Het damesweekblad Libelle heeft daar eens uitgebreid aandacht aan besteed.

volkomen vreemd. Het contact met klan-
ten was altijd gemoedelijk al sprak ze 
doorgaans dialect. Er kwamen wel eens 
van die ‘schijters’ in de winkel die dach-
ten een deftige dame aan te treffen. Niet 
dus, pech gehad. Ze zei dan altijd: ‘Ik ben 
blèèij dède gekomme zeijt, mar ik hoop 
oew nooit mèr trug te zien, as broid te-
minste’. Maar de klant bleef altijd koning. 
Nou ja, koningin dan. De bruidegom had 
weinig koninklijks. Die had een gehuurde 
slipjas aan en een veel te wijde broek die 
met galgen op zijn plaats werd gehouden. 
Gelukkig gaat vandaag de dag ook de 
bruidegom perfect gekleed. 

Dora reisde de hele wereld af om aan 
bijzondere accessoires te komen, maar 
vooral om verre landen te zien. In haar 
vader vond ze een trouwe reisgezel. Het 
Caribische gebied, Brazilië, Argentinië, 
Ecuador, China, overal is ze geweest. Eens 
kwam er een klant in de zaak met twee 
Aziatisch ogende heren die een trouwjurk 
mee naar huis wilden nemen voor een 
dochter. Dora vroeg geïnteresseerd waar 
ze vandaan kwamen. Och mevrouw, daar 
hebt u nog nooit van gehoord. Het bleek 
Oezbekistan te zijn. Ze haalde een foto-
album uit de kast. ‘Kijk daar ben ik drie 
maanden geleden nog geweest.‘ ‘Maar 
mevrouw’ stamelde de ene, ‘that’s my 
house’. Zijn eigen huis stond inderdaad op 
de foto. Dat hadden ze zeker niet gedacht 
van zo’n ‘weefke’.

Anekdotes zijn er genoeg. Eens bezorgde 
ze bij een boer op de huwelijksdag een 
bruidsjurk. Boven de tafel hing een vlie-
genvanger. ‘Hier is ie dan’, riep de bruide-
gom toen hij zwaaiend met zijn hoge hoed 
het vertrek binnenkwam. Helaas recht in 
het kleverige geval. De hoed werd voor-
zichtig losgepeuterd, maar later moest 
hij die wel betalen. Op een keer had ze 
een klant uit Utrecht, maatje Sugar Lee 
Hooper. De vrouw was al het hele land af-
geweest, maar kon nergens een passende 
trouwjurk vinden. Doe maar een laken om, 
hadden ze haar geadviseerd: ‘Dan ben je 
óók in het wit’. Tenslotte verwees iemand 
haar naar Dora. Ze kwamen eruit, beeld-
schoon was ze. Een klant viel op de grote 
dag van de trap en had een ‘grouwte wiejk’ 
in haar hoofd. Er werd simpelweg wat haar 
overheen geplakt om het te camoufleren. 
Ooit zei een boer tegen Dora: ‘Meidje, wat 
dat hier vandaag kost, daar heb ik des-
tijds mijn halve boerderij voor gekocht’. 

Dat Bijsterveld Bruidsmode landelijke 
bekendheid geniet bewees Samantha de 
Jong, beter bekend als Barbie uit het te-
levisieprogramma ‘oh oh Cherso’. Voordat 
ze met haar Michael trouwde vond ze bij 
Bijsterveld haar droomjurk. In de reality-
soap was te zien dat ze die in de Houtse 
bruidswinkel kwam uitzoeken. In een latere 
aflevering kwam ze opnieuw naar de zaak 
om de jurk te passen en ook de opsmuk 
op de trouwdag kwam uitgebreid in beeld.

Symboliek
De traditie van de bruidsjurk gaat terug 
tot in een ver verleden. Oudtijds werd een 
bruid omwikkeld met een kleed dat werd 
vastgeklemd met gespen. De kwaliteit en 
de prijs daarvan nam toe naarmate de fa-
milie rijker was. Ook de hoofdsluier werd 
gebruikt. Het was geen sluier zoals die nu 
gangbaar is, maar een gele doek die de 
zonnige vreugde symboliseerde. De jurk 

maakte deel uit van de bruidsschat die de 
familie van de bruidegom aan het nieu-
we echtpaar schonk. De familie zag er ook 
op toe dat de jurk stipt volgens afspraak 
werd gemaakt. Dit wijkt af van de huidige 
gewoonte dat de bruidsjurk pas op de dag 
van het huwelijk gezien mag worden. 

Een zwarte bruidsjurk was gebruikelijk 
omdat die ook na de huwelijksdag nog 
gedragen kon worden. Langzamerhand 
werd de witte trouwjurk populair. Het wit 
symboliseert de maagdelijkheid van de 
bruid. Deze symboliek heeft aan betekenis 
verloren, maar ondanks de hedendaagse 
vrije opvattingen trouwen veel vrouwen 
in het wit. In de negentiende eeuw kwam 
de sluier in de mode en ook die is een ui-
ting van onschuld. Soms wordt een sluier 
versierd met bloesem. Bloemknoppen 
bloeien en dragen vrucht tegelijk, daarom 
staan ze symbool voor het huwelijk.

De koningin van de bruidsmode op jonge en latere leeftijd. 
In het midden haar moeder Doortje Nooijen.
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Houtsestraat 64 | T 0492 554 360 / 06 54761094
www.debarrier.nl

www.gewoon-koen.nl

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

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

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

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

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

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

Daarnaast verzorgt Gewoon Koen 
catering op maat!

Gewoon Koen
Catering & les

Gratis proefl es judo 
in september en oktober

Zoek je voor na de vakantie een (nieuwe) 
sport om te beoefenen? Kom dan in de 
periode van 1 september tot 31 oktober 
eens langs bij judo-vereniging Mier-
lo-Hout aan de Tarbotstraat 16 om te kij-
ken of judo bij je past!

Judo-vereniging Mierlo-Hout bestaat al 
sinds mei 1972 en is een kleinschalige ju-
do-vereniging waar iedereen welkom is. 
De meeste leden (zowel jongens als meis-
jes) zijn jonger dan 16 jaar maar we heb-
ben op vrijdagavond ook een groep voor 
volwassenen. De nadruk ligt bij ons op sa-
men sporten en niet op hoe goed iemand 
wel of niet is. Tijdens de les kunnen de ou-
ders onder het genot van een kopje koffie 
of thee naar hun kinderen kijken. Momen-
teel hebben we geen wachtlijst dus je kunt 
direct bij ons terecht!
Voor de kinderen die graag aan wedstrij-
den mee willen doen organiseren we sa-
men met een aantal andere verenigingen 

de zogenaamde “lage banden toernooi-
en”. Toernooitjes voor kinderen die nog 
niet zoveel ervaring hebben maar wel aan 
wedstrijden willen meedoen en waarbij 
voor alle deelnemers een leuke prijs klaar 
staat.
Lijkt je dit wat? Stuur dan even een 
e-mail naar info@jvmh.nl en meld je aan 
voor een GRATIS proefles. Wil je liever 
niet alleen komen? Breng dan gerust een 
vriendje of vriendinnetje mee.

Prinsroaje van de 
Houtse Kluppels 

In onze vorige editie stond de eerste tip 
en in deze editie vindt u de 5e tip. Tip 1 
t/m 4 kunt u vinden op de Facebook-
pagina van de Houtse Kluppels. Daar-
naast zal iedere tip ook verschijnen in 
Weekkrant de Loop

Elk jaar denken veel mensen het al 
vroeg 'zeker' te weten, maar het is pas 
echt zéker op 10-11. Als je alle tips volgt 
en de goede naam doorgeeft maak je 
kans op 4 toegangskaarten voor de 
Show- & Zwetsavond op 16 februari 
2019. Om mee te raden ga je naar www.
kluppels.nl en vul je de naam van jouw 
kandidaat-Prins in.  Houdt de tips ook 
in de gaten via Twitter en Instagram: 
@houtsekluppels of word vrienden op 
Facebook:  CV De Houtse Kluppels.



11

Werken op maat in 
Atelier Overhorst

Hier behaalde ze de akte NXI wat haar 
de bevoegdheid gaf voor tekenen, mode 
tekenen en kunstgeschiedenis. Ze begon 
in 1976 met het geven van tekenlessen. 
Na het behalen van de bevoegdheid voor 
textiele werkvormen en daarna de be-
voegdheid handvaardigheid, kwam daar 
lesgeven in beeldende vorming, hand-
vaardigheid en textiele werkvormen aan 
de examenklas mode en kleding bij. 

Haar ambitie ging ook uit naar het les-
geven aan de talentklassen. Er werd een 
speciale Art Class aan het lesrooster toe-
gevoegd waar projectmatig werd gewerkt, 
dit biedt de getalenteerde leerlingen de 
gelegenheid om belangrijke vaardigheden 
te verwerven en te versterken.
Astrid vond het belangrijk dat iedere leer-
ling goed werk maakte. Ze kregen van haar 
altijd de kans om het werk te verbeteren, 

ook als ze een hoger cijfer nodig hadden, 
om door te stromen naar een hoger ni-
veau. Dit waardeerde de leerlingen zeer. 
In die 42 jaar zijn veel onderwijsvernieu-
wingen de revue gepasseerd zoals o.a. 
de invoering van de basisvorming met 
kerndoelen voor de vakken, leergebieden 
en samenhang, waarbij vakken die be-
paalde overeenkomsten met elkaar heb-
ben worden samengevoegd en als laatste 
de invoering van het 40 min. rooster met 
maatwerkuren. 

D.w.z. door het 40 min. rooster bleven er 
een aantal uren per week over, waarin leer-
lingen maatwerkuren konden kiezen, die 
het beste bij de individuele leerling paste.

Dit maatwerk wil Astrid ook gaan toe-
passen in haar lessen in haar atelier op 
Overhorst 36 in Helmond, waar ze sinds 

het jaar 2000 les geeft. Ze wil zich met al 
haar ervaring in gaan zetten voor kleine-
re groepen volwassenen, die zich verder 
willen bekwamen in tekenen en schilde-
ren met acrylverf en voor de jeugd die in 
haar atelier kan kennismaken met diverse 
technieken en materialen.  Ook kun je in 
Atelier Overhorst terecht voor een work-
shop schilderen, leuk voor een familie 
uitje, bedrijfsuitje, vrijgezellenfeest of kin-
derfeestje. 

Verder zit Astrid in de organisatie van de 
Kunstroute Warande waarin ze jaarlijks 
haar schilderijen en beelden exposeert.  
Meer informatie? 
Kijk dan op: www.atelier-overhorst.nl

Na 42 mooie jaren heeft Astrid Biemans-Staarink als 
docent in de beeldende vakken, afscheid genomen 

van het Raayland College in Venray. Al heel jong had 
ze interesse in tekenen en zelf kleding maken en 

dit kreeg een vervolg op de Akademie voor Leraren 
Tekenen en Handenarbeid in Tilburg.

Wil jij je kunstzinnig talent ontwikkelen? 
In Atelier Overhorst kan dit!  

(Bron foto: Jos Biemans)

De mix (dames en heren) recreanten 
groep van Polaris is op zoek naar enkele 
enthousiaste sportievelingen, die graag 
op maandagavond van 19.30 uur – 21.00 
uur met onze bestaande groep recrea-
tieve volleyballers/volleybalsters willen 
volleyballen.

Bij interesse, loop op maandagavond  
vrijblijvend binnen in onze sporthal (Ma-
honiehoutstraat 9a Helmond) en indien 
gewenst kan je een training meedoen. 
Voor meer informatie: bezoek de site van 
www.vcpolaris.nl  of neem contact op 
met Jack van der Velden of stuur hem een 
mail naar j.vandervelden3@chello.nl. 
Zij verwelkomen jou graag!

Polaris mix recreanten zoeken versterking 

De recreantenmix van Polaris is op zoek naar vrijwilligers (bron foto; VC Polaris)
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD

ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF

LEVEREN VAN 

COMPLETE

BADKAMERS

EN

TEGELVLOEREN

Oktober vloerenmaand
Op alle vloertegels uit onze showroom, 25% korting

Vanaf 50m2

Bezoek onze showroom voor meer acties
*Vraag naar de voorwaarden

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

Aan de Marshallstraat te Helmond is een repre-
sentatief opslagsverzamelgebouw “de Zilver-
mijn” gevestigd. Het complex bestaat uit meer-
dere zelfstandige opslagunits verdeeld over twee 
verdiepingen.

De units zijn uitermate geschikt voor opslag, stal-
ling of bedrijfsruimte. De te koop/ te huur aange-
boden units hebben een opp. van ca. 32 m2. Te-
vens is er de mogelijkheid om meerdere units met 
elkaar te koppelen door het laten vervallen van de 
tussenwanden. Door de ruime vrije hoogte zijn er 
o.a. ook entrosolvloer mogelijkheden in de unit.
 
Opslagunits beschikbaar voor zowel 
particuliere als zakelijke klanten
De opslagunits biedt een praktische en zeer 
flexibele oplossing voor (tijdelijk) gebrek aan op-
slagruimte. U huurt een unit voor de tijd die u 

nodig heeft. Het complex is voorzien van came-
ratoezicht en is 7 dagen per week, 24 uur per dag 
toegankelijk. Opslagunits op de verdiepingen zijn 
eenvoudig te bereiken door middel van twee trap-
pen en een 9 meter lange autolift. 

Voorzieningen 
• Vrije hoogte circa 3,70 meter
• Vloerbelasting 500kg/m²
• Spoelbak met watertappunt 
• 1 x 16 ampère dubbele wandcontactdoos 
• TL-verlichting
• Elektrische overheaddeur
• Rookmelder, gekoppeld aan 
 centrale brandmeldinstallatie
• Gemeenschappelijke ruimte met o.a. 
 dames- en herentoilet
• Camerabewaking
 
Bereikbaarheid
De opslagunits zijn goed bereikbaar en liggen na-
bij één van de hoofduitvalwegen van het bedrij-
venterrein ‘Hoogeind’. Van hieruit is er een goede 
verbinding naar de A67 Eindhoven – Helmond – 
Venray.
 
Parkeren
Er zijn voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein 
beschikbaar. Iedere unit heeft voldoende ruimte 
voor zijn eigen ingang.

TE HUUR
TE KOOP

opslagunits van 
ca.32 m2 in 

De Zilvermijn Helmond

Huurprijs per unit  bedraagt 
per maand  €250, - excl. BTW

(Koopprijs op aanvraag)

Vossenbeemd 17, 5705 CL Helmond
www.busselgroep.nl
info@busselgroep.nl

0492 – 53 76 97
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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.  

INZAMELING
OUD PAPIER
KLEDING
SCHOENEN

Elke zaterdag van 09.00 - 13.00 uur 
Koeveldsestraat 16

Dementie, dans 
en muziek

Zet de muziek aan en mensen gaan spon-
taan bewegen! Het mooie aan dansen is 
dat iedereen het kan, het is niet (tijd- of) 
leeftijdgebonden. Dansen maakt geluk-
kig, maar het doet meer. Als de wereld 
van iemand met dementie letterlijk of fi-
guurlijk steeds kleiner en passiever is ge-
worden, kan dansen zorgen voor wat vrij-
heid. Bovendien is het een andere manier 
van communiceren waardoor mensen el-
kaar (weer) kunnen vinden. Maar hoe pak 
je dat nu aan, zomaar gaan dansen? En 
zijn er voor-of nadelen aan dansen wan-
neer er sprake is van dementie. 

Ben je benieuwd naar een antwoord op 
een van deze vragen of heb je andere 
vragen over dementie? Wil je contact met 
lotgenoten, ervaringsdeskundigen, man-
telzorgers of gewoon kennis maken in een 
ongedwongen sfeer? Wees dan welkom 
op donderdag 20 september a.s. in het 

Alzheimer Café. Judith Wilmer, geriater zal 
samen met danser Andrew Greenwood 
deze avond verzorgen, waarbij de voetjes 
van de vloer mogen.  

Het Alzheimer Café is een ontmoetings-
plaats voor iedereen die met dementie, 
in welke vorm dan ook, te maken heeft. 
In een ongedwongen sfeer kunt u lotge-
noten ontmoeten, informatie krijgen en 
ervaringen delen. Elke derde donderdag-
avond van de maand in Zorginstelling 
Alphonsus, Hoofdstraat 176, Mierlo-Hout 
in Helmond.  
Als u een bezoek wilt brengen aan het 
Alzheimer Café kunt u op 20 september 
a.s. zonder aanmelding vooraf langsko-
men. De entree is gratis. Vanaf 19.00 uur 
bent u van harte welkom voor een kopje 
koffie of thee, het programma start om 
19.30 uur. Na de inleiding is er tijd voor 
een drankje. Daarna kunt u vragen stellen 

en in discussie gaan. Rond 21.00 uur, na 
de afsluiting, is er gelegenheid om nog iets 
te drinken en na te praten. Het Alzheimer 
Café sluit om 21.30 uur. 

Het Alzheimer Café is bedoeld voor de 
inwoners van Aarle-Rixtel, Bakel, Beek 
en Donk, Brouwhuis, Elsendorp, Gemert, 
Handel, Helenaveen, Helmond, Lierop, 
Lieshout,  Mariahout, Mierlo, Mierlo-Hout, 
Mortel,  Ommel, Rips en Stiphout.
  
Als u vooraf vragen heeft kunt u contact 
opnemen met Lies van Houtem, Stichting 
LEV groep Leven & Verbinden, telefoon 
0492 - 59 89 89 (tijdens kantooruren).
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‘T BRANDPUNT   AANVANG 20.00
BIEZENLAAN 29, 

HELMOND BRANDEVOORT
KAARTEN VERKRIJGBAAR BIJ

BOUTIQUE4MORE

WWW.BOUTIQUE4MORE.NL  /  06 476 985 11

ZijActief Mierlo-Hout
ZijActief is een vrouwennetwerk met een gevarieerd jaarpro-
gramma, waarin ontmoeting, ontspanning en ontplooiing cen-
traal staan. Samen met vrouwen uit je omgeving deelnemen 
aan een breed scala aan activiteiten: informatieavonden over de 
meest uiteenlopende onderwerpen, culturele activiteiten, work-
shops op creatief of culinair vlak en interessante excursies. Elkaar 
leren kennen, gezellig even stoom afblazen en de accu opladen 
voor een nieuwe dag.

Voor oktober staan er weer diverse activiteiten 
op het programma: 

Woensdag 3 oktober
Op deze dag organiseert ZijActief een fietsdag in Mierlo-Hout.
Vertrek 9.30 uur vanuit de parkeerplaats achter zaal Adelaars.

Woensdag 17 oktober 
Op deze dag kunnen leden zie zich hebben opgegeven, mee-
doen met de activiteit : borrelhapjes maken. Met de feestdagen 
in zicht kunnen we leuke idee-
en opdoen. Aanvang 20.00 
uur muziekzaal Geseldonk.

Deze activiteiten zijn alleen 
voor leden die zich daarvoor 
hebben opgegeven.

De commissie jongeren Mierlo-Hout is een groep die activitei-
ten organiseert voor jongeren in Mierlo-Hout. Zij is een onder-
deel van de wijkraad Mierlo-Hout en bestaat uit 3 subcommis-
sies: de Jeugddisco, Minor en The Cave.  Zij maken gezamenlijk 
gebruik van de website www.jongerenmierlohout.nl

Jeugddisco
Iedere maand (m.u.v. de vakantieperiode) wordt er op vrijdag-
avond een discoavond georganiseerd voor de kinderen in Mier-
lo-Hout wonen of daar op school zitten. Dit betreft dan de groep 
kinderen van groep 5 tot en met 8 en de eerste klas voortgezet 
onderwijs. 
Per editie zit er een thema verbonden aan de discoavond. Daar-
naast vindt er steevast een loterij plaats. De eerstvolgende editie 
van de jeugddisco is op vrijdag 26 oktober 2018. Om deze te 
bezoeken heb je een discopas nodig. Deze kost €2, en aanvragen 
kan via de website.

Minor
Vijf keer per jaar wordt Minor georganiseerd in Wijkhuis De Ge-
seldonk. Een goed gevulde zaal met jongeren van 13 tot en met 
17 jaar gaat dan feesten op de muziek van verschillende DJ’s. 
Ook komen er regelmatig andere artiesten, zoals bijvoorbeeld 
zangeressen of rappers. Daarnaast is er professioneel licht en 
geluid op het podium, en is er ook aan beveiliging, EHBO en ver-
keersregelaars gedacht.
Het volgende feest zal plaatsvinden op vrijdag 5 oktober a.s. De 
garderobe is gratis, een consumptiebon kost €1 en tickets zijn 
voor €3 te koop bij de verkooppunten en online via www.minor-
helmond.nl. Hier is ook meer informatie over Minor te vinden.

The Cave
The Cave is een ruimte in Wijkhuis De Geseldonk waar kinderen 
bij elkaar kunnen komen om te chillen, gamen, knutselen en naar 
muziek te luisteren. Ook worden er workshops verzorgd, zoals 
het maken van Halloween attributen, die gebruikt zullen worden 
tijdens het Halloweenfeest op 20 oktober a.s.
Kinderen van groep 6 tot en met de eerste klas voortgezet on-
derwijs kunnen iedere woensdag van 14.00 tot 16.30 uur terecht 
in The Cave. Hierbij is begeleiding van volwassen vrijwilligers 
aanwezig. 
Inschrijven bij The Cave is gratis en zonder verplichtingen. Lijkt 
het je leuk om vrijwilliger te worden bij The Cave en zou je graag 
eens een kijkje komen nemen?
Mail dan naar thecave@wijkraadmierlohout.nl bel naar 
06-24270632. 

Jongeren 
Mierlo-Hout

(bron foto; Mandy Meeuwsen, www.onsmierlohout.nl) 
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Al 100 jaar midden 
in de samenleving

Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout

WWW.COMPAEN-WONEN.NL

Compaen bestaat 100 jaar
Een eeuw aan de zijde van de huurder

Bij de annexatie door Helmond in 1968 
ging een deel van het woningbestand over 
naar Eigen Woning in Mierlo. In 2002, 
toen Eigen Woning met de Houtse fu-
seerde, ontstond Compaen. Op 27 en 28 
september wordt het eeuwfeest gevierd.

Volgens directeur-bestuurder Joost Lobée 
is er in al die jaren veel veranderd in de so-
ciale verhuursector. “Maar de kern is hier 
toch hetzelfde gebleven”, zegt hij. “Net 
zoals honderd jaar geleden willen wij er-
voor zorgen dat mensen met een kleinere 
beurs een goede en betaalbare woning 
hebben. Dát is de essentie van ons werk. 
Wij zijn er voor de huurder. Dat was zo, dat 
is zo en dat blijft zo.”
Met ongeveer 3500 woningen in Mier-
lo, Mierlo-Hout, Stiphout, Brouwhuis en 
Brandevoort is Compaen een relatief klei-
ne corporatie. “Die menselijke maat vin-

den wij belangrijk”, stelt Joost Lobée. “We 
werken op allerlei manieren goed samen 
met de andere corporaties in deze regio. 
We staan allemaal voor dezelfde op-
dracht. Door onze schaalgrootte kunnen 
we wel dichtbij de huurders blijven. De 
betrokkenheid van onze medewerkers is 
groot.”
Ondanks de financiële druk die de ver-
huurdersheffing op de corporaties legt, 
denkt Joost dat Compaen ook de komen-
de jaren haar ambitieuze doelstellingen 
kan verwezenlijken. “Betaalbaarheid en 
duurzaamheid zijn de kernwoorden voor 
de toekomst. We willen graag de energie-
kosten voor de huurders verder omlaag 
brengen en daar gaan we ook, samen met 
onze huurdersbelangenverenigingen, fors 
op inzetten. Maar eerlijk is eerlijk, de fis-
cale maatregelen vanuit Den Haag maken 
dat wel behoorlijk ingewikkeld.”

Het eeuwfeest wordt geheel in de stijl 
van Compaen gevierd met als middel-
punt de klant. Op 27 september vindt een 
mini-symposium voor belanghouders 
van Compaen plaats met als thema ‘de 
kwetsbare huurder’. Een dag later gaan 
alle medewerkers van Compaen samen 
met huurders meedoen aan een fiets-
tocht door de wijken waarin Compaen 
woningen heeft. 
Deze fietstocht wordt afgesloten met een 
gezellige bijeenkomst waar ook oud-be-
trokkenen van Compaen bij zullen zijn. 
Dan worden ook de prijzen uitgereikt van 
de jubileumprijsvragen: het beste Wijki-
dee, de mooiste kleurplaat en de grote 
schrijfwedstrijd.

Op 9 september 1918 werd de RK Houtsche Woningbouwvereniging opgericht. 
Mierlo-Hout behoorde toen nog bij Mierlo. 
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DEELENMENSWEAR.NL

Kostuums al vanaf 199,95

Kolberts al vanaf 129.95

Gekochte kleding wordt gratis vermaakt.

BEST - HELMOND - GELDROP

Korte Kerstraat 68 Geldrop - Hoofdstraat 42 Best
Mierloseweg 329 Helmond
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SUMMER TIME IS OVER

GRATIS intake, gezondheidscheck én proefles!GRATIS intake, gezondheidscheck én proefles!

UNIEK IN HELMOND
personalfitnessnederland

intake, gezondheidscheck én proefles!

100% GARANTIE
“Doel tóch niet helemaal behaald? 

Dan gaan we kosteloos door!”

Kevin Coort - Personal Trainer

personalfitnessnederland.nl

personal

100% GARANTIE
“Doel tóch niet 

Dan gaan we kosteloos door!”

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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Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

•   Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 

bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 31 OKTOBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

BESTELLEN 24/7 
WWW.ADVENTURESTORE.NL

INRUIL ACTIE

*bij aanschaf van € 100 c € 15, bij € 150 c € 25 en € 200 c € 35 korting

RUIL NU UW ’OUDE’ 
 WINTERJAS EN/OF 
   WANDELSCHOENEN IN.

        ONTVANG 15.-/25.-  
 OF 35.- KORTING!*

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
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Hoomrun Dance Studios in de prijzen 

Dream Big Work Hard, dat is de slogan van deze dansschool 
uit Helmond. Onder leiding van supervisie Sherman Doesburg 
en assist coaches Jamayl Doesburg en Melanie Figueira Nunes,  
blijkt dat daar gehoor aan is gegeven gezien de prijzen welke 
de dansers zondag 26 augustus in ontvangst mochten nemen, 
tijdens het WK Streetdance in Glasgow, Schotland.

First Base werd 2e in de categorie U14 Novice, Uniq werd 4e in 
de categorie U18 Beginners,  The Runnaz 5e in de categorie U18 
Intermediate en het  duo Jacky en Pam mochten de 2e prijs in 
ontvangst nemen in de categorie Duo U14 Advanced. 

Een prachtige prestatie waar we allen zeer trots op zijn.

Hoomrun Dance Studios heeft een mooie prestatie neergezet tijdens het WK Streetdance (bron foto; Hoomrun Dance Studios)

TARIEVENKAART
Ons Mierlo-Hout Magazine

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

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

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

Info: advertentie@onsmierlohout.nl

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

www.onsmierlohout.nl

1x  10x per jaar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Week 51: donderdag 20 december (december nummer 2).

(per plaatsing)

in een keer 
reserveren

(per plaatsing)

(per plaatsing)

(per plaatsing)

(per plaatsing)

(per plaatsing)

(spaties meegerekend, contant
in brievenbus Steenovenweg 20)

Voorpagina, pagina 2, voorlaatste pagina en achterpagina  op aanvraag. Prijzen excl. btw.
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Evenementen
OKTOBER 1 T/M 27 OKTOBER

DONDERDAG 4 OKT.

ZATERDAG 6 OKT.

DINSDAG 2 OKT. ZATERDAG 14 OKT.

ZATERDAG 27 OKT.

RKSV Mierlo-Hout: 
Walking Football
Elke donderdag van 9:45 tot 
11:30 kun je onder professi-
onele begeleiding van JIBB 
meedoen met old stars wal-
king footbal 55+. 

Aanmelden kan via:
ledenadministratie@
rksv-mierlo-hout.nl 
Sportpark De Beemd,
Wilgenhoutstraat 2, 
Mierlo-Hout.

Gratis gezond-
heidscheck
Op 6 oktober van 10.00 tot 
15.00 uur organiseren sport-
school Infinity Fitness en Fy-
siotherapie van Zon een gratis 
gezondheidscheck. 

U kunt zichzelf kosteloos 
aanmelden via:
info@infinityfitness.nl of 
info@fysiotherapievanzon.nl 
of bel naar 06 – 12 89 86 14. 
De dag is voor iedereen toe-
gankelijk en is geheel gratis. 
Fysiotherapie van Zon/
Infinity Fitness. 
Hoofdstraat 123 in Helmond.

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 Mierlo-Hout, 
vlakbij de Jumbo.

Quiltdag Helmond
Zaterdag 14 oktober staan wij 
met onze winkel In Helmond. 
Sabineke van Esch organi-
seert hier jaarlijks een quilt-
dag. Mocht u willen dat we 
wat spulletjes voor u meene-
men, stuur ons dan even een 
mail! Of kijk op de site van Sa-
binenke. www.sabineke.com
Tijd: 10.00 - 17.00
Wijkhuis de Geseldonk
Cederhoutstraat 44.

Oktoberfest
Op 27 oktober vindt in de Ge-
seldonk Oktoberfest plaats. 
Entree bedraagt €5.00,- p.p.
Zaal open om 19.30 uur. Deze 
avond is m.m.v.: de Stoom-
blazers, Zangeressen J F F, 
Muziekvereniging Unitas, Blue 
Band Helmond, Maarten Aus 
Tirol en DJ Jelco.
Wijkhuis De Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44.

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

Donderdag 27 september:
19.00u Alphonsuskapel;
Zaterdag 29 september: 
17.00u Kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid en Sint Anna; volkszang;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; 
volkszang;
Zondag 30 september:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis 
m.m.v. het seniorenkoor;
Resi Oud-Vennik; André de Bruijne; 
Annie van Lieshout v.w. verjaardag;
Donderdag 4 oktober:
19.00u Alphonsuskapel;
Zaterdag 6 oktober: 
17.00u Kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid en Sint Anna; volkszang;

Mia van den Reek-Canters;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; 
Common Voice;
Overleden ouders Weijts-Janssen; Oma 
en Opa van Mierlo-Vogels; Ouders 
Sauvé-Vogels en dochter Ine; Koos 
Dirks; Nelly van Bussel-van Os;
Zondag 7 oktober:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis 
m.m.v. het kerkkoor;
Sjef Remmen en Annie Noordman; 
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; Martien van de 
Laar v.w. sterfdag; Martina Verspaget-
van Dijk; Trineke Verschuren-Janssens; 
Toon van Vugt; Riet de Ruijter-Manders; 
Anny Nooijen-Raaijmakers v.w. 

verjaardag;
Donderdag 11 oktober:
19.00u Alphonsuskapel;
Zaterdag 13 oktober:
17.00u Kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid en Sint Anna; volkszang;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; 
volkszang;
Overleden ouders van de Laar-van de 
Ven v.w. trouwdag;
Zondag 14 oktober:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis 
m.m.v. het kerkkoor;
Joke van Iersel-van Weert; Harry van 
Bree; Johan Habraken; Martien van 
Stiphout;
Donderdag 18 oktober:
13.30u Kerkpoetsen (2)
19.00u Alphonsuskapel;
Zaterdag 20 oktober: 
17.00u Kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid en Sint Anna; volkszang;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; 
volkszang;
Tiny Knapen-Lijten v.w. trouwdag;
Zondag 21 oktober:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis 
m.m.v. het kerkkoor;
Donderdag 25 oktober:
19.00u Alphonsuskapel;
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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 
Centrum, bezoekadres: 
Kasteel-Traverse 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. 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.

 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 
Jeugd 7-13j maandagmiddag 16.00-17.30u 

www.atelier-overhorst.nl t: 0492525451

TE KOOP

GEBRUIKTE KWALITEITSMEUBELEN
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

VAKMAN

65+ KLUSSER/STYLIST
Timmerwerk, houtenvloeren, traprenovatie, 

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

CURSUS KLEDING MAKEN
Op je eigen maten en/of kleding herstellen

Tel.: 543387 of 06-30189695



HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U 
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Brasemlaan 21

TE KOOP

Dr. Dreeslaan 14

VERKOCHT

Gheynspark 16

TE KOOP

Robijnstraat 20

VERKOCHT

Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8

Gheynspark 16

*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


