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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. 

Tel. 0492-52 52 70.
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LAMINAAT
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.-
Klaar 

voor deHerfst
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Na de mededeling in de 
kerken aan het einde 
van de vieringen in onze 
Damiaan parochie wil ik 
middels deze brief mijn 
hart tot u laten spreken.

Zoals voorgaande 
jaren organiseert de 
Ondernemers Vereniging 
Mierlo-Hout (OVMH) ook 
dit jaar weer de intocht van 
Sinterklaas in onze wijk.

Traditioneel is de maand 
november de maand 
waarin de HoutQuiz 
georganiseerd wordt. 

In de 
spotlights

Jan Dijstelbloem

Jan komt van oorsprong uit 
Nuenen, woont sinds 1982 
in Mierlo-Hout en is al bijna 
50 jaar getrouwd met Ria. 
In 1977 begon voor hem het 
avontuur in Mierlo-Hout, 
toen hij ‘tuin technisch be-
drijf De Iris’ over nam en 
cultuurtechnisch bedrijf Du-
Pré B.V. oprichtte, wat toen 
nog gevestigd was aan de 
Noord-Parralelweg.

Het bedrijf groeide binnen 
een aantal jaar uit tot een 
onderneming waar vandaag 
de dag nog ruim 50 mensen 
in dienst zijn. Jan heeft Du-
Pré 18 jaar geleden verkocht, 
maar gaat er nog iedere dag 
langs voor een bakje koffie 
en de krant.  

Sinds die tijd heeft hij zich 
voorgenomen om het rusti-
ger aan te doen. Maar als je 
luistert naar de enthousiaste 
plannen die Jan vertelt, kun 
je constateren dat er van rus-
tig aan doen geen sprake is. 

Zo ook als het gaat om Stich-
ting Duofietsen. Stichting 
Duofietsen werd in 2017 op-
gericht en telt op dit moment 
7 duofietsen, waarvan er ook 
een rolstoeltoegankelijk is. 
Sinds de start in 2017 heb-
ben er al zo’n 750 mensen, 
die zelf niet meer in staat zijn 
om te fietsen, mee mogen 
fietsen met de vrijwilligers. 
Dat de vraag enorm is, blijkt 
wel uit de wachttijd. Steeds 
meer gasten moeten zo’n 3 
tot 4 weken wachtten voor-
dat ze weer mee kunnen. 
Jan: ‘’We willen graag meer 
fietsen erbij hebben, maar 
één Duofiets kost € 8500,-. 
We zijn nu aan het kijken of 
we een vriendenclub kunnen 
oprichtten zodat we de mo-
gelijkheid krijgen om meer 
fietsen te kopen en met meer 
mensen op pad te gaan.’’

Naast de inzet bij Duo-
fietsen, Muziekvereniging 
Unitas, Kasteel van Sinter-
klaas en enkele anderen is 

fotografie een grote passie: 
‘’Fotograferen is een uit de 
hand gelopen hobby gewor-
den’’, vertelt Jan lachend. 
“Ik fotografeer tegenwoordig 
voor tientallen verenigingen. 
Bijvoorbeeld voor De Kin-
dervakantieweek in Brande-
voort waar ik alleen al zo’n 
60 tot 70 uur bezig ben met 
alle fotografie’’. Ondanks 
dat het bestaan van Jan al 
druk is, heeft hij ook tijd voor 
andere dingen. Zo maakte 
hij diverse lange fietsreizen 
met zijn vrouw en loopt hij 
al 15 jaar de Kennedymars in  
Someren. 
Het verleden is immers al 
geweest en het beste wat we 
kunnen doen is vooruitkijken 
en plannen blijven maken, 
vindt ook Jan.
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DuPré groenvoorzieningen, Stichting Duofietsen, Jadijfoto; gaat 
er al een belletje rinkelen? Deze editie zijn we neergestreken bij 

Jan Dijstelbloem!
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Al 100 jaar midden 
in de samenleving

Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout

WWW.COMPAEN-WONEN.NL

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
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Dag meneer pastoor
Door: Pastoor John van de Laar

Tijd voor iets nieuws

Beste mensen,

Na de mededeling in de kerken aan het einde van de 
vieringen in onze Damiaan parochie wil ik middels 
deze brief mijn hart tot u laten spreken. Wanneer het 
1 februari 2019 wordt mag ik maar liefst 27 jaar en 7 
maanden uw pastor zijn in ons mooie Mierlo-Hout én 
Helmond. Daarvan precies 19 jaar ook als deken. Dit 
is echt ongekend lang. Waar blijft de tijd!

Sinds september 2017 mag ik ook waarnemend 
pastoor van de Petrus parochie zijn: voor de plaatsen: 
Boekel, Uden, Volkel, Odiliapeel, Venhorst en Zeeland. 
Deze combinatie, Damiaan en Petrus is prima te doen.  
Echter, het bisdom heeft, in goed overleg, bepaald dat 
het goed zou zijn om mij als pastoor te benoemen van 
de Petrus parochie. De bisschop gunt iedere parochie 
een pastoor. Dit komt ook omdat de nu enige aanwezige 
kapelaan in Uden wordt overgeplaatst. 
U zult begrijpen dat ik niet meteen spontaan ja heb 
gezegd. Ik ben zo gehecht geraakt aan onze Damiaan 
parochie, aan de mensen en de streek. Het heeft mij 
slapeloze nachten bezorgd!

Tegelijk beken ik dat ik in het verleden al drie keer 
geweigerd heb om een nieuwe benoeming elders aan te 
gaan. Ik ben héél graag hier in Helmond. Tóch heb ik ja 
gezegd tegen de bisschop om pastoor te worden van de 
Petrus parochie in Uden en omgeving.

Deze periode, 1 februari 2019,  beginnen echter 
9 collega’s aan een nieuwe uitdaging. Onderlinge 

solidariteit vraagt mij daaraan mee te doen. Op de 
andere collega’s heb ik het voorrecht de nieuwe situatie 
al te kennen, ik weet daar in Uden en omgeving waar 
ik aan begin. Natuurlijk, het liefst was ik hier 75 jaar 
geworden, tegelijk gun ik de Damiaan parochie een 
goede toekomst!

Mijn opvolger gaat daar zeker voor zorgen! Mijns 
inziens gaat de parochie met de benoeming van pastoor 
Norbert Swagemakers een goede toekomst tegemoet! 
Met een gerust hart draag ik dan ook, begin volgend 
jaar, het pastoraat aan Norbert over.
Het blijft een feit dat ik meer dan de helft van mijn 
levensjaren in Mierlo-Hout en Helmond heb mogen 
wonen en werken, veel fijne contacten opgebouwd die 
zeker in stand zullen blijven. De afstand Helmond-
Uden is immers maar een half uur met de auto.

Kortom: ik zie om in dankbaarheid, sluit de Damiaan 
parochie en het dekenaat in mijn hart, tegelijk weet ik 
dat het met de nieuwe pastoor zéker goed komt.

Tenslotte: tot februari 2019 werk ik gewoon door! Met 
plezier en priesterlijke vreugde gaan we  samen t.z.t. 
de Advent, de Kersttijd en Oud en Nieuw vieren.
Wel wil ik heel uitdrukkelijk mijn teamgenoten en het 
parochiebestuur, als ook alle naaste medewerkers én 
het bisdom en de bisschop nu al danken voor alles!
We bouwen samen in vertrouwen door aan onze mooie 
parochiegemeenschap.

Met veel hartelijke groeten,
John van de Laar, pastoor/deken.

Pastoor van de Laar (rechts) 
geniet in zijn vrije tijd 

graag van een korte  
vakantie samen met Pastoor 

Pieter Scheepers (links) en 
zuster Maria Jacoba van 

de zusters van het kostbaar 
bloed (midden) (bron foto; 

Pastoor van de Laar).
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BETAALBARE EXCLUSIEVE MODE

www.boutique4MORE.nl

Overal in Mierlo-Hout kan 
binnen 6 minuten ade-
quaat hulp verleend worden.  
Voor alle vrijwilligers in Mierlo- 
Hout die zijn aangesloten bij 
www.hartslagnu.nl houdt de 
wijkraad ieder jaar een gezel-
lige terugkomavond, vooraf-
gaand aan de herhalingscur-
sussen.

Bij een melding krijgen de 
burgerhulpverleners de code 
van de AED en de route naar 
het slachtoffer door via de 
app van Hartslagnu.nl

Overal binnen 6 minuten 
adequate hulp

AED-Mierlo-Hout
De AED’s hangen op de 
volgende locaties:
• Akkerweg 1, 5706 LL
 HELMOND: In de carport 
 naast het huis
• Van Someren 
 Downlaan 14, 5707 KL 
 HELMOND: Naast de 
 voordeur 
• Mierloseweg 301. 
 Zaal de Koning, 5707 AK 
 HELMOND: aan de  
 zijkant op de 
 parkeerplaats
• Cederhoutstraat 44 
 Geseldonk,  5706 XC 
 HELMOND: Rechts naast
 de ingang.
• Bruinvisstraat 28-56, 
 5706 EM HELMOND: 
 Naast de portiek ingang
• Hoofdstraat 105,
 Wout van Vlerken, 5706 AK
 HELMOND: rechts, zijkant  
 gebouw. 

Duizenden meters katoen, polyester, 
tricots, jeans, fleece, kunstleer, carnaval-, 
kinderstoffen en meer!
Vanaf €1,50 en €2,50

STOFFEN SCHERP GEPRIJSD

ONGEKENDE SERVICE, 
SNELLE LEVERTIJD EN DIT 
TEGEN SCHERPE PRIJZEN

RAAM- EN VLOERBEKLEDING

WIJ MAKEN VAN UW HUIS EEN THUIS

• Gordijnen, vitrages, in-be-tween 
• Raambekleding systemen o.a. jaloezieën 

en rolgordijnen
• Vloerbekleding; PVC, Click PVC, Vinyl en/

of Tapijt

ENORM AANBOD 
FOURNITUREN!

Advies op maat GRATIS meet service Monteer service Showroom

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

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

Verzorgt workshops gericht op de persoonlijke ontwikkeling 
van het spirituele mens zijn. Eerstvolgende workshop is:

Reïncarnatie
Bij reïncarnatie denken heel veel mensen aan vorige levens. 
Dat is natuurlijk ook zo, maar reïncarnatie heeft nog veel en 

veel meer in zich. 

Nieuwsgierig geworden? 
Je bent van harte welkom op dinsdagavond 22 januari 2019. 

Tijd 19:30-21:30 uur. Kosten €15 incl. koffie, thee en 
iets lekkers. Aanmelden via de website www.patrys.nu of 

bellen naar 06-54935515. 
Een mail sturen mag ook naar info@patrys.nu 

Graag vermelden met hoeveel personen je komt i.v.m. 
beperkt aantal plaatsen.  Cursuslocatie: Thuis bij Annemieke, 

Mierloseweg 200  in Mierlo-Hout.
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bij Deelen Stoffen & Gordijnen
Oktober woonmaand 

Deelen Stoffen & Gordijnen heeft het 
grootste aanbod, duizenden meters gor-
dijnstoffen op voorraad, in ‘tig’ kleuren, 
heel veel dessins, transparante en dich-
te kwaliteiten.  Wil je nieuwe gordijnen 
voor de kinderkamer of lekker uitslapen 
met verduisterende gordijnen? Overdag 
de zon kunnen weren met een van onze 
trendy systemen zoals een duo-rolgordijn, 
plissé, lamellen of paneelgordijn? Voor ie-
der interieur en elk budget een uitgebreide 
keuze en razend snel op maat gemaakt en 
geleverd.

Ruim assortiment vloerbekleding in de 

showroom te Helmond! U kunt bij ons 
terecht voor PVC vloeren, vloerbedekking, 
trapbekleding en CLICK-PVC vakkundig 
door ons geplaatst. Profiteer van onze 
oktober woonmaandactie: 10% korting op 
alle raam- en vloerbekleding! Kijk voor de 
actievoorwaarden op de website of infor-
meer hierna in de filialen. Ook voor advies 

aan huis kunt u ons inschakelen. Wij kun-
nen alles voor u verzorgen; advies, meten, 
maken, hangen of leggen. U hoeft alleen 
maar van het resultaat te genieten. Een of-
ferte en inmeten is altijd gratis en verplicht 
u tot niets. In Helmond vindt u ons aan 
de Houtse Parallelweg 83, in Weert aan de  
Maaspoort 58 www.deelenstoffen.nl

Welke kleuren gebruik 
ik en welke stijl wil ik 
creëren? Wat hang ik 
voor de ramen? Stof 
of systeem, kleurrijk 
of rustig, trendy of 

basic? Een ding is zeker 
raambekleding is de 
sfeermaker in huis! 

Kom eens kijken in de winkel en zie wat Deelen Stoffen & Gordijnen u 
allemaal te bieden heeft! (bron foto; Deelen Stoffen & Gordijnen).

‘Op 11-jarige leeftijd kreeg ik samen met 
mijn moeder, door een ernstige aanrijding, 
een bijna- doodervaring. Vroeger rustte er 
een taboe op dit onderwerp en werd het 
vaak afgedaan als iets wat men zich zou in-
beelden. Die tijden zijn gelukkig veranderd 
en steeds meer mensen treden naar buiten 
met hun eigen spirituele ervaringen. 

Voor mij heeft het ertoe geleid om al op 
hele jonge leeftijd op zoek te gaan naar ant-
woorden. Wat ik buiten mezelf probeerde te 
vinden, werd uiteindelijk een bijzondere reis 
naar het innerlijke mens zijn. 
Het heeft voor mij als mens zoveel toege-
voegde waarde gebracht dat ik deze kennis 
graag wil delen. Ieder individu heeft zijn of 
haar eigen waarheid en deze is continue aan 
verandering onderhevig en heeft alles te 

maken met het groeien en ontwikkelen van 
ons bewustzijn. Hoe meer je naar binnen 
gaat, des te meer je je ware aard begrijpt en 
des te meer vreugde en geluk je in je leven 
ervaart en dat is heel motiverend. Door deze 
ervaringen is de 10 stappen-reis ontstaan.  
Wil je graag meer weten? Kom dan naar de 
informatiedag op 14 november van 13.30 tot 
14.30 uur of van 19.30 tot 20.30 uur aan de 
Cursuslocatie: Mierloseweg 200 Helmond. 
Je bent van harte welkom!’

Daarnaast worden er ook losse workshops 
gegeven. In voorbereiding:
- Bijna dood ervaringen 
- Karma (oorzaak en gevolg)
- Leven na dit leven
- Bijzondere spirituele ervaringen
 www.patrys.nu 

Een zoektocht naar spirituele verdieping

(bron foto; Patricia van den Berg).
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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

Eigenaresse Jet Uijen heet je daar van 
harte welkom en je voelt je meteen thuis 
in de sfeervolle zaak waar naast Neder-
landse ook mooie internationale labels 
verkrijgbaar zijn.

Jet vertelt: “9 jaar geleden nadat ik met 
mijn man een tijd in het buitenland had 
gewoond, besloot ik om weer aan de slag 
te gaan in Nederland maar ik wist niet 
wat. Wel was ik altijd zeer geïnteresseerd 
in mode en hield wel van shoppen.” Mijn 
echtgenoot heeft mij toen het laatste zet-

je gegeven door tegen me te zeggen “als 
je voor jezelf gaat beginnen en je net zo 
inzet als dat je je altijd ingezet hebt voor 
je werkgever, dan gaat dat zeker goed ko-
men! Dat is denk ik redelijk goed gelukt’’ 
zegt Jet met een brede glimlach. Destijds 
bedacht ze de naam met de achterliggen-
de gedachte om haar klanten iets meer te 
bieden, net dat beetje extra service, een 
kopje koffie, een praatje, stomerijservice, 
en natuurlijk een goed en eerlijk advies. 
De dameskleding welke Jet in haar boe-
tiek verkoopt vind je niet overal, is voorna-

melijk op het lijf geschreven voor de vrouw 
vanaf 30 jaar en gaat t/m maat 46. Haar 
stijl kenmerkt zich het beste als sportief 
chic maar ook feestelijke kleding vind je 
er in overvloed. De merken waarvoor je bij 
Boutique4more terecht kunt zijn: Eroke, 
Pennyblack, Aldo Martins, Elisa Cortès, 
LaSalle, Alpha Studio, Question?, Éclà, 
Maiden Lane, Only-M, en natuurlijk de 
heerlijk zittende broeken van Angels. Daar 
heeft ze altijd een brede collectie van op 
voorraad.
Jaarlijks geeft ze een wervelende mode-
show, dit jaar was dit in een uitverkoch-
te zaal van wijkhuis Het Brandpunt in 
Brandevoort. Daar werd de nieuwe na-
jaarscollectie gepresenteerd welke Jet van 
het nodige commentaar voorzag als la-
dyspeaker. Enthousiaste modellen show-
den de nieuwe collectie waarbij de kleuren 
skyblue en okergeel veelvuldig te zien wa-
ren. Dit alles in de mooiste kwaliteit ma-
terialen oa. viscose, wol, mooie katoen en 
zelfs duurzame kleding gemaakt uit soja-
bonen. Deze voelt zijdezacht, valt soepel 
om het lichaam, en heeft een mooie luxu-
euze uitstraling. Soja is het veganistische 
alternatief voor zijde. 
Jet is een energieke dame want naast de 
winkel en de jaarlijkse modeshow, draagt 
ze ook zorg voor het secretariaat van WC 
Brandevoort en is ze oprichtster van het 
mooie liefdadigheidsinitiatief “BrandNe-
woman” waarvan je elders in dit magazine 
een artikel vindt.

Boutique 4MORE
De Plaetse 165
5708 ZK Helmond-Brandevoort
Telefoon: 0492-767009 | 06-47698511
www.boutique4more.nl

Boutique 4MORE voor nèt dat beetje extra!

Bij Boutique 4MORE kun je terecht voor nét dat beetje extra (bron foto; Christel Sanders).

In de wijk Brandevoort aan De Plaetse vind je 
achter een karakteristieke gevel met rode markiezen; 

een gezellige damesmode boetiek genaamd 
Boutique 4MORE.
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Fantastische benefiet 
muziek middag voor 

Stichting VerwenEvent
Zondag 7 oktober vond in de 
Geseldonk een fantastische 

muziekmiddag plaats. Back to the 
sixties! Schitterende muziek uit de 

jaren 60, 70 en 80 werden door 
diverse orkesten gebracht.

In een goed gevulde zaal werd 
door spreekstalmeester An-
ton van Lieshout een muziek-
programma gepresenteerd 
wat in één woord geweldig 
was. Er werd volop gedanst 
op de muziek van Two off 
Us, Renée and  the Alligators, 
(de originele!), Dutch Everly 
Brothers of te wel the Hilson 
Brothers en last but not least; 
orkest Houston Alley. 

De middag werd ook onder-
steund door een schitterende 
rock en roll groep; de Thun-
derbirds. 
Al dit ten bate voor het zoveel-
ste Verwenweekend wat door 
dezelfde Stichting onder be-
zielende leiding van Theo van 
Mullekom, oud raadslid Hel-

mond Aktief, wordt georgani-
seerd (weekeinde van 4 no-
vember). Na de schitterende 
muziek werd als afsluiting een 
grootse loterij gehouden. Theo 
en de organisatie hadden een 
geweldig scala aan prijzen 
bijeen gesponsord gekregen. 
Op het eind van de middag/
avond bedankte Theo ieder-
een, zowel de bezoekers als 
de muzikanten die aan deze 
muziekmiddag hadden deel-
genomen! Hij gaf al aan dat dit 
muziek evenement mogelijk 
een terugkerende evenement 
in Mierlo-Hout zou worden. 
Nou daar waren de bezoekers 
het roerend mee eens! 

Tot volgend jaar, vergeet niet 
op tijd te reserveren!

Er werd flink gedanst tijdens de muzikale middag van Stichting 
VerwenEvent (bron foto; Jan Dijstelbloem, Jadijfoto.nl).

Jongeren 
Mierlo-Hout

De commissie jongeren Mier-
lo-Hout is een groep die ac-
tiviteiten organiseert voor 
jongeren in Mierlo-Hout. Zij 
is onderdeel van de wijkraad 
Mierlo-Hout en bestaat uit 
3 subcommissies: de Jeugd-
disco, Minor en The Cave. Zij 
maken gezamenlijk gebruik 
van de website www.jonge-
renmierlohout.nl.

Jeugddisco
Al 13 jaar lang wordt er iedere 
maand een discoavond voor 
kinderen in Mierlo-Hout geor-
ganiseerd. De organisatie zet 
zich steevast met heel veel 
plezier in om keer op keer de 
Jeugddisco in hun thuishaven, 
de aula van Openbare Basis-
school ‘t Hout, te laten slagen. 
Zij zijn erg blij om daar al zo 
lang te gast te mogen zijn. 
Gedurende deze 13 jaar han-
teren zij dezelfde unieke for-
mule, waar ze erg trots op zijn. 
Deze formule werkt, want al 
jaren is er een stabiele of zelfs 
stijgende lijn in het bezoekers-
aantal te zien. Het geeft erg 
veel voldoening om de kinde-
ren te zien genieten. 

Minor 
In 2014 werd er besloten dat 
Zaal De Geseldonk een wijk-
huis zou worden. Hier werd 
direct op ingehaakt door een 

bevlogen team vrijwilligers 
door alcoholvrije feesten voor 
jongeren van 13 tot en met 17 
jaar te organiseren. In oktober 
2014 vond de eerste editie van 
Minor plaats. Dit wordt nog al-
tijd voortgezet met 5 edities 
per jaar.
Het succes van de feesten ligt 
in de unieke beleving die zij de 
jongeren bieden. 

The Cave
Minor is niet de enige die ge-
bruik maakt van het feit dat 
De Geseldonk een wijkhuis 
is geworden. Bij de verbou-
wing in 2015 is er namelijk 
een ruimte vrijgemaakt, als 
opvolger van het afgebrande 
jongerencentrum Orion. In 
deze ruimte, genaamd The 
Cave, komen kinderen van 
groep 6 tot en met de eerste 
klas voortgezet onderwijs ie-
dere woensdag van 14.00 tot 
16.30 uur bij elkaar om te re-
laxen, spelletjes te spelen en 
naar hun favoriete muziek te 
luisteren. 
Inschrijven bij The Cave is gra-
tis en zonder verplichtingen. 
Lijkt het je leuk om vrijwilliger 
te worden bij The Cave? Mail 
dan naar thecave@wijkraad 
mierlohout.nl  of bel naar 
06-24270632.
Kijk voor alle evenementen op 
pagina 18.

In de The Cave komen kinderen, van groep 6 tot en met de eerste 
klas voortgezet onderwijs, iedere woensdag bij elkaar. 

(bron foto; Mandy Meeuwsen).
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D’n Houtse stinove
Door: Hans Vogels, foto's: Heemkundekring Helmont, J. Vogels en RHCe, tekening: Toon Coolen

Hoewel 3000 jaar vóór onze jaartelling al gebruiks voorwerpen uit klei werden 
gebakken, dateren de steenfabrieken uit de twaalfde eeuw. De steenproductie 
floreerde vanaf die tijd, omdat steeds meer steden een verbod uitvaardigden 
op houten huizen. Steen was een logisch alternatief omdat klei als grondstof 
in ruime mate voorhanden was. Vooral in de negentiende eeuw nam door de 

bevolkingsaanwas de vraag naar bakstenen toe. Overal in het land vestigden zich 
steenfabrieken. De productie was vooralsnog handmatig en het arbeidsklimaat 

beroerd. Het werk was zwaar en de arbeiders maakten vaak lange dagen.

De productie van bakstenen is sindsdien 
enorm verbeterd en het gebruik ervan 
genormaliseerd. Het product heeft een 
natuurlijke uitstraling en is weers-
bestendig, getuige de steenarchi-
tectuur die de wereld kent. Het 
is een klimaatvriendelijk mate-
riaal dat hoogst geschikt is voor 
velerlei gebruik en bepaalt het 
straatbeeld. Maar dat is niet altijd 
zo geweest. Omdat oudtijds 
vrijwel alle huizen uit hout waren 
opgetrokken en strooien of 
rieten daken hadden, waren ze 
extreem vuurgevaarlijk. Vaak 
ontstonden branden die nauwe-
lijks te bedwingen waren. Een 
brand was vrijwel de grootste 
ramp die een woon gemeenschap  

kon treffen. Daarom ver ordenden de 
gemeente besturen de bouw van louter 
stenen huizen. Op bouw plaatsen  
verrezen veldovens, waarmee terplekke  
de stenen en dakpannen werden vervaar-
digd die voor het bouwproject nodig waren.

Door de industriële revolutie (de switch 
van handmatig naar machinaal vervaar-
digde producten) aan het begin van de 
vorige eeuw, werd de noodzaak van een 
efficiëntere steenproductie benadrukt. 
Op 17 januari 1912, startte de firma Van der 
Meeren met de exploitatie van een steen-
fabriek, op een terrein gelegen tussen 
de Houtse Boterstraat en de Stiphoutse 
Gasthuisstraat. Het pad waaraan de 
fabriek gelegen was werd vanaf toen 
Steenovenweg genoemd. Voor de 

totstandkoming was grond aangekocht 
van de landbouwers Franciscus Klaasen 
en Gijsbertus Slegers. 

De steenfabriek kende vijf vennoten: 
J.  van Grootel gemeenteontvanger in 
Mierlo, linnenfabrikant H. van der Meeren, 
steenfabrikant H. Sprangers, land-
bouwer H. Kolenburg en boekhouder 
J.  Croonen. In 1924 trad J. van Grootel, 
zoon van een der vennoten, als directeur 
in dienst en volgde daarmee zijn vader 
tevens als aandeelhouder op. Tegelijk 
trad Van der Meeren uit de vennootschap 
en werd de bedrijfsnaam gewijzigd in  
J.H. van Grootel en Co, machinale steen-
fabriek De Nijverheid Mierlo-Hout. Voorts 
richtten de compagnons de Steenfabriek 
Nuenen op. Hiermee zetten zij de acti-
viteiten van de geliquideerde Nuenense 
fabriek voort. Dit bedrijf was altijd een 
concurrent voor de Mierlo-Houtse steen-
fabriek geweest. Nu beiden onder 
hetzelfde bestuur vielen, was deze riva-
liteit uitgebannen. De Nijverheid legde 
zich toe op de productie van bakstenen 
en deed dat met wisselend succes. De 
bedrijfsresultaten waren goed, al had 
men in de crisis- en oorlogstijd moeite 
om het hoofd boven water te houden. In 
die periode vielen dan ook veel ontslagen. 
Het bedrijfsarchief is bijna geheel verloren 
gegaan, daarom is er weinig bekend over 
de exploitatie van het bedrijf. 

Het leem als belangrijkste grondstof, 
werd in het buitengebied van Stiphout 
gewonnen en met een treintje naar de 
steenfabriek vervoerd. Het tot de verbeel-
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ding sprekend locomotiefje werd door de 
firma Orenstein & Koppel uit het Duitse 
Nordhausen, geconstrueerd. Het was 
een 12 pk één-cylinder-dieseltje dat een 
maximum snelheid van acht kilometer 
per uur kon bereiken. Toch was het een 
krachtpatsertje want het trok een reeks 
kiepwagentjes die elk drie kubieke meter 
leem konden bevatten. Het treintje reed 
op smalspoor waarvan de rails telkens 
werden verlegd om zo dicht mogelijk bij 
de leemkuilen te kunnen komen.

Het afgraven van de leemlagen was voor 
menigeen een kostwinning, maar het was 
zwaar werk. De arbeiders stonden vaak tot 
een diepte van twee meter te ploeteren. 
Het leem werd handmatig gewonnen en 
in de kiepwagentjes gegooid. Door de 
afgravingen ontstonden vennen die zich 
vulden met grondwater. Zowel de vennen 
als het terrein van de steenfabriek waren 

een eldorado voor de jeugd, maar geheel 
ongevaarlijk was het er niet. Eén van hen 
verloor ooit een been, een ander heeft het 
zelfs met de dood moeten bekopen. 

Productie
Metselstenen en in mindere mate 
straatklinkers, waren de voornaamste 
producten. Er werden ook zogeheten 
mond- of voetstenen gebakken. Dat 
waren exemplaren die in de steenoven 
vlakbij de vuurhaard lagen waardoor ze 
een wat krommere en meer gesinterde 
vorm kregen. In zekere zin waren het 
misbaksels, maar ze konden als achter-
werkers gebruikt worden. Verder werden 
er zogenaamde waaltjes vervaardigd van 
uit het Waalgebied afkomstig kleislib. De 
steensoorten werden in courante afme-
tingen geleverd, doch een klein deel in 
boerenformaat, een variabele omvang die 
streekgebonden is. 

Het aantal vaste arbeidskrachten was 
beperkt. Omdat de productie werd afge-
stemd op de vraag, werkte men bewust 
met losarbeiders. De marketing en 
verkoop werd in de regel overgelaten aan 
de ‘N.V. Steenhandel Noord-Brabant’, een 
organisatie waarbij vrijwel alle Brabantse 
steenfabrikanten waren aangesloten. De 
liefde met deze onderneming was niet 
altijd standvastig. Enkele keren werd de 
relatie verbroken en nam men de verkoop 
zelf ter hand. 

Nadat ‘De Nijverheid’ enige jaren aan 
de Rotterdamse steenfabriek ‘Esbeek’ 
verhuurd was geweest, werd de productie 

in 1963 gestaakt. In 1976 werd de fabriek, 
die intussen was omgezet in een beleg-
gings-b.v., verkocht aan de gemeente 
Helmond. Een deel van het bedrijfster-
rein werd bestemd voor de vestiging 
van Volvo Cars. Het oude ovengebouw 
bleef gespaard en werd verkocht aan 
een restaurateur die er het eethuis ‘De 
Briketterie’ in vestigde. Deze naam werd 
later gewijzigd in ‘De Steenoven’. Het 
pand was toen in zeer slechte staat. Het 
moest deels worden herbouwd, maar de 
schoorsteen en een deel van de authen-
tieke muren bleven behouden. Ze vormen 
nu samen de resten van een traditionele 
ringoven van een type dat vrijwel geheel 
verdwenen is. Daarom staat de erfenis op 
de gemeentelijke monumentenlijst. 

Met de leemkuilen in Stiphout liep het 
minder goed af. Nadat de leemwinning 
was gestaakt, nam de natuur ruimschoots 
bezit van het gebied. Er ontstonden 
weelderige waterpartijen. Vennetjes met 
rietpluimen en sierlijke waterplanten, 
afgewisseld met groene graaslanden. Maar 
men meende het natuurgebied als stort-
plaats te moeten gebruiken. De poelen 
werden gedempt en het gebied werd in 
snel tempo tot ‘De Vennen’ ontwikkeld. 
Leem zal er in de bodem niet meer voor-
komen, maar dat er nog door de mens 
ingebrachte stoffen en materialen voor-
komen is niet ondenkbaar.

Smalspoorlocomotief van  
Orenstein & Koppel. Het Duitse bedrijf  

werd in april 1876 opgericht.

De steenoven als ruïne in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

De Zuid-Willemsvaart 24-10-‘29.

Hedenmorgen had alhier op de Kruis-
straat een botsing tusschen tram en 
auto plaats, welke bijzonder gelukkig 
is afgeloopen. Toen de stoomtram van 
circa kwart voor 7 uur uit de richting 
Eindhoven naderde, kwam de vracht-
auto van de Steenfabriek „De Nijver-
heid”, geladen met steenen, plotseling 
vanaf den Stiphoutschenweg door 
‘t verbindingsstuk op den Mierlo-
schenweg. De wagen werd in de flank 
door de tram gegrepen en zwaar 
beschadigd. Beide wielen werden er 
afgeslagen. De steenen werden over 
de straat geslingerd. De beide inzit-
tenden van de auto, de directeur der 
steenfabriek, de heer Joh. v. Gr. en de 
chauffeur T. kwamen er zonder letsel 
af. Beiden verklaarden de tram niet te 
hebben gehoord.
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RKSV Mierlo-Hout 
op weg naar eeuwfeest

Op 20 januari 2019 bestaat de vereniging 
100 jaar. Op zaterdag 15 september werd 
in de kantine van de vereniging de aftrap 
gegeven voor dit jubileumjaar.

Tijdens de druk bezochte feestavond van 
de supportersclub werd toen het door het 
hoofdbestuur aan de hele vereniging ge-
schonken jubileumshirt gepresenteerd. 
Na een jaar van voorbereiding en grote 
inzet van velen was het eindelijk zover dat 
het zelf ontworpen shirt aan iedereen kon 
worden getoond. De komende seizoenen 
zal de hele vereniging van jong tot oud 
spelen in hetzelfde shirt. Het hoofdbe-
stuur is trots dat men dit heeft kunnen 
realiseren. Door de voorzitter werd bena-

drukt dat dit zonder de bijdrage van de 
hoofdsponsors: Verbakel Party en More , 
Sportshop  Laarbeek en  de Shirtsponsors 
Manders Totaal, Heesmans en Fonville 
niet mogelijk was geweest. Verder deelde 
de voorzitter nog mede dat de vereniging 
een samenwerking is aangegaan met de 
stichting Spieren voor Spieren waarvoor 
gedurende het seizoen diverse acties zul-
len worden opgestart.

Zoals gezegd werd door het presenteren 
van het jubileumshirt feitelijk de aftrap 
gegeven voor het Jubileumjaar. Op 20 ja-
nuari 2019 bestaat de vereniging 100 jaar 
en gedurende het komende jaar zal dat 
met diverse activiteiten en evenementen 

groots worden gevierd. Zo zal er op de dag 
zelf een receptie worden gehouden waar 
iedereen welkom is.  RKSV Mierlo-Hout 
is onderweg naar de respectabele leeftijd 
van 100 jaar en hoopt dat men dit samen 
met de hele hechte  Houtse Gemeen-
schap en overige belangstellenden uit-
bundig kan gaan vieren.
Het Hoofdbestuur 

Op zaterdag 15 september werd het 
jubileum shirt gepresenteerd.

(Bron foto; gemaakt door Cor van der Vliet).

In het weekend van 22 en 23 september, 
startte de voetbalcompetitie 18/19 bij de KNVB. 

RKSV Mierlo-Hout, uitkomend in de 2e klasse begon 
toen aan het jubileumseizoen.

Kom dan eens een kijkje 
nemen en sfeer proeven
bij Openbare basisschool  
‘t Hout! Zo ontdekt u of 
onze school bij u en uw 
kind past. 
 

Bent u erbij? Bel ons dan 
even. Schikt deze datum 
niet, dan kunt u ook een  
persoonlijke afspraak maken.

Mahoniehoutstraat 13 
5706 VS Helmond 
t 0492-523847 
www.obshout.nl 

Bent u 
op zoek naar 
een school voor 
uw kind?

Informatieochtend
14 november 
9.00 - 11.00 uur

Door: de redactie

Verschillende geledingen bin-
nen Mierlo-Hout zijn samen 
na aan het denken over de 
verdere invulling van het cen-
trum van Mierlo-Hout.

Belanghebbenden die reeds 
iets gingen doen aan hun eigen 
projecten, o.a. Woningstichting 
Compaen, Scholenkoepel Qliq 
en zorgorganisatie Savant zit-
ten nu samen met o.a. de ge-
meente, wijkraad en de onder-
nemersvereniging om een plan 
te maken dat door een breed 
deel van de bevolking wordt 
gedragen.
Nu liggen er kansen om het 
mooie centrum wat men nu 
al heeft, af te maken en zo-
doende een dorpshart te 
bouwen waar iedereen achter 
staat. Eenrichtingsverkeer? 
Spoorovergang Mierloseweg/

Hoofdstraat afsluiten? Of juist 
een tunnel? Odulfusschool 
grote verbouwing, of nieuw? 
Savant appartementen erbij? 
Ondernemersvereniging alles 
bereikbaar houden voor de on-
dernemers? Groot dorpsplein? 
Zomaar overwegingen die nu 
op tafel komen. Afijn, we zullen 
het zien. Reeds op korte ter-
mijn wil men stappen maken.

Centrum Mierlo-Hout

(bron foto; Eric van der Putten 
www.helmondnu.nl).
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Gratis loterij met 
erg leuke prijzen 

CV de Kluppels wil uw kleding 
een zinvolle tweede bestem-
ming geven, want voor diver-
se mensen onder ons zijn uw 
oude kleren een geschenk uit 
de hemel. Gun daarom uw 
oude kleren een tweede leven

Laten we er samen aan gaan 
werken, hier is ons voorstel. 
Breng uw oude kleren, schoei-
sel, textiel en dergelijke naar 
De Kluppelhal aan de Koe-
veldsestraat 16. Voor iedere 
kilo krijgt u TWEE houtsnip-
pers cadeau én u speelt ook 
geheel gratis mee voor onze 
'gun-uw-oude-kleren-een-
tweede-leven-LOTERIJ'. Want 
voor elke volle zak kleren krijgt 
u één GRATIS lot. Levert u bij-
voorbeeld vijf zakken kleren in, 
dan krijgt u vijf loten.

De loterij loopt van zaterdag 
6 oktober tot en met zater-
dag 29 december 2018. Op 
zaterdag 29 december 2018 
schenken wij ons traditionele 
glaasje Glühwein voor onze 
trouwe klanten en doen we 
daarnaast ook de trekking van 
de 'gun-uw-oude-kleren-een-
tweede-leven-loterij'. 
We verloten vijf super mooie 
prijzen. Laten we er samen 
een mooie loterij en een 
mooie actie van maken, want 
de nieuwe drager van  uw kle-
ding is u eeuwig dankbaar. 

De loterij start op 6 oktober 
2018 en eindigt op 29 decem-
ber 2018. Wat we doen, doen 
we met z’n allen. Graag tot 
ziens en alvast bedankt voor 
jullie medewerking.

De R zit weer in de maand dus de 
hoogste tijd om uw kledingkasten 

weer eens een grote beurt te geven. 
Vaak zijn oude kleren nog van een 

prima kwaliteit maar ze worden niet 
meer gedragen.

Boerenbruiloft 
CV de Kluppels 2019

Op de foto lopen ze hand in 
hand hun toeko mst tege-
moet, het weidse boeren land 
in…

Samen met hun onechte fa-
milie, is er op zondag 14 okt. 
j.l. een fantastische bruidsre-
portage gemaakt in het Boe-
renbondsmuseum te Gemert, 
werkelijk een prachtige locatie, 

een bezoek meer dan waard.
Na het nuttigen van koffie, 
soep en een Peelwipper, was 
de aanzet tot een fantastisch 
evenement weer gegeven. Wij 
hebben er zin in en het onech-
te paar natuurlijk ook. 
Iedereen is van harte welkom.
Getekend: De onvermoeiba-
re Boerenbruiloft Commissie 
van C.V. de Kluppels.

Op zondag 11 nov. a.s. wordt het 
Boerenbruidspaar 2019 bekendgemaakt 
op de prinsenreceptie van de Kluppels 

in Hoftempel de Geseldonk. 

Op de prinsenreceptie van CV de Kluppels wordt het 
Boerenbruidspaar voor komend carnavalsseizoen bekend 

gemaakt (bron foto; CV de Kluppels).
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Mooi van binnen en 
van buiten bij Divanons

Bij Divanons wordt met een 
iets andere kijk gekeken naar 
schoonheid. Zo worden de be-
handelingen uitgevoerd mid-
dels een Holistische Visie. Dit 
betekent dat de binnenkant 
net zo belangrijk is als de bui-
tenkant. Als u zich aan de bin-
nenkant mooi voelt, straalt u 
dit ook uit. 

Miriam vertelt: ‘’Na jaren op 
kantoor te hebben gewerkt 
wilde ik iets anders. Maar wat?  
Na een persoonlijke  zoektocht 

kwam ik erachter dat ik het als 
kind al leuk vond om mensen 
“mooi” te maken.’’ 
Dit kwam op een lager pitje te 
staan tijdens haar middelba-
re schooltijd. Maar uiteindelijk 
ging er toch weer iets kriebelen: 
‘’ Na wat graafwerk ben ik tot de 
conclusie gekomen dat wat ik 
leuk vond als kind, ik nu wellicht 
ook leuk zou kunnen vinden.’’ 
Miriam waagde de sprong en 
startte met haar opleiding tot 
schoonheidsspecialiste: ‘’Tij-
dens de opleiding had ik het 
geluk dat de salon waar is stage 
liep me een baan aanbood als 
ik klaar was met de opleiding. 
Na het behalen van de diploma 
was ik gelijk werkzaam in het 
vakgebied wat ik zo leuk vond. 
Na enige tijd stopte de baan 
daar voor mij en kwam ik weer 
thuis te zitten. En nu? Ga ik iets 
voor mezelf beginnen? Een tal 
van vragen over een onzekere 
toekomst. 
Dankzij de steun van m’n man, 
familie en vrienden en werd 
m’n droom gerealiseerd voor 
m’n ogen. De tuin ging op de 
schop en er werd en salon ge-
bouwd. Nu drie jaar later kijk 
ik terug op afgelopen jaren en 
besef ik met dat ik trots mag 
zijn op wat we bereikt hebben 
als gezin, ik als “ondernemer “ 

maar vooral als mens. En dat 
gevoel van de persoon die ik 
vandaag de dag ben geeft mij 
de kracht en het vertrouwen om 
in de salon de mensen “mooi” 
te kunnen maken.  De naam is 
ook niet voor niets Divanons. 
‘’Ik ben geen beauty queen, of 
huidinstituut, maar een Die van 
Ons, een plek die je uitnodigt 
om lekker jezelf te zijn met al 

je imperfecties en onzekerhe-
den, om even niets te moeten 
en genieten van een moment 
van rust. Met dit gevoel is het 
huidige concept van Divanons 
ook ontstaan en ik merk dat het 
steeds meer mensen treft die 
zich hier ook in vinden en graag 
naar de salon komen om hun 
moment te pakken weg van al-
ledaagse drukte.’’

Alweer drie jaar 
geleden startte 
Miriam aan 
huis met haar 
schoonheidssalon 
Divanons.

Bij Divanons wordt ervoor gezorgd dat u zich mooi voelt aan de 
binnen en buitekant (bron foto; Miriam/ Divanons).

Ardennen 1, 5706 RC Helmond
06-47 05 99 01  |  www.divanons.nl
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Sinterklaas 
bezoekt Mierlo-Hout

Het is weer bijna zover: Sinterklaas komt naar Mierlo-Hout!
Een gezellige middag voor jong en oud.

Op zondag 25 november komt hij met zijn pieten op de pakjeswagen aan.
Iedereen is van harte welkom om langs de kant te komen staan.

De pakjeswagen, pieten, Sinterklaas en de Fanfare zijn erbij.
Pepernoten, snoepgoed, sinterklaasliedjes en alle kinderen o zo blij.

Na de intocht mag je naar de Geseldonk met de Sint.
Waar Sinterklaas ook een traktatie heeft voor ieder kind*.

*Traktatie is voor kinderen tot 9 jaar.

Zoals voorgaande jaren organiseert de 
Ondernemers Vereniging Mierlo-Hout 
(OVMH) ook dit jaar weer de intocht van 
Sinterklaas in onze wijk. Sinterklaas en 
zijn pieten komen met de pakjeswagen 
door Mierlo-Hout. De Fanfare zorgt voor 
feestelijke muziek. 

Aansluitend gaan de Sint en pieten naar 
wijkhuis de Geseldonk waar tijdens de 
Pittige Pieten Party met DJ het dak eraf 
zal gaan. De kinderen kunnen dan ook een 
tekening of verlanglijstje aan de Sint geven 
als ze willen. 

Voor alle kinderen tot 9 jaar is er ook een 
traktatie. Iedereen is van harte welkom. 
We gaan er een gezellige middag van ma-
ken. Tot dan!

Wat: Sinterklaasintocht Mierlo-Hout.
Wanneer: zondag 25 november 2018.
Waar: vertrek om 13.00 uur vanaf de kerk 
(Hoofdstraat 157). Vervolgens rijdt hij door 
de Hoofdstraat, Kastanjehoutstraat, Beu-
kehoutstraat en Cederhoutstraat naar de 
Geseldonk (Cederhoutstraat 44). 

“Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan
Hij brengt ons Sint Nicolaas ik zie hem al staan

Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer
Hoe waaien de wimpels al heen en al weer…”

SINTERKLAAS 
BEZOEKT

MIERLO-HOUT

Pittige Pieten Party
met DJ in 

de Geseldonk
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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

Wat zijn HOUTSNIPPERS?
Bij elke aankoop krijgt u GRATIS spaarpunten: HOUTSNIPPERS

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

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

HOUTSNIPPERS

WWW.HOUTSNIPPERSNU.NL

SPAAR VOOR UW VOORDEEL

SPSPAARPAARPASAS

HOUTSNIPPERS OVMH

SPSPAARPAARPASAS

HOUTSNIPPERS OVMH

NOVEMBER 

Wat zijn HOUTSNIPPERS?
Bij elke aankoop krijgt u GRATIS spaarpunten: HOUTSNIPPERS
Deze worden vertaald in punten op de spaarpas.

GRATIS SPAREN VOOR GRATIS VOORDEEL!

Kijk op de website waar u punten kunt sparen:
WWW.HOUTSNIPPERSNU.NL
Ook deelnemer worden: mail dan voor info naar info@woutvanvlerken.nl

NU DE GEHELE MAAND 

ONTVANGT U

DUBBELE  HOUTSNIPPERS!
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Wilt u gevaarlijke chemische stoffen
door uw (achter)tuin?

Misschien heeft u er al eerder iets over 
gehoord; Het buizentracé. In Brande-
voort is er al veel aandacht aan besteedt. 
Er zijn plannen voor een buisleidingen-
strook voor transport van gevaarlijke 
chemische stoffen die ook gedeeltelijk 
door Mierlo-Hout lopen. 

Als deze plannen doorgaan is dit niet al-
leen vreselijk voor wijkbewoners, maar ook 
voor toekomstige bewoners die een ka-
vel/nieuwbouwwoning hebben gekocht. 
Niet alleen de bewoners van Mierlo-Hout 
maar ook van de wijken Brandevoort en 
Stiphout en het dorp Mierlo komen hier-
mee in een risicozone te wonen en lopen 
direct gevaar bij eventuele calamiteiten. 
De consequenties hiervan zijn niet te 
overzien! Kom in actie!

Wilt u meer informatie ontvangen en op 
de hoogte gehouden worden? Stuur een 
e-mail met uw naam en adres naar: 

buizenbrandevoort@gmail.com
Kijk ook op: www.facebook.com/
buizenbrandevoort 

Het buizentracé loopt gedeeltelijk door Mierlo-Hout (bron foto; Frank Beekhuis).

Zelfverdediging:
een noodzakelijk ‘kwaad’?

Er is nagedacht over hoe verder en er is 
besloten om de meest efficiënte tech-
nieken uit verschillende vechtsporten te 
combineren tot een vorm van zelfver-
dediging, die voor iedereen toepasbaar 
is. Dus zowel voor mannen als vrouwen, 
groot en klein. 

Aan de basis staan twee mensen met een 
jarenlange jiujitsu ervaring. Michel Knoops 
met meer dan 40 jaar jiujitsu ervaring in 
Nederland en België. Hij heeft in beide 
landen de derde dan jiujitsu behaald en 
vele vechtsport seminars bijgewoond. Hij 
werkt reeds 6 jaar samen met Antoine 
Giebels, tweede dan jiujitsu en trainings-
partner in het lesgeven van pure zelfver-
dediging. Geen moeilijke bewegingen en 
onrealistische handelingen. Maar praktijk-

gericht en zo effectief mogelijk. We trainen 
om niet hoeven te vechten! Ons uitgangs-
punt is: ‘een vermeden gevecht is een ge-
wonnen gevecht’. Maar als het niet anders 
kan, hebben we niet alleen het recht maar 
ook de plicht om onszelf en onze dierba-

ren te beschermen. Dat kan met een goe-
de basis van eenvoudige, effectieve han-
delingen, die we moeten kunnen dromen. 
Mannen en vrouwen vanaf 16 jaar. Je bent 
nooit te oud om te leren en wat voor pos-
tuur, conditie of lenigheid je hebt: ook jij 
kunt je leren verdedigen!  Er wordt geen 
lesgegeven aan degenen die daar denken 
misbruik van te gaan maken.  Is uw inte-
resse gewekt? Kom vrijblijvend eens kijken 
of kosteloos een paar keer meetrainen. 
Het zal na een tijdje een verrijking van je 
levenskwaliteit zijn en mogelijk op enig 
moment in je leven hét verschil gaan ma-
ken. Training dinsdag van 20.00 uur tot 
21.00 uur Tarbotstraat 16, Helmond. 

Contactpersoon Theo Kanters: 
06-42951320

In de DOJO van Judovereniging Mierlo-Hout, wordt 
sinds 2 jaar lesgegeven in zelfverdediging. Dit is 

ontstaan omdat een aantal beoefenaars van de oude 
jiujitsu stijl zich niet konden verenigen in de richting 

waarin de moderne stijl zich beweegt. 

Als je getraind bent in zelfverdediging vergroot dat je zelfvertrouwen en verkleint het de 
kans om slachtoffer te worden. (bron foto; Judovereniging Mierlo-Hout).
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‘BrandNeWoman Verwendag’
In 2018 vindt er opnieuw een BrandNeWoman Verwendag 

plaats op vrijdag 23 november en u kunt hiervoor een 
kandidate opgeven. 

Dit initiatief is bedoelt voor vrouwen die 
niet aan zichzelf toekomen, door wat 
voor omstandigheden dan ook. Vrou-
wen die altijd voor een ander klaar staan, 
vrouwen die in een benarde situatie te-
recht zijn gekomen en zichzelf (moeten) 
overslaan. Vrouwen die de laatste tijd iets 
teveel voor hun kiezen hebben gekregen. 
Er zijn veel situaties te bedenken waar-
bij een vrouw zichzelf op de achtergrond 
plaatst. Voor die vrouw is het bedoelt. 
Zij kan in aanmerking komen voor een  
`BrandNeWoman` verwendag. 

Kent u iemand in uw omgeving, buur-
vrouw, zus, nicht, moeder, oma, vriendin of 
collega, woonachtig in Mierlo, Mierlo-Hout 
of Brandevoort die voldoet aan de eerder-
genoemde criteria, geef haar dan op. 

Vermeld de reden waarom ú denkt dat zij 
hiervoor in aanmerking komt. Van de aan-
gever/geefster wordt verwacht dat hij/zij 
de “BrandNeWoman” op 23 november  
’s ochtends om 09.30 uur brengt en ’s 
middags vanaf 16:00 uur weer aanwezig 
is om de ‘BrandNeWoman’ te adviseren 
bij het uitzoeken van een nieuwe outfit en 
daarna gezamenlijk te dineren.
Opgeven kan schriftelijk via het volgen-

de e-mailadres: boutique4more@live.
nl, of een briefje naar Boutique4more,  
De Plaetse 165, 5708 ZK Helmond Bran-
devoort. De betrokken ondernemers staan 
garant voor een fantastische verwendag!

U kunt de kandidate opgeven tot en met 
woensdag 14 november.

Deelnemende ondernemers/winkeliers:
Boutique4more,  
www.boutique4more.nl
Cafetaria Brandevoort,
www.cafetariabrandevoort.nl
Jumbo Supermarkt, www.jumbo.com
Kapsalon de Veste, 

www.kapsalon-deveste.nl
Pedicure Jolanda,
www.pedicurejolanda.com
Pedicure Cindy Verheijen,
www.pedicurecindyverheijen.nl
Praktijk KI-MA, 
 www.ki-ma.nl
Schoonheidssalon Inessensa,
www.inessensa.nl
Seringe - bloemen en meer,
www.seringe.nl
Studio Marychi,  
www.studiomarychi.nl
Villa Vesper – Conceptstore,
www.villavesper.nl
Sonja van der Asdonk foto’s

Wie neemt de uitdaging aan?
De organisatie, in handen van de groep 
commissarissen van Fanfare Unitas, be-
gint altijd in maart/april van het jaar met 
een brainstormsessie welke categorie 
vragen en opdrachten er zijn in de dan 
komende editie. Er wordt geprobeerd 
om een mix te vinden met makkelijke en 
moeilijke items zodat het voor de deelne-
mende teams een leuke Quizavond kan 
worden. De zomerperiode wordt benut 
om de vragen en opdrachten in detail uit 
te gaan werken. Dit alles onder grote ge-
heimhouding want de inspanning op de 
Quizavond moet natuurlijk zo groot mo-
gelijk blijven!

Inmiddels bekende, en soms beruch-
te, opdrachten van de 4 reeds uitvoerde 
HoutQuizen waren o.a. de bierproeverij, 
het vogelhuisje bouwen, het in volledige 
Kerststijl zingen van “I am dreaming of a 
white Christmas”, de (foto-) speurtochten 
door Mierlo-Hout, de sportieve challen-
ge-run in de sporthal van BS St. Odulfus 
etc. De honderden Houtenaren (en zelfs 
niet Houtenaren) die reeds deelnemer wa-
ren zullen dit ongetwijfeld herkennen en 
hier met plezier aan terug denken.

Dit jaar staat op zaterdag 24 november de 
5e editie van de HoutQuiz op de agenda. 

Traditioneel is de maand 
november de maand 
waarin de HoutQuiz 

georganiseerd wordt. 
Deze spannende, 

uitdagende maar bovenal 
gezellige dorpsquiz heeft, 

sinds de 1e editie in het 
jaar 2014, een vaste plek 
veroverd op de Houtse 
evenementen kalender.
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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.  

Vanaf 18.30 uur is het weer mogelijk om 
het Quizboek op te halen in de Geseldonk. 
Na het beantwoorden/uitvoeren van 
de in 14 categorieën verdeelde vragen/
opdrachten dient dit boek weer uiterlijk 
23.30 uur ingeleverd te worden. Terwijl er 
ook digitale items kunnen zijn die binnen 
hetzelfde tijdsbestek uitgevoerd moeten 
worden.

Op de avond zelf zullen foto- en film-
teams, en waarschijnlijk ook weer een 
livestream via internet, de vorderingen 
van de deelnemende teams vast komen 
leggen. Dit alles ter verhoging van het ple-
zier wat de HoutQuiz zal brengen.

Zaterdag 8 december aanstaande wordt 
tijdens een feestelijke avond, ook weer in 
de Geseldonk (zaal open vanaf 19.30 uur, 
aanvang avond circa 20.30 uur) de Qui-
zavond besproken. De einduitslag wordt 
dan ook bekend gemaakt, met uiteraard 
als hoogtepunt de bekendmaking van de 
winnaar. Dit team mag zich sowieso tot 
de volgende editie van de HoutQuiz “het 
Slimste team van Mierlo-Hout” noemen. 
Onze bekende Houtse tonpraoter Rob 
Scheepers zal deze avond presenteren en 

ongetwijfeld van een vrolijke noot gaan 
voorzien.
Inschrijven aan de HoutQuiz kan nog tot 
en met uiterlijk 10 november via de web-
site : www.HoutQuiz.nl. Op deze site staat 

ook extra informatie zoals  uitleg spelre-
gels, sfeerfoto’s vorige editie etc.

Wie neemt de uitdaging aan en zien wij op 
zaterdag 24 november als deelnemer?

Wie gaat er dit jaar vandoor met de felbegeerde titel (bron foto; G. Minten/ Houtquiz).
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0492 504712

www.dichtbij-verloskundigen.nl

Altijd in de buurt

VERLOSKUNDIGEN HELMOND

Dichtbij

Binnenstad Vitaliek, Julianalaan 2, Helmond
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98B, Brandevoort

Brouwhuis Rijpelberg, Hof Bruheze 16, Brouwhuis Rijpelberg
Dierdonk Medisch Centrum, Waterleliesingel 18, Dierdonk

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

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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24 Gegadigden uit heel de stad hebben 
zich aangemeld en binnen 2 jaar wil de 
club vijftig deelnemers op het veld heb-
ben. Het Wijkfonds van Rabobank Hel-
mond levert een bijdrage aan dit initiatief.

De coach van Stichting JIBB staat en-
thousiast instructies te geven op het veld. 
De spelers zetten zich voor de volle 100 
procent in. Dat voetbal leuk is voor élke 
leeftijdscategorie, blijkt als je een blik op 

het veld werpt. Ton Diris kijkt toe. ‘Tijdens 
de vergaderingen in het kader van ons 
100-jarig jubileum kwam de wens naar 
voren om binnen onze club ook voor se-
nioren voetbal aan te bieden. We hebben 
dat als jubileumcommissie opgepakt.’  

De professionele trainer staat de komen-
de 2 jaar op het veld. ‘Zo geven we ons-
zelf de tijd om eigen mensen op te leiden 
en ook in de toekomst voetbal aan deze 
doelgroep aan te bieden.’ De deelnemers 
betalen zo’n 2 euro per keer. 

‘De drempel moet laag blijven. En na af-
loop gaan we samen koffiedrinken, het 
sociale aspect is minstens zo belangrijk 
als het sportieve. Daarom is er, weer of 
geen weer, op donderdagochtend altijd 
een activiteit. Dat kan ook  een lezing zijn 
over gezondheid of een wandeling.’ 

Jan Korbijn is Wijkambassadeur namens 
Rabobank Helmond. Hij vertelt: ‘We vin-
den het als wijkfonds mooi dat de voet-
balclub zich richt op deze doelgroep. 

Daarnaast is het te prijzen dat RKSV  
Mierlo-Hout hiervoor de handen ineen-
slaat met meerdere partijen. Niet alleen 
voor de financiering, maar ook voor het tot 
stand komen van de activiteit. 

Denk aan de samenwerking met JIBB. Zo 
committeren meerdere partijen zich aan 
het doel: ouderen in beweging brengen.’

RKSV Mierlo-Hout 
introduceert 
Walking Football 

Er zijn voor álle Helmonders, van jong tot oud. 
Dat is het idee van RKSV Mierlo-Hout. 

En daarom introduceert de voetbalclub 
Walking Football: voetbal voor senioren.

(bron foto; Rabobank Mierlo-Hout).

11 November niks te doen? Kom naar CV de Kluppels!
Nog een paar weekjes van rust en dan 
barst het nieuwe carnavalsseizoen weer 
los. Op zaterdag 10 november om 23.11 
maakt carnavalsvereniging De Houtse 
Kluppels bekend wie dit jaar regeert over 
het Kluppelrijk. De 57e Prins wordt dan 
bekendgemaakt. 

Bij een nieuwe prins hoort ook een feest 
om het carnavalsseizoen goed te begin-
nen. Toporkest Anderkovver speelt ge-
garandeerd het dak eraf op deze avond. 
Ook DJ Dominic Graat en blaaskapel De 
Durbloazers zijn aanwezig en bouwen een 
gezellig feest met de aanwezigen.  

Gratis entree bij De Kluppels
De entree voor deze avond is helemaal 
gratis, en dat geldt voor vrijwel alle carna-

valsavonden bij ons. De Prinsbekendma-
kingsavond begint om 20.30 uur. Helaas 
moeten we op deze avond ook afscheid 
nemen van Prins Marcel d'n 1e en zijn 
vrouw Heidi. Zij hebben er het afgelopen 
seizoen weer een onvergetelijk feest van 
gemaakt. Voor de laatste keer zwaait Prins 
Marcel de scepter over het Kluppelrijk. Sa-
men met alle aanwezige Houtenaren en 
bevriende carnavalsverenigingen mag hij 
daarna aanschouwen wie de 57ste prins 
der Houtse Kluppels is. 

Tip 9 is aan de beurt
De tijd vliegt. Deze keer is het tijd voor tip 
9.  Het raden naar de Prins kan nog steeds 
en is volop bezig. Weet jij het al? Ga dan 
naar www.kluppels.nl en raad mee wie de 
57e Prins der Houtse Kluppels wordt.

Kijk alle tips terug op www.kluppels.nl 

Volg ons ook op Twitter en Instagram via 
@houtsekluppels of word vrienden op 
Facebook: CV De Houtse Kluppels

Over iets meer dan 2 weken wordt de prins 
voor het komende carnavalsseizoen bekend 

gemaakt (bron foto; CV de Kluppels).
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Evenementen
NOVEMBER 26  OKTOBER T/M 28 NOVEMBER

VRIJDAG 26 OKTOBER

ZATERDAG 27 OKTOBER

ZATERDAG 10 NOVEMBER

ZONDAG 11 NOVEMBER

DINSDAG 13 NOVEMBER

VRIJDAG 16 NOVEMBER

ZONDAG 25 NOVEMBER

WOENSDAG 28 NOVEMBER

Jeugddisco
De eerstvolgende editie van de 
jeugddisco is op vrijdag 26 oktober 
2018. Om deze te bezoeken heb je 
een discopas nodig. Deze kost €2,-. 
aanvragen kan via de website.
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 
Stoomblazers, Zangeressen J F F, 
Muziekvereniging Unitas, Blue Band 
Helmond, Maarten Aus Tirol en DJ 
Jelco. Wijkhuis De Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44.

ZATERDAG 24 NOVEMBER

Houtquiz
Dit jaar staat op zaterdag 24 novem-
ber de 5e editie van de HoutQuiz op 
de agenda. Vanaf 18.30 uur is het 
weer mogelijk om het Quizboek op 
te halen in de Geseldonk. Na het be-
antwoorden/uitvoeren van de in 14 
categorieën verdeelde vragen/op-
drachten dient dit boek weer uiter-
lijk 23.30 uur ingeleverd te worden. 
Terwijl er ook digitale items kunnen 
zijn die binnen hetzelfde tijdsbestek 
uitgevoerd moeten worden.

Prins bekendmaking 
C.V. Houtse Kluppels
Nog een paar weekjes van rust en 
dan barst het nieuwe carnavals-
seizoen weer los. Op zaterdag 10 
november om 23.11 maakt carna-
valsvereniging De Houtse Kluppels 
bekend wie dit jaar regeert over het 
Kluppelrijk. De 57e Prins wordt dan 
bekendgemaakt. 

Prinsreceptie CV de Kluppels
Grote prinsreceptie in hoftempel de 
Geseldonk, iedereen is welkom van-
af 14.00 uur.

Contactavond Zijactief
Dinsdag 13 november is de con-
tactavond in het Gerardushuis te 
Deurne. Aanvang 20.00 uur en het 
duurt tot 22.30 uur. Vertrek 19.15 uur 
vanuit de parkeerplaats achter zaal 
Adelaars.

Minor
Het volgende feest van Minor vindt 
plaats op 16 november a.s. De garder-
obe is gratis, een consumptiebon kost 
€ 1 en tickets zijn voor € 3 te koop bij 
de verkooppunten en online via www.
minorhelmond.nl. Hier is ook meer 
informatie over Minor te vinden.

Sinterklaas intocht
Het is weer bijna zover: 
Sinterklaas komt naar Mierlo-Hout!
Een gezellige middag voor jong 
en oud. Hij vertrekt deze zon-
dag om 13.00 uur vanaf de kerk 
(Hoofdstraat 157). Vervolgens rijdt 
hij door de Hoofdstraat, Kastan-
jehoutstraat, Beukehoutstraat en 
Cederhoutstraat naar de Geseldonk 
(Cederhoutstraat 44). 

Sinterklaasavond Zijactief
Woensdag 28 november hebben wij 
onze jaarlijkse Sinterklaasavond.
Aanvang 20.00 uur in de muzikaal 
van de Geseldonk.
Alle leden brengen dan een gekocht 
cadeau mee van €3,50.
We gaan er dan met z’n allen een 
gezellige avond van maken waarbij 
lol en lachen voorop staat.

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

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;
Zaterdag 27 oktober: 17.00u Kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid en Sint Anna; volkszang;
19.00u Luciakerk Mierlo-Hout; volkszang;
Gerda Martens-Welten en Martien Martens
Zondag 28 oktober: 10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; 
Herdenkingsviering m.m.v. het kerkkoor en het seniorenkoor; 
Resi Oud-Vennik; Ellen Slegers-van der Aa; Jos van Lieshout 
vanwege geboortedag en 50 jarige trouwdag; Pastoor Stuart 
Allan vanwege verjaardag;
Donderdag 1 november: 19.00u Alphonsuskapel;
Vrijdag 2 november: 15.00u Lucia begraafplaats: korte 
gebedsdienst met gravenzegening.
Zaterdag 3 november: 17.00u Kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid en Sint Anna; volkszang;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; Voorbereidingsviering 
Vormsel m.m.v. Common Voice; Overleden ouders Weijts-
Janssen; overleden familie Dirks-Kanters; Koos Dirks; Martina 
Verspaget-van Dijk en overleden familieleden Verspaget-van 
Dijk;
Zondag 4 november: 10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis 
m.m.v. het kerkkoor; Sjef Remmen en Annie Noordman; 
Carolien van den Reek-Zwanenberg; Hans Hafkenscheid; 
Noud en Bennie Meulendijks en hun ouders v.w. overlijden 
Bennie; 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; 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; Tonny van de Laar-van 
de Ven v.w. sterfdag; Toon van Vugt; Trineke Verschuren-
Janssens; Riet de Ruijter-Manders; Jan Wijnen; Anna Rouss; 
Broer Boxstart; overleden ouders Noud en Nellie Meulendijks-
Smits;
Donderdag 8 november: 19.00u Alphonsuskapel;
Zaterdag 10 november: 17.00u Kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid en Sint Anna; volkszang;
Mia van den Reek-Canters;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang; Nelly van Bussel-
van Os;
Zondag 11 november: 10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis 
m.m.v. het kerkkoor; Harry van Bree; overleden ouders Vogels-
Berkers; Wies Vogels-Arends;
Donderdag 15 november: 13.30u Kerkpoetsen (1)
19.00u Alphonsuskapel;
Zaterdag 17 november: 17.00u Kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid en Sint Anna; Mariakoor;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang; Thijs Moons en 
overleden ouders;
Zondag 18 november: 10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; 
Vormselviering m.m.v. Lighthouse;
Annie van Lieshout v.w. sterfdag;
Donderdag 22 november: 19.00u Alphonsuskapel;
Zaterdag 24 november: 17.00u Kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid en Sint Anna; volkszang;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; Hout Gemengd Koor; 
Annemarie van Bussel-Hendriks v.w. verj.;  
Zondag 25 november: 10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis 
m.m.v. het kerkkoor; Jan en Lien Verrijt-van Mierlo en hun 
zoon Johan; Resi Oud-Vennik;
Donderdag 29 november: 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.

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

CURSUSSEN

GEZONDHEID

SCHILDERCURSUS 
Jeugd 7-13j maandagmiddag 16.00-17.30u 

www.atelier-overhorst.nl t: 0492525451

MOE? FITLOOS? 
Wil je je beter voelen en er beter uit zien?

Met ons 9-daagse programma maak je een 
vliegende start naar een slanke en gezondere 

versie van jezelf! Bel: Lenie Klaasen 
06-52716622 www.foreverhelmond.nl
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Brasemlaan 21

TE KOOPVERKOCHT

Johanna van Vlaanderenstraat 39 Agaatstraat 1

NIEUWNIEUW

Janssen en Fritsenplein 5 Karpaten 35

VERKOCHTDIRECT VERKOCHT
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

De Alpen 13


