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NIEUW IN NEDERLAND
VLOER HET ZELF

KUNSTSTOF VLOER CERAMIN
100% WATERVAST
MET KLIK VERBINDING
Leverbaar in diverse hout decoren.

per m2 incl. btw

NIEUW

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

LAMELPARKET
RUSTIEK EIKEN
MET KLIK VERBINDING

19 cm breed, 14 mm dik, 3 mm toplaag,
naturel geolied.
per m2 incl. btw

Van 59,95 Voor

32.

95

LAMINAAT
XXL

EXTRA BREED & LANG
10 mm dik in diverse hout decoren.
Klasse 33 met topclick.

adcommunicatie.nl

per m2 incl. btw

Van 32,95 Voor

17.

95

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

15. 39.
per m2 incl. btw

95

Normaal 35,95 Nu

LAMINAAT

RUSTIEK EIKEN
VISGRAAT
Van 79,95 V.A.

95

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN

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

vanaf

575.

-

LAMELPARKET
GEBORSTELD
RUSTIEK EIKEN
MET KLIK VERBINDING

19 cm breed, 14 mm dik, 3 mm toplaag,
gerookt naturel geolied.

Van 63,95 Voor

28.

per m2 incl. btw

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

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

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

Gevestigd in: Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda,
Capelle aan den IJssel, Eindhoven en Helmond.

GRATIS PARKEREN.
WWW.VLOERHETZELF.NL
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Gezocht
Joke is een geboren en getogen Mierlo-Houtse
(Bron foto; Mandy Meeuwsen www.helmondnu.nl).

Een stille kracht binnen
Mierlo-Hout mogen we haar
wel noemen: Joke van Eemeren. Deze Mierlo-Houtse
zet zich al jaren in op verschillende fronten binnen
de wijk. Zo organiseert ze,
samen met o.a. haar zoon, al
sinds 2014 Minor; frisfeesten voor jongeren. Maar dit is
niet het enige; ze is ook zo’n
3 jaar penningmeester bij
de wijkraad Mierlo-Hout en
voorzitter van de commissie
jongeren én verkeer. Daarnaast collecteert ze al zo’n
10 jaar voor de Nederlandse
Hartstichting.
Joke is een geboren en getogen Mierlo-Houtse. Hoe het
allemaal begon? Dat was in
1991 toen ze op de Mierloseweg ging wonen. Joke: ‘De
Mierloseweg was erg druk
en ik vroeg me af of dit niet
anders kon. Er was destijds
een buurtvereniging voor de
Mierloseweg, ‘t Houts Eindje,
waar ik een aantal jaar secretaresse voor ben geweest. In
diezelfde tijd ben ik me ook

gaan aansluiten bij de bijeenkomsten van de wijkraad
om mee te luisteren en mee
te praten. Zo ben ik steeds
meer bij van alles betrokken
geraakt; vanwege de Mierloseweg.’ Door de jaren heen
is ze zich steeds meer gaan
inzetten voor de verkeersveiligheid binnen Mierlo-Hout
en is ze nu het aanspreekpunt: ‘Dit houdt in principe
in dat zodra inwoners vragen
hebben of ze willen iets veranderen binnen de wijk zoals parkeergelegenheid, een
verkeersdrempel enz. ik de
contactpersoon ben. Ik geef
alles door aan de Gemeente
en maak ook de afspraken.
Vaak ga ik dan samen met de
bewoners naar de Gemeente
toe zodat ze zelf horen wat
wel of niet mogelijk is.’’ Het is
niet alleen verkeer waar Joke
zich mee bezig houdt, ook
organiseren is iets wat ze erg
graag doet. Toen jaren geleden Orion afbrandde, heeft
ze zich ingezet, samen met
twee andere dames die hier
al mee bezig waren, om iets

Bijzondere verhalen en
foto’s uit Mierlo-Hout.

terug te krijgen voor de jongeren. Ondertussen organiseerde ze met enkele anderen bij
‘t Zulderke discoavonden.
Later, toen De Geseldonk een
wijkhuis werd, is het uiteindelijk tot uiting gekomen in de
Geseldonk met The Cave en
met Minor.
Plannen voor de toekomst?
Het project afmaken op de
Mierloseweg. Ondanks dat
Joke zelf niet meer op de
Mierloseweg woont, wil ze
wel dat het project waar ze 25
jaar geleden aan begonnen
is goed wordt afgerond: ‘In
maart wordt de Mierloseweg
‘uitgevoerd’, dan heb ik me er
25 jaar voor ingezet. Ik heb er
zelf geen belangen meer bij,
maar ik vind het wel belangrijk dat het voor deze mensen
goed geregeld wordt’. En voor
de rest?

zolang ik maar
‘kanAch,organiseren
en kan
helpen, vind ik het
allang goed!

’
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Opvang en onderwijs:

niet apart, maar samen!
‘Een huiselijke uitstraling met verbinding
tussen binnen en buiten. Waar we samen
spelen, samen leren en samen werken.’
Dat is kort samengevat de wens van
kinderen, ouders en medewerkers van
Openbare basisschool ’t Hout en Villa
Vrolijk. De afgelopen tijd hebben kinderen, ouders en leerkrachten volop meegedacht over de visie en inrichting van het
nieuwe kindcentrum.
Van 0 tot 13 jaar
Steeds meer kinderen en ouders weten
de weg te vinden naar Obs ’t Hout. Dat
zorgde ervoor dat de school behoefte had
aan meer ruimte. Tegelijkertijd borrelde de
wens om de stap te zetten naar een Integraal Kind Centrum. Dat is een plek waar
opvang en onderwijs nauw samenwerken,
zodat kinderen van 0 tot en met 13 jaar
er optimaal begeleid kunnen worden. En
met korte lijnen tussen opvang en onderwijs, waardoor goed ingespeeld kan worden op behoeften van ieder kind.
Volop mogelijkheden
Daarom gaat de school verbouwd worden. In het gebouw aan de Mahoniestraat
9 gaat Obs ’t Hout haar onderbouw huisvesten, inclusief peuterspeelzaal en opvang. De huidige locatie van de school
gaat plaats bieden aan de bovenbouw
en aan voor- en naschoolse opvang. ‘We
willen optimaal gebruik maken van de
ruimtes, materialen en mogelijkheden die
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de twee locaties bieden’, vertelt directeur
Mark van Kemenade. ‘Iedereen heeft mee
mogen denken over hoe ons Integraal
Kind Centrum er straks uit moet gaan
zien. Wat voor ons belangrijk is en blijft, is
kleinschaligheid met oog voor ieder kind.’

Leerling
leerlingenraad:

‘Als het klaar is noemen
we het kindcentrum
‘ons kinderparadijs
op ’t Hout’!
Ruimte en aandacht
Obs ’t Hout werkt nauw samen met Villa Vrolijk. Het kinderdagverblijf aan de
Geldropseweg biedt dagopvang, voorschoolse- en naschoolse opvang. Hans en
Ingrid van der Hulst: ‘Veel groen, ruimte en
volop aandacht voor het kind: dat vinden
we belangrijk.
Onze visie sluit daarom heel goed aan op
die van de school. En doordat we straks
ook op de Mahoniestraat zitten, kunnen
kinderen nóg makkelijker en in hun eigen tempo, de overstap maken naar de
school.’
Samen
Het Integraal Kind Centrum biedt volop
ruimte en verbinding met de natuur. ‘We
hebben er zin in! Straks zit alles bij elkaar:

(Bron foto’s; Obs ’t Hout).
school, sportpark, buurthuis, sporthal,
kinderopvang, peuterspeelzaal. Dat sluit
goed aan bij onze visie: niet apart, maar
samen. Samen zorgen we voor gelukkige
kinderen, ouders en leerkrachten.’
Meer informatie over Obs ’t Hout is te
vinden op www.obshout.nl
Openbare basisschool 't Hout
Mahoniehoutstraat 13, 5706 VS Helmond
T 0492-523847 | obshout@obsh.nl

Ontbijt
als een
koning!
Nationaal
schoolontbijt 2018
ook in Mierlo-Hout.
Met de hele school aan
tafel! OBS ’t Hout deed op
donderdag 8 november
mee met de 16e editie van
het nationaal schoolontbijt.

Een dag eerder (woensdag 7 november) ging de leerlingenraad naar het
schoolontbijt van Helmond. Op het Jan
van Brabant College mochten zij ontbijten samen met de burgemeester!
Op donderdag hebben de kinderen op
school genoten van het gezonde en gezellige schoolontbijt. Met zijn allen hebben ze
gegeten, gekleurd en gekletst. De kinderen
van de groepen 3 hebben dit zelfs in hun
pyjama gedaan. En natuurlijk kwamen de
leerkrachten van die groepen ook in zijn/
haar pyjama naar school. Dat was leuk!
Voor sommige kinderen was het wel een
beetje raar om ineens op school te ontbijten. En anderen misten de pot Nutella
of speculoos toch wel bij het ontbijt, maar
gelukkig was er genoeg andere keus!

OBS ’t Hout deed ook mee aan het nationaal schoolontbijt! Er zat voor
iedereen iets lekkers tussen (bron foto; Loes Bakels-van Rijsingen).

coördinator van de ‘gezonde school’ op
OBS ’t Hout.
De dag starten met een gezond ontbijt is
belangrijk en geeft je 5 voordelen:
• Ontbijten geeft je energie.
• Ontbijten levert voedingsstoffen.
• Ontbijten helpt je stoelgang.
• Ontbijten houdt je op gezond gewicht.
• Ontbijten is lekker en gezellig.
Nationaal Schoolontbijt
Ook dit jaar hebben weer een half miljoen
kinderen gezond en gezellig ontbeten op
basisscholen in het hele land. Met speciaal lesmateriaal hebben

de kinderen geleerd over hoe leuk en belangrijk het is om de dag gezond te starten. De scholen kregen via hun bakker of
supermarkt uit de buurt een gezond en
gevarieerd ontbijtpakket met daarin o.a.
volkorenbrood, volkoren- en tarwebolletjes, krentenbollen, halvarine, aardbeienjam, 30+ kaas, fruit- en groentespread,
halfvolle yoghurt, cruesli, honing, halvolle
melk en vruchtenthee. Er zaten ook glutenvrije crackers in voor kinderen met een
glutenovergevoeligheid.

De kinderen die in de schakelklas zitten
of hebben gezeten (tot en met groep 4)
zijn op een hele bijzondere plek gaan ontbijten. Zij mochten naar een boerderij in
Vlierden. Na een lekker en gezond ontbijt
op de boerderij kregen zij nog een rondleiding daar. Ze mochten de kalfjes aaien en
hebben nog fijn gespeeld.
Ontbijten is belangrijk
Door bijvoorbeeld haast of ‘geen zin’ komt
het wel eens voor dat kinderen zonder
ontbijt op school komen vertelt juf Esther
van groep 1/2b. Dat is jammer want goed
ontbijten is heel belangrijk. Juf Esther is
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Bestuursmutatie
bridgeclub
’t Houtse Slem
Bij bridgeclub ’t Houtse Slem
heeft aan het begin van het
nieuwe bridgeseizoen een
bestuurswijziging plaatsgevonden. De voorzitter en penningmeester waren aftredend
en niet herkiesbaar.
Er had zich slechts een kandidaat beschikbaar gesteld en
Elle de Brouwer werd bij acclamatie benoemd tot de nieuwe
penningmeester. Petra van
Langeveld stelde zich uiteindelijk kandidaat als voorzitter
en zij werd een week later in
functie benoemd.

ties al plaats gevonden. Ook
de beginnerscursus deel II is
gestart. Vindt u bridgen ook
zo`n mooi spel? U bent van
harte welkom om u als lid aan
te melden voor het competitie-bridgen op maandagavond
of het vrij bridgen op vrijdagmiddag.
Het bridgen vindt plaats in
Wijkhuis de Geseldonk, Cederhoutstraat 44.
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Watzijn
zijnHOUTSNIPPERS?
HOUTSNIPPERS?
Wat
Bij elke aankoop krijgt u GRATIS spaarpunten: HOUTSNIPPERS
Bij elke aankoop
krijgt
u
GRATIS
HOUTSNIPPERS
Deze worden vertaald in spaarpunten:
punten op de spaarpas.
Deze
worden
vertaald
in punten
de spaarpas.
GRATIS
SPAREN
VOOR
GRATISop
VOORDEEL
!
GRATIS
SPAREN
Kijk op de
websiteVOOR
waar uGRATIS
puntenVOORDEEL!
kunt sparen:

Inmiddels zijn we begonnen
aan de tweede ronde van
de competitie en hebben de
eerste promoties en degrada-

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

WWW.HOUTSNIPPERSNU.NL

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

Al 100 jaar midden
in de samenleving

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

WWW.HOUTSNIPPERSNU.NL

Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout
WWW.COMPAEN-WONEN.NL
6

DB Adventure
MTB tourtocht
2

Vlak voor Kerst, op zondag 16 december,
vindt de 2de editie van de avontuurlijke
mountainbike toertocht DB Adventure
plaats in de regio Helmond.

Tijdens deze toertocht wordt
er in de bossen van Geldrop,
Mierlo en op de Strabrechtse
Heide gefietst. Door het bos,
over de heide met veel los
zand, en een stuk door het natte gras. Kortom; veel afwisseling! Na afloop word je verwelkomd met een afterparty met
muziek, warmtestralers en een
BBQ, waar je met fietsvrienden
en familie van kan gaan genieten bij Adventure Store.

uur is het mogelijk om je aan te
melden voor de tocht. Aanmelden bij de balie is mogelijk tot
11.00 uur. Dag inschrijvingen
kunnen uitsluitend contant
worden voldaan. Verlies op de
dag van de tour geen waardevolle tijd met het invullen van
je gegevens voor de deelname
en voorkom wachtrijen door
je van tevoren in te schrijven!
Ga naar www.ridestrong.nl of
kijk op www.adventurestore.
nl voor meer informatie. De
tocht wordt van sportdrank en
voeding voor onderweg voor-

Vertrek en inschrijving
Aanmelding, start en finish
vindt plaats bij Adventure Store in Helmond. Op de locatie is
er voldoende gelegenheid voor
het gebruik van toiletten en van
tijdelijke, veilige berging van
je mountainbike. Vanaf 08.30

SPORTIEVE, WARME EN AVONTUURLIJKE

VOETBAL
SCHOENEN (50%)
HOCKEY
SCHOENEN
(25-50%)

KADO
ACTIES

SINTERKLAAS

BADMINTON
SQUASH - TENNIS
RACKETS
(25-50%)

WINTERBOOTS
EN WINTER
ACCESSOIRES

TENNIS - INDOOR
FITNESS SCHOENEN
(25-50%)
GOLF SCHOENEN &
ACCESSOIRES (50%)

SPORT

ACCESSOIRES

TASSEN - SOKKEN
BITJES - UNDERWARE
SCHEENBESCHERMERS
HANDSCHOENEN
ETC.
ELK 2e PRODUCT 25%*

snowboots
winterlaarzen
schoenen
mutsen
sjaals etc.
e

ELK 2 PRODUCT

25%* KORTING
HARTMETERS

GADGETS
MESSEN
VERREKIJKERS
MULTI TOOLS
ZAKLAMPEN
HORLOGES

15%

KORTING*
FITNESS

Tot zondag de 16de!

KETTLER
CROSSTRAINER
AXIOS NU VAN
579.- VOOR
.

€ 399.-

POLAR M200 GPS

€ 109.-

• Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige
bediening
• Vertrouwd adres sinds 1947

Verzorging en fietsen
afspuiten
Na afloop van de afterparty is
er een verwarmde plaats waardoor je geen kou hoeft te hebben tijdens het eten. Tip: neem
een extra droge set kleding en
schoenen mee voor na afloop!
Je tas met kleding kun je veilig in de auto of bij de winkel
stallen tijdens de fietstocht.
Na afloop kun je je bij
Adventure Store omkleden. Het is mogelijk om
bij Schoenmakers Tankservice je fiets af te spuiten, 200
meter verderop. De kosten
hiervan bedragen 0,50 cent.
Zorg ervoor dat je fit bent en
dat je fiets voor aanvang in
orde is. Het is mogelijk om
je fiets te laten onderhouden bij ons. Neem contact met ons op en geef
dit ruim op voorhand

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK48 OM

SPORT

zien. Er wordt een bevoorradingspost halverwege de route
geplaatst voor aanvulling van
energie tijdens het fietsen.

aan. Het is mogelijk om een
helm, handschoenen, schoenen en overig materiaal op de
dag zelf aan te schaffen bij de
Adventure store. Zie de checklist op www.adventurestore.
nl. Inschrijven kost € 7.50 per
persoon en is compleet verzorgt, dus inclusief volledig
uitgepijlde routes, de route via
een GPX-bestand (bij voorinschrijving!), bevoorrading voor
en tijdens de tocht, bewaakte
fietsenstalling en een afterparty met muziek, warmtestralers
en een BBQ!

BESTELLEN 24/7

WWW.ADVENTURESTORE.NL

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 6 DECEMBER.
HOOGSTE KORTING OP GOEDKOOPSTE PRODUCT.
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Het Carnavalsseizoen
is begonnen
Op d'n elfde van d'n
elfde hebben bevriende
verenigingen uit MierloHout en omgeving de
uitverkiezing van Prins
Max d'n uurste gevierd.
Max van Abbe, zoals de Prins in het dagelijks leven heet, werd zaterdag j.l. als
57ste Prins der Houtse Kluppels gepresenteerd. Tijdens deze avond werd ook
afscheid genomen van Prins Marcel d´n
Uurste. Hij heeft samen met zijn vrouw
Heidi voor een fantastische carnaval gezorgd.
Bevriende verenigingen van C.V. De Kluppels als de Kluppelwacht, het Gilde Sint
Antonius Abt, andere carnavalsverenigingen en blaaskapellen vierden samen
met de Houtse Kluppels de uitverkiezing

van Prins Max d'n uurste. Max van Abbe
is geboren op 12 maart 1968 in Stiphout
en groeide op in Mierlo (Luchen) in een
gezin met vader Albert, moeder Carla en
broer Eric. Max is al ruim 26 jaar samen
met Janneke. Zij wonen met hun kinderen Julia (20), Mink (18) en Morris (13) in
de Burgemeester Krollaan in Mierlo-Hout.
Met zijn compagnon en beste vriend Peter
Schulte runt hij inmiddels al 20 jaar Chateau Parket.
Van ambassadeur tot Prins
Max omschrijft zichzelf niet als een ‘échte
Kluppel’. Hoewel hij misschien van nature
geen die-hard carnavalsvierder is, is Max
sinds enkele jaren verbonden aan de vereniging als ambassadeur. Janneke is trouwe deelneemster aan de Houtse optocht.
Met haar vriendinnengroep ‘Goud van ’t
Hout’ vermaakt zij elk jaar het publiek met
leuke creaties. De jongste zoon, Morris, is
jarenlang lid geweest van de Klein Houtse

Kluppelkes als raadslid en vanaf dit jaar
begeleidt hij zijn vader als lid van de prinsengarde.
De eerste officiële handeling voor de nieuwe Prins was een bezoek zondagochtend
aan De Kluppel op het Kerkplein. Daar
nam Prins Max d'n Uurste de sleutel van
Mierlo-Hout over van pastoor John van de
Laar. Daarna werd op ludieke wijze in hoftempel de Geseldonk de hoogheid van de
Klein Houtse Kluppels bekendgemaakt.

Piet Andriessen B.V.
Lid ANVO gedipl. Oogmeetkundige
Opticiën
Optometrist

BenB 3

foto_s november 2016 180 x 64 Lindenberg.pdf

1

9-9-2016

Hortsedijk 11
5708 HA Helmond
Tel.: 0492-54 86 58
Fax: 0492-52 35 24
www.andriessenoptiek.nl
info@andriessenoptiek.nl
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www.bbtegels.nl

Jeugdprins Vince d’n Uurste
Vince is 11 jaar en zit op de Antoon van
Dijkschool, in de klas bij juf Lieke. Vince
woont samen met vader Johnny, moeder
Marloes en zusje Jill aan het Janssen en
Fritsenplein. Vince is zeker geen onbekende van De Kluppels. Zijn vader was Prins
in seizoen 2013-2014, en vanaf die tijd
heeft hij de smaak te pakken als het gaat
om carnaval vieren.
´Inne Pot Nat’
Prins Max d'n Uurste en jeugdprins Vince
d'n Uurste hebben er ontzettend veel zin
in om er een fantastische carnaval van te
maken. Onder het nieuwe motto ´Inne Pot
Nat´ zwaaien de Prins en de jeugdprins dit
jaar de skepter over het Kluppelrijk.
Nieuw boerenbruidspaar gepresenteerd
Tijdens de receptie is ook het nieuwe boerenbruidspaar gepresenteerd. Boerenbruidegom is Jan-Willem Mulkens, ex-prins
en eigenaar van witgoedbedrijf Wim Mulkens. Zijn onechte echtgenote is Lusan
Triki, huishoudelijke hulp bij Savant.

Prins Max d’n uurste en Jeugdprins Vince d’n Uurste
gaan er een mooie carnaval van maken! (bron foto; CV de Kluppels)

www.onsmierlohout.nl
ONGEKENDE SERVICE,
SNELLE LEVERTIJD EN DIT
TEGEN SCHERPE PRIJZEN

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

Monuta Magis, gastvrij,
sociaal en vriendelijk.
Wij zijn er voor u. Voor,
tijdens en na de uitvaart.

ENORM AANBOD
FOURNITUREN!
RAAM- EN VLOERBEKLEDING
•
•
•

Gordijnen, vitrages, in-be-tween
Raambekleding systemen o.a. jaloezieën
en rolgordijnen
Vloerbekleding; PVC, Click PVC, Vinyl en/
of Tapijt

WIJ MAKEN VAN UW HUIS EEN THUIS
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.

Advies op maat

GRATIS meet service

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

Monteer service

Showroom

Het Goedkope Huis
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495 - 533552
info@hetgoedkopehuis.nl
www.deelenstoffen.nl
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TE HUUR
TE KOOP
opslagunits van
ca.32 m2 in
De Zilvermijn Helmond
Aan de Marshallstraat te Helmond is een representatief opslagsverzamelgebouw “de Zilvermijn” gevestigd. Het complex bestaat uit meerdere zelfstandige opslagunits verdeeld over twee
verdiepingen.
De units zijn uitermate geschikt voor opslag, stalling of bedrijfsruimte. De te koop/ te huur aangeboden units hebben een opp. van ca. 32 m2. Tevens 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 opslagruimte. U huurt een unit voor de tijd die u

nodig heeft. Het complex is voorzien van cameratoezicht en is 7 dagen per week, 24 uur per dag
toegankelijk. Opslagunits op de verdiepingen zijn
eenvoudig te bereiken door middel van twee trappen 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 nabij één van de hoofduitvalwegen van het bedrijventerrein ‘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.

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

UNIEK IN HELMONDrland
personalfitnessnede

Lichamelijke klachten?
Onze fysiotherapeuten staan voor je klaar!

Verlies
10 20 kilo
✔ Personal training
aat
✔ Programma op m
✔ Voedingsadvies

100% GARANTIE?

“Doel tóch niet helemaal behaald
Dan gaan we kosteloos door!”

• Algemene fysiotherapie

• Medical taping

• Manuele therapie

• Dry Needling

GRATIS intake, gezondheidscheck én pro

• Algemene revalidatie

• Kaakproblematiek

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

• Neurorevalidatie (NAH, Parkinson)

• BPPD (draaiduizeligheid)

• Myofasciale therapie (ook 4x T-methode)

Kevin Coort - Personal Trainer

efles!

personalfitnessnederland.nl
Mierloseweg 337 | 5707 AK Helmond | Tel. 06 - 11 23 03 15
personalfitnesshelmond@gmail.com
@personalfitnesshelmond | @PFN_Helmond
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Mierlo-Hout
Alphonsusplantsoen 30
5706 BC Helmond

(0492) 55 41 03
info@fysio-rakthof.nl
www.fysio-rakthof.nl

Wensboom

in Mierlo-Hout
Ook dit jaar komt er weer een
wensboom op het kerkplein van
Mierlo-Hout te staan. Een initiatief van
de Ondernemers Vereniging Mierlo-Hout
(OVHM). Iedereen kan voor iedereen een
wens doen. U kunt de uitleg hier lezen.
Vul het wensformulier in en lever het in!
Wie weet wordt uw wens uitgekozen.
Uitleg, spelregels en voorwaarden:
Van 8 t/m 29 december 2018 organiseert de OVMH een
kerstwensboom actie. Bewoners van Mierlo-Hout kunnen voor een
ander persoon een wens doen. De ondernemers van de OVMH laten
een aantal wensen in vervulling gaan.
(Bron foto; OVMH).

1. Er mag maximaal 1 wens per persoon worden uitgeschreven.
2. Meerdere personen uit 1 gezin mogen een wens invullen.
3. De wens is uitsluitend voor een ander persoon bedoeld en
niet voor uzelf.
4. Alleen volledig ingevulde wensformulieren kunnen eventueel
in vervulling gaan.
5. Het formulier kunt u hier uitknippen en invullen en vervolgens
inleveren bij Wim Mulkens. Voor een ingevuld wensformulier
ontvangt u een kerstdecoratie die u zelf in de kerstboom op het
plein dient te hangen. Deze decoratie is symbolisch. De winnende
wens wordt geselecteerd uit de ingeleverde formulieren.
6. De kerstwensboom staat op het plein tegenover de kerk
bij de Jumbo.
7. De wensen kunnen van 8 t/m 29 december worden
ingeleverd/opgehangen.
8. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht in januari 2019.
9. De OVMH selecteert de winnende wens(en). De wens wordt op
basis van haalbaarheid en beschikbaar budget geselecteerd.
Dit kunnen meerdere wensen zijn.
10. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
11. Tijdens deze wensactie kunnen foto’s/video opnames gemaakt
worden die gebruikt worden voor publicatie in de (plaatselijke)
media. Door deel te nemen aan deze actie bevestigd de deelnemer
automatisch dat foto’s/video opnames waar hij/zij op staat voor
deze doeleinden gebruikt mogen worden.
12. De wens is niet in te wisselen tegen geld.

Deze actie wordt
aangeboden door de
OndernemersVereniging
Mierlo-Hout.

OVMH Kerstwensboom 2018
Mijn wens is:

Deze wens is bestemd voor:

Mijn naam:
Adres:
Telefoonnummer (Liefst mobiel):

Lever dit formulier in bij
Jumbo Supermarkt Mierlo-Hout.
Inleveren kan van 15 tot 29 december 2018.
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TARIEVENKAART
Planning 2018/2019 Ons Mierlo-Hout
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

2018
NR WK

DATUM

THEMA

DEADLINE

TIJD

-

20 dec.

kerst

10 dec.

12:00

51

2019

Moe? Fitloos?

Wil je je beter voelen
en er beter uit zien?
B U S I NES S

OW NER

Met ons 9-daagse programma maak je een vliegende start op weg naar
een slankere en gezondere versie van jezelf. Dit efficiënte en makkelijk
te volgen reinigingsprogramma geeft je de tools in handen die je nodig
hebt om vandaag nog van start te gaan om je lichaam te transformeren, er beter uit te zien en je fitter te voelen
DUS nu de kilo’s eraf en gezond maar vooral fit de winter tegemoet?

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22
www.foreverhelmond.nl
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NR WK

DATUM

THEMA

DEADLINE

TIJD

1

5

31 jan.

winter

21 jan.

12:00

2

9

28 feb.

carnaval

18 feb.

12:00

3

13

28 maart.

voorjaar

18 maart

12:00

4

16

18 april.

pasen

8 april

12:00

5

22

29/30 mei. hemelv./pinster.

20 mei

12:00

6

26

27 juni.

laatste schoolweek

17 juni

12:00

7

30

25 juli.

vakantie

15 juli

12:00

8

35

29 aug.

weer naar school

19 aug.

12:00

9

39

26 sept.

herfst

16 sept.

12:00

10

44

31 okt.

halloween

21 okt.

12:00

11

48

28 nov.

sint

18 nov.

12:00

12

51

19 dec.

kerst

9 dec.

12:00

een keer
10x per jaar inreserveren

1x
1/1 pagina.

180x267 mm

€ 300,-

€ 250,-

(per plaatsing)

3/4 pagina.

180x167 mm

€ 275,-

€ 235,-

(per plaatsing)

1/2 pagina.

180x131 mm

€ 175,-

€ 150,-

(per plaatsing)

1/4 pagina.

87,5x131 mm

€ 90,-

€ 80,-

(per plaatsing)

1/8 pagina.

87,5x63 mm

€ 50,-

€ 45,-

(per plaatsing)

1/12 pagina.

41,25x63 mm € 30,-

€ 25,-

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

(per plaatsing)
(spaties meegerekend, contant
in brievenbus Steenovenweg 20)

Voorpagina, pagina 2, voorlaatste pagina en achterpagina op aanvraag. Prijzen excl. btw.

www.onsmierlohout.nl

Samen bouwen aan
een nieuw kindcentrum
Een nieuw en eigentijds kindcentrum ontwikkelen, waar
ieder kind welkom is. Een
kindcentrum in het hart van
Mierlo-Hout, aansluitend bij
het dorpse karakter van de
wijk. Waar elkaar ontmoeten, samen ontwikkelen en
ontdekken het fundament is
waarop wordt gebouwd. Een
plek waar iedereen zich thuis
voelt. Een unieke kans die
de drie QliQ scholen in Mierlo-Hout samen met Korein
Kinderplein met beide handen aangrijpen.
Kindcentrum in ontwikkeling
Het nieuwe kindcentrum is
een veilige en vertrouwde plek
voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
Onderwijs, opvang en onder-

steuning worden vanuit één
kindgericht plan aangeboden.
Voor ieder kind is er een passend aanbod: wat past het
beste bij hem of haar?
Het gebouw moet aansluiten
bij hoe kinderen zich in deze
tijd ontwikkelen. Met brede
mogelijkheden en faciliteiten
voor ICT, sport, cultuur, techniek, muziek en zorg. We zijn
ervan overtuigd dat een kind
zo het beste tot zijn recht
komt.
Architectenbureau en|en
Een nieuw kindcentrum ontstaat niet zomaar.
Architectenbureau en|en gaat
de plannen verder uitwerken.
Plannen waarbij kinderen,
ouders en professionals be-

trokken zijn. Zij brainstormen
over wat het gebouw moet
brengen. De input en ideeën werkt de architect uit naar
een ontwerp. De ambitie is om
dit in het voorjaar van 2019 te
kunnen presenteren.

een kloppend dorpshart met
allerlei voorzieningen ingericht
kan worden. Verkeer, veiligheid
en bereikbaarheid worden hier
ook in meegenomen. Conceptontwikkelaar Alex Sievers
onderzoekt in opdracht van de
betrokken partijen de mogelijkheden voor het plan.

Speelplein
Een nieuw kindcentrum bestaat niet alleen uit een bin- Trots
nenkant. Ook het buiten- Kindcentrum
Mierlo-Hout
spelen vormt een belangrijk in ontwikkeling, een proces
onderdeel van de ontwikkelin- waarbij leerlingen, ouders en
gen. De gemeente gaat vanuit professionals actief betrokken
het beleidskader “Natuurlijk zijn. Maar ook een proces binBuitenspelen” samen met de nen de wijk wat niet op zichscholen bekijken hoe we de zelf staat. Het is mooi om te
Trots
buitenomgeving in kunnen zien dat diverse partijen hun
Kindcentrum
Mierlo-Hout
in ontwikkeling,
richten, zodat kinderen
er vol- schouders
eronder zetten om een pro
op kunnen
bewegen enzijn.
ont- Maar
van hetook
centrum
eenproces
kloppend binnen
actief
betrokken
een
dekken.
dorpshart te maken. En daar
te zien dat diverse partijen
schouders
kunnenhun
we alleen
maar trotseronde
Dorpshart te maken. Enopdaar
zijn. kunnen we alleen ma
dorpshart
Naast de ver (nieuw) bouwplannen van het nieuwe kind- www.kc-mierlohout.nl
centrum, zijn er in het centrum Iedereen die op de hoogte wil
www.kc-mierlohout.nl
ook plannen bij Alphonsus worden gehouden van actueIedereen
die
de hoogte
wil worden
gehouden v
en Compaen.
De op
verschillenle ontwikkelingen
ten aanzien
de partijen
slaan de handen kan
vaneen
het nieuwe
nieuwe
kindcentrum
kijkjekindcentrum
nemen op ww
ineen om samen met de ge- kan een kijkje nemen op
meente te onderzoeken of www.kc-mierlohout .nl.

De Jorisschool, 't Baken en Odulfusschool
bedanken de ondernemersvereniging
Mierlo-Hout voor hun gulle
decemberbijdrage. Dankzij jullie bijdrage
wordt het een sint en kerstfeest met een
gouden randje! Bedankt!

(Bron foto; KC Mierlo-Hout).
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Dichtbij
VERLOSKUNDIGEN HELMOND

Altijd in de buurt
Binnenstad Vitaliek, Julianalaan 2, Helmond
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98B, Brandevoort
Brouwhuis Rijpelberg, Hof Bruheze 16, Brouwhuis Rijpelberg
Dierdonk Medisch Centrum, Waterleliesingel 18, Dierdonk

0492 504712

www.dichtbij-verloskundigen.nl

Dansen in Wijkhuis
de Geseldonk
Zin om een dansje te wagen? Dat kan
in wijkhuis de Geseldonk! Dansen is
weer helemaal van deze tijd en staat
garant voor gezelligheid en sfeer.
Er wordt muziek gedraaid
waar u fijn op kunt dansen,
in welke stijl u maar wilt: Foxtrot, Wals, Tango, Cha Cha,
Veleta, Jive, Rumba maar ook
Salsa, Bachata, Mambo en de
Sirtaki. Niks is te gek!
Of u nu wel of niet kunt dansen, dat is geen enkel probleem! Er is altijd wel iemand
waarmee u een dansje kunt
wagen. Het gaat er vooral om
dat u lekker de heupjes beweegt en geniet van een gezellige avond! Dj Rob zorgt
voor dansbare muziek. U bent

van harte welkom, alleen of
samen. Aanmelden hoeft niet,
u kunt gewoon binnenlopen
en wordt vriendelijk ontvangen. Een leuke avond uit voor
weinig geld want entree kost
namelijk maar € 2.00. De eerst
volgende dansavond is op zaterdag 15 december en begint
om 20.30 uur.

www.onsmierlohout.nl

Het Houts Gemengd Koor zoekt nieuwe leden
Het Houts Gemengd Koor is niet zomaar een koor,
maar een koor met een rijk verleden en een open oog
voor de toekomst.
Momenteel telt het koor 50 actieve leden
en behoort hiermee tot de grotere Helmondse koren. Ons koor kenmerkt zich
door goed verzorgde repetities in een
gezellige sfeer. Het geheel staat onder
deskundige leiding van Marjan Vree. Tijdens uitvoeringen wordt het koor begeleid door Ad Brouwers, pianist, en Theo
Franx, fluitist.
Het programma is zeer gevarieerd. Van
licht klassieke tot moderne werken, waaronder werken uit operette en musical,
maar ook ballades en evergreens prijken
op het repertoire. Zij willen u graag kennis
laten maken met een mooie hobby. Een
avondje ontspanning is een gezonde afwisseling van de dagelijkse bezigheden.
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Uw leeftijd is niet zo belangrijk, al hopen
Zij wel jonge mensen te mogen begroeten.
Is uw interesse gewekt?
Loop eens binnen op een repetitieavond,
de koffie staat klaar. U kunt dan kennis
maken en proeft gelijk de gezellige sfeer.
Om u over de drempel te helpen, bieden
zij u drie maanden een gratis lidmaatschap aan. In deze periode kunt u het koor
leren kennen.
Als het u niet bevalt, maar daar gaan ze
niet van uit, dan bent u ons niets verplicht.
De wekelijkse repetities zijn op dinsdag
van 20:00 tot 22:00 uur. Om 21:00 uur
houden we een kwartiertje pauze. U kunt
ons vinden in de Houts Gemengd Koorzaal van Wijkhuis de Geseldonk.

Wilt u meer informatie?
Kijk eens op de website www.houts
gemengdkoor.nl of bel of mail naar de
voorzitter: Nico Vaessen,0492-541768,
n.vaessen@upcmail.nl.
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Moedder van de broidegom is Caren,
vestigingsmanager van ‘un vraw in dun
baw’ en anwizzig geweest bai de belastingdienst. Hawt van oit ete, muziek,
danse en un wijntje. Doochter van moedder en hoisvrouw Maria van Vaalen oit
Keldonk en doochter van vadder Rinie van
Vaalen, handdrukker van dun Vlisco, aawt
lid Kluppels, aawt bestuurslid RKSV en
Kluppelwacht. Was getikkend Caren van
Vaalen.

Boeruhbroiloft
bij de Kluppels
“Hoi Kluppels en Kluppellinnekes wa z’n wai blij dà wai in ut
boeruhbroiloftboatje goan stappuh. Wai zin mì ons familie’s
al volop in de weer gewist om dur un moi fist van te makèn.
Brigitte van Hoof hì skòn kleedjes vur ons genààit.”
Fotokès hebbè wai gemakt in ut boerenbondsmuseum in Gimirt. En naw hopen
wai mì ons hìl familie’s da gallie allemoal
op ons fist komt op 24 februari a.s.. En
zoals ut heurt beginnè wai efkes over tien
mì dun hailige mis in de Luciakèrk. En as
gallie vindt da ut nie dur kèn goan. Dan
kendè um half tweie komuh mauwè. Nò
ut mauwè is ut hèndje skuddè. En dan
goan we fistè.
Dus gallie bent allemaol welkom op dezè
hopelijk onvergetehlijkè dag. Oh en as
gèkomt hoeft gai kado te kaupè. Mar as
gè tog wa wilt gève dan doe mar kààs en
worst. Dan snijè wai da kapot en dèiluh
wai da rond.
Lusan en Jan Willem en Familie’s
Boerrebroid is Lusan werkzaam als interieurverzeurgster. Hawt van sjoppen, wijntje
drinken en is moeder van onze kluppel
paparazzi Ferenc Triki.
Dooochter van moedder Nellie van Moorsel oit de Botterstroat, naaister op de
Tweka en doochter van vadder Koen v.d.
Heijde, verwarmings monteur bai Envo en
Dirks ladders en kumt oit de stad. Was getikkend Lusan Triki-v.d. Heijde.
Moedder van de broid is Ellen, werkzaam
geweest op de peuterspeulzaal, ijscoverkaupster/eigenaresse bai Nemanja en

bovenal un echte boerin. Kaart en Bridged
geier. Doochter van deuvemelker, RKSV
supporter en van grondverzetbedrijf Andre Vervoort van ut Hout en moedder Ria
Rovers hoisvrouw oit Aarle-Rixtel. Was
getikkend Ellen de Brouwer-Vervoort.
Vadder van de broid is Martien, timmerman bai Tidder Janssen, hobbiet naw bai
de Geseldonk. Vadder was Jan v.d. Voort,
chef magazijn bai J&F en kumt oit ut
Slegerstroatje en moedder Dora van Dijk
hoisvrouw oit Stippent. Was getikkend
Martien v.d. Voort.
Getuuge van de broid is Meggy, leukste
kapster van heel ’t Hout en Nederland.
Hobbies oit ete, bioscoop en sjoppe. Doochter van moedder Mieke Verdonschot
oit ’t Haagje, werkzaam gewist bai Kledingverhuurbedrijf Grays en doochter van
vadder Jacques Verdonschot, aige bedrijf
in vermoeiings taktiek bai dun Daf. Was
getikkend Meggy Saris-Verdonschot

Vadder van de broidegom is Pieter-Jan,
zelfstandige aannemert, metselaar en
kieperstrainer bai Keldonk. Zoon van vadder en kastelijn Wim Royackers oit Bakel
en moedder en kastelijns vrouw Mien
Bankers oit Millus. Was getikkend Pieter-Jan Rooyackers.
Getuuge van de broidegom is Ruud, bedrijfsleider en werkzaam bai ut grotste leierbedrijf van ut Hout, Eetcafe de Barrier,
kan nie rikkuh nie en nie telluh nie. Zoon
van vadder Willie Schuts, skilder oit Zoidafrika en moedder Dinie Lemmens, is
rondleidster bai Bavaria gewist
Was getikkend Ruud Schuts.
Veldwachter is Heintje Davids, uuuuh
Hennie Vereijken, voor zoveulste keier
herbenoemd, we kanne hum gewoon niet
missuh. Was getikkend Hennie Vereijken.
Ambtenaar is Peter Slegers, super proater
bai de Knuppels, nepbestauwer, oitboikert, show-valler mi mountainbiken, hobby-kok, stroikendoiker, hoofdskuurder bai
Slegers BV en wont altijd al op ut Hout en
is met de kleine generaal Lizan getrouwt.
Was getikkend Peter Slegers.

Boerrebroidegom is Jan-Willem, wa duut
ie nie, mar dor heddum al. Witgoed en andere duistere zaken bai Wim Mulkens worldwide. Hobykok, wijndrinker en aawhoer
en zeer gezien op ut Hout. Zoon van vadder Wim Mulkens oit de stad, voormalig
eigenaar van Wim Mulkens worldwide en
moedder Corrie van de Smitsen oit de
stad. Was getikkend Jan-Willem Mulkens.
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't Zusterklooster
Door: Marinus van den Elsen, foto's: RHCe, BHIC, 100 jaar St.Lucia en Marinus van den Elsen

Voor het gebied waar eens het zusterklooster stond bestaan grootse
toekomstplannen. De hele omgeving zal een complete metamorfose ondergaan,
waarbij veel partijen betrokken zijn. Reden te meer om terug te blikken op het
zusterklooster en wat haar komst betekende voor ’t Hout.
Bouwpastoor Elsen
In 1883 wordt kapelaan Elsen van de
Lambertusparochie in Helmond door
bisschop Godschalk van ’s-Hertogenbosch benoemd tot bouwpastoor van
de nieuw opgerichte parochie van MierloHout. In 1884 wordt met de bouw van een
noodkerk gestart. Dertien jaar later, op 16
mei 1897 wordt de Luciekerk ingewijd.
Kort na de oprichting van de nieuwe parochie leeft bij pastoor Elsen al de gedachte om
een zusterklooster op te richten. Daarmee
zou voorzien worden in katholiek onderwijs
voor de meisjes en bovendien zouden de
zusters hem behulpzaam kunnen zijn bij het
catechismusonderwijs. Een perceel schuin
tegenover de Luciakerk aan de Houtsche
straat lijkt hem de ideale plek.
Het sociale netwerk van pastoor Elsen
komt hem goed van pas. Hij is bevriend
met enkele invloedrijke en gegoede fami-

Het zusterklooster ofwel liefdesgesticht in het begin van de twintigste eeuw.
Het adres was toen Houtsche straat 116. Kennelijk worden er voorbereidingen getroffen om
de weg opnieuw te bestraten. Rechtsonder is nog een puntje van de tramlijn te zien.

lies in Helmond, waaronder de families
Bogaers, Raymakers en Prinzen. Met hulp
van hen lukt het hem om al in 1889 een

Ansichtkaart van het zusterklooster kort na de Tweede Wereldoorlog, gezien vanaf de
spoorwegovergang. Het klooster is flink uitgebreid en heeft een extra verdieping gekregen.
Rechts is de langgevelboerderij van familie Van Vlerken (later garage 'de Vlerk') te zien.
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liefdesgesticht op te richten. De totale
kosten bedragen f 14.270,66. Het gebouw
wordt ontworpen door Jan Willem van der
Putten. Deze architect bouwde tevens het
Ludocivusklooster voor de Broeders van
Maastricht en het St. Antoniusgasthuis in
Helmond. Karakteristiek zijn de drie trapgevels aan de voorkant van het gebouw.
Ook de verdiepte ronding met een
uitstulping aan de bovenkant in de beide
zijvoorgevels zijn bijna gelijk aan die van
het Ludovicusklooster in de Molenstraat
in Helmond.
Zusters van Liefde
Zusters om het klooster te bevolken vindt
pastoor Elsen ook via zijn Helmondse
vrienden. Een zoon van de familie Bogaers
is rector in het moederhuis van de Zusters
van Liefde in Schijndel. Deze weet het
bestuur van de orde te overreden om in
Mierlo-Hout een dochterklooster van het
Schijndelse moederhuis te beginnen. Het
klooster krijgt de naam St. Alphonsus.

Tot 1972 blijven de zusters van Schijndel
werkzaam op ‘t Hout. Daarna gaat het
gebouw en het beheer ervan over naar de
stichting St. Jozefzorg. In 1976-1977 wordt
een nieuw bejaardenhuis gebouwd en in
het najaar van 1977 begint de sloop van
het klooster.

De Zusters van Liefde met in hun midden zuster Immaculée, zij was moeder-overste van
19 oktober 1919 t/m 21 november 1928.

Warm welkom
Vijf zusters worden aangewezen om het
klooster te bemensen, te weten: zuster
Gertrudis (overste), Josepha, Octavie,
Curena en Anacleta. Op 3e paasdag, 25
april 1889, vertrekken zij voor dag en dauw
vanuit Schijndel naar Mierlo-Hout. Het is
voor die tijd een behoorlijke reis, vandaar
het vroege vertrek. Pastoor Elsen heeft
twee rijtuigen geregeld om de zusters
op te halen. De algemene overste van
Schijndel en rector Bogaers vergezellen
de nonnen. Om 10 uur arriveren zij in SintOedenrode, waar zij gastvrij ontvangen
worden door pastoor Branten (uit Mierlo).
Het gezelschap wordt getakteerd op een
lunch in de pastorie. Daarna wordt uiteraard nog halt gehouden in Helmond
bij de familie Bogaers. Om half 5 in de
namiddag worden de zusters dan hartelijk
verwelkomt door de massaal uitgelopen
bevolking van Mierlo-Hout. Er volgt een
diner op de pastorie waarna de zusters
uiteindelijk om 7 uur arriveren in hun
nieuwe tehuis.

familie Bogaers deelt in de kosten. Het is
de aanvang van wat later uit zal groeien
tot het zorgcentrum Alphonsus.

Kapel als enige tastbare herinnering
De kapel is het enige gebouw dat nog
herinnert aan het zusterklooster. Al vanaf
1893 had het klooster een kapel, deze
bevond zich in het klooster zelf. In 19301931 werd een nieuwe vrijstaande kapel
gebouwd. De oude kapel in het klooster
werd daarop verbouwd tot drie pensionkamers. Op 19 maart 1931, de feestdag
van de H.Jozef, vond de plechtige inzegening plaats door pastoor Verhoeckx.
De kapel doet tegenwoordig dienst als
rouwcentrum Damiaanhuis.

Groei en uitbreiding
Het kloostergebouw is al snel te klein. In
1913 en 1921 wordt het gasthuis vergroot en
1922 wordt de nieuwe zes-klassige school
voltooid. De oude lokalen doen daarna
dienst als naaischool en fröbelschool.
In 1921 kopen de zusters van Schijndel
het klooster voor f 20.000,-. Pastoor
Strijbosch gebruikt dit bedrag voor de
bouw van het Unitasgebouw dat uiteindelijk f 45.000,- kost.
In 1932 verandert het uiterlijk van het
klooster totaal. Het ontwerp van architect
F. Vervest voorziet in een extra verdieping
op het bestaand gebouw. Hierdoor is van
het oorspronkelijke ontwerp van Van der
Putten niet veel meer te herkennen.

Glas-in-lood raam uit de jaren dertig
in de kapel.

Meisjesschool en gasthuis
Alles is picobello in orde waardoor de zusters
al op 1 mei 1889 kunnen beginnen met
onderwijs aan de meisjes uit de parochie.
Gestart wordt met 126 kinderen waaraan
brei- en taalonderwijs wordt gegeven.
De verzorging van zieken en bejaarden
laat nog even op zich wachten. Maar
een noodgeval brengt daar verandering
in. Op 't Hout breekt in september 1889
de tyfus uit. Een besmette vrouw wordt
overgebracht naar het liefdegesticht, waar
de ziekenzalen in allerijl ingericht moeten
worden. Wederom biedt de kennissenkring van pastoor Elsen uitkomst, want de

In 1964 vieren de zusters het 75-jarig jubileum. V.l.n.r. kapelaan Der Kinderen, de populaire
bisschop Bekkers en pastoor Kavelaars uit Stiphout (biechtvader) delen in de feestvreugde.
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Ingezonden brief

PIERRE CARDIN
SETPRIJS

Geen buizentracé
chemische stoffen door
Helmond

E 399,-

Alles hieronder voor één prijs!
Kostuum Pierre Cardin
mix & match,
Olymp shirt strijkvrij,
stropdas, leren riem, sokken
en evt. vermaken.

De chemische industrie in Limburg – DSM
voorop – heeft een oorspronkelijk door Limburg
lopend buizentraject voor ondergronds vervoer
van chemische stoffen naar Rotterdam gewijzigd.
Vanwege economische redenen – geld dus! – wil men
het tracé nu door de Peel en Helmond laten lopen. Nu
bekend is geworden dat wijken als Brandevoort en
Stiphout daar de dupe van dreigen te worden, is er een
groepering opgericht met vertegenwoordigers uit een
aantal wijken in Helmond en Mierlo.

Pierre Cardin broeken/jeans
in diverse kleuren v.a. €89,95

Vooropgesteld: het is een goede zaak om chemische
stoffen ondergronds i.p.v. via weg of spoor te
transporteren naar de haven in Rotterdam. Alleen is
het van de zotte dat de chemische industrie in Limburg,
die elk jaar honderden miljoenen euro's winst maakt,
dit tracé nu door Helmondse wijken en de Peel wil
laten lopen, puur om geld uit te sparen. Dit terwijl de
route maar 20 km korter is dan de oorspronkelijke van
226 km.

www.deelenmenswear.nl

Hoofdstraat 42 Best - Mierloseweg 329 Helmond - Korte Kerkstraat 38 Geldrop
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Het is een goede zaak als zoveel mogelijke
Helmonders zich uitspreken tegen het ondergrondse
vervoer van chemische stoffen door onze stad.
Daarom hierbij een oproep om steun te betuigen
aan het verzetcomité door een email te zenden
aan: protesthelmond@deloop.eu.
Alleen samen kunnen we als Helmonders
dit onzalige plan door de politiek laten
intrekken, eendracht maakt macht !
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Succesvolle
metamorfose

Deelen
Menswear

Deelen Menswear heeft sinds kort een
ware metamorfose ondergaan en met
succes. De welbekende zaak voor herenmode aan de Mierloseweg 329 in
Helmond ziet er weer helemaal tip top
uit. Alle items hangen, staan en liggen
er mooi bij en de heldere led verlichting
zorgt voor een uitnodigende sfeer in de
winkel.
Mark Deelen mag met recht trots zijn op
zijn zaak, één van de drie die de familie
heeft. De andere zijn in Best en Geldrop.
De winkels worden door de vier broers
Deelen professioneel geleid.
In deze tijden van online shoppen is goede kwaliteit en persoonlijke service een
must. En bij Deelen weten zij dat heel
goed en hebben dat hoog in hun vaandel staan. Het is dan ook niet vreemd, dat
veel vaste klanten al jarenlang hun weg
naar Deelen weten te vinden en niet alléén
omdat broeken en pakken gratis worden
vermaakt.

(Bron foto; Eric van der Putten www.helmondnu.nl)

Op de achtergrond kijkt vader Deelen nog
een beetje mee. Hij mag trots zijn op zijn
zoons, die met vakmanschap hun zaken
runnen. De foto, waarop hij als jong manneke in zijn drollenvanger staat, hangt
meer dan levensgroot in de winkel op ’t
Hout. En met recht!
Bij Deelen Menswear kan de modieuze
man, ongeacht zijn leeftijd, terecht voor
een casual of klassieke outfit uit het midden segment. Er is ruime keuze uit items
van merken zoals Pierre Cardin (casual broeken), Mac, Meyer (iets klassieker),

strijkvrije overhemden van Olymp, Baileys, Petrol en Twinlife. Vooral de laatste
twee merken zijn geschikt voor een jonger
publiek.
Goed om te weten is dat voor de aanschaf van een kostuum van Pierre Cardin
een setprijs staat. Naast het pak krijgt de
klant een Olymp shirt, een leren riem, een
stropdas en een paar sokken. Dit allemaal
met een voordeel van ruim 60 euro. Nog
een reden te meer om zeker eens te gaan
kijken bij Deelen Menswear. Meer informatie: www.deelenmenswear.nl

Gezocht:

bijzondere
verhalen en
foto’s uit
Mierlo-Hout
De redactie van Ons Mierlo-Hout is op
zoek naar foto’s en/of verhalen van Mierlo-Hout uit de periode 1940-1945. Het
gaat hierbij om foto’s die zijn gemaakt
tijdens of na de oorlog. We zijn niet alleen op zoek naar foto’s, ook verhalen uit
deze periode zijn van harte welkom! Dus;
heeft u een bijzonder verhaal of misschien
wel een boeiende foto uit de oorlog, alles is welkom! Voor meer informatie kunt
u contact op nemen met de redactie via
redactie@onsmierlohout.nl of via telefoonnummer 0492-845350.

(Bron foto; Henk van de Westerlo).
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0492 - 53 28 00

verloskundigenhelmond.nl

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

N

STIPU OOK IN
HO U
T

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

Alarmsysteem
Camerasysteem
Video Intercom
Toegangscontrole
Meldkamer
Service
Schootenseloop
loop4A
4A -| 5708
Helmond
Schootense
5708HX
HX
Helmond
0492-770752
0492-770752 | info@tk-security.nl
www.tk-security.nl
20

Scheidsrechters
gezocht voor
VC Polaris
VC Polaris is op zoek naar scheidsrechters.
Zowel scheidsrechters die thuis (2e en 1ste klasse)
fluiten als scheidsrechters die op regioniveau fluiten
(promotieklasse en 3e divisie).
In dit artikel staat informatie over wat
het inhoudt. Uitgangspunt is dat alle senioren en jeugd leden vanaf B ten minste de spelregeltoets succesvol gemaakt
hebben (vraag bij je trainer/coach na hoe
je deze kan maken. Dit duurt ongeveer
een half uurtje). Dit houdt in dat je code
V6 krijgt en wedstijden mag fluiten in de
jeugd (uitgezonderd topklasse) en senioren 3e klasse (dames 4 en heren 5).
De volgende stap is V5. Dit houdt in dat
je in opleiding bent voor code V4 waarbij
je dezelfde wedstijden mag fluiten. Om

uiteindelijk V4 te behalen moet je een
vaardigheidstraining volgen die we intern
organiseren en een spelregeltoets halen.
Bij V5 en V4, mag je 1ste en 2e klasse senioren (Dames 2 en 3, Heren 3 en 4) fluiten
en jeugd topklasse.
De volgende stap is regioscheidsrechter.
Dan fluit je in de promotieklasse of 3e divisie (Dames 1, Heren 1 en 2). Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te worden, neem hiervoor alsjeblieft contact op
met onze scheidsrechter coördinator.
Voor deze laatste categorie (regioscheidsrechter) komen we nog ca. 8 scheidsrech-

Ready to Rock op
de QliQ scholen in
Mierlo-Hout

ters te kort. Op dit moment hebben we er
7. Helaas is ons scheidsrechterkorps vergrijsd, waardoor de continuïteit onder druk
staat. Als we tussen de 12 en 15 scheidsrechters hebben hoeft iedere scheidsrechter ook niet zo veel wedstrijden te fluiten.
Mocht je jezelf willen aanmelden, mail
dan naar de scheidsrechtercoördinator
Jos Cuppen: sc@vcpolaris.nl of meld je
bij een van de bestuursleden of je trainer.

Op de drie QliQ scholen in Mierlo-Hout
swingt het de komende jaar de pan uit!
Rocken op drums, gitaar, saxofoon, trompet, keyboard of basgitaar!? Zingen in een
popband? Het gaat allemaal gebeuren!
Met Ready to Rock kunnen kinderen van
de groepen 6 t/m 8 van de Jorisschool, ’t
Baken en de Odulfusschool het komende
jaar helemaal gratis professionele zang- ,
gitaar-, basgitaar-, keyboard-, saxofoon-,
trompet- of drumlessen volgen. De lessen
zijn na schooltijd en lekker in de buurt, namelijk op de drie scholen zelf. Professionele muziekdocenten van het Kunstkwartier
gaan op een eigentijdse manier met de
kinderen aan de slag. Het project wordt in
het voorjaar afgesloten met het ready tot
rock festival! Wat is er nou leuker dan samen muziek maken!?
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Evenementen
DECEMBER

VRIJDAG 30 NOVEMBER
Bridgen bij ’t Houtse Slem
Elke vrijdag organiseert bridgeclub
’t Houtse Slem bridgeclub bridgedrives, ook voor niet-leden. Men
dient zich uiterlijk om kwart over
een aan te melden in De Geseldonk.
Er wordt een kleine vergoeding gevraagd. Regelmatige deelnemers
kunnen soms een prijsje winnen.
Wijkhuis de Geseldonk,
Cederhoutstraat 44.
Jeugddisco
De volgende jeugddisco zal plaatsvinden op 30 november met als
thema: ‘Sinterklaas en Zwarte piet’.
Aanvang is om 19:00 uur en het
einde is om 21:30 uur. Natuurlijk zijn
er weer hele mooie prijzen voor degene die het mooist verkleed komt!
The Cave, Wijkhuis de Geseldonk,
Cederhoutstraat 44.

ZATERDAG 1 DECEMBER
Repaircafé
Op zaterdag 1 december van 11.00
tot 15.00 uur kunt u weer terecht
bij het Repaircafé KBO-St. Lucia in
de Geseldonk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Adriaan van Veggel, vicevoorzitter@
kbo-stlucia.nl of tel. 0492-841112.
Direct e-mailen kan ook naar: repaircafe@kbo-stlucia.nl Wijkhuis de
Geseldonk, Cederhoutstraat 44.

ZONDAG 2 DECEMBER
Lallen & Flugels Knallen
met DJ-Jantje
DJ Jantje, oftewel Jan Roovers, is
een Brabander in hart en nieren:
geboren in Breda en opgegroeid in
Rijsbergen. Jantje begon op 12-jarige leeftijd zijn DJ carrière met draaien bij Radiostation “Radio Valencia”.
Daar deed hij de nodige ervaring op
als het gaat om de Nederlandsta-
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30 NOVEMBER T/M 19 DECEMBER
lig feestmuziek en het gebruik van
de microfoon. Op 2 december kun
je losgaan bij Snookertown op de
gezelligste feestmuziek. Het feest
begint om 14:30. Snookertown,
Hoofdstraat 136.

DINSDAG 4 DECEMBER
Weekmarkt Mierlo-Hout
Elke dinsdagochtend kunt u terecht
voor de kleine en grote boodschappen bij de weekmarkt 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.

ZATERDAG 15 DECEMBER
Winterparty bij
RKSV Mierlohout
Zaterdag 15 december a.s. is het weer
zover, de jaarlijkse winterparty van
RKSV Mierlohout. Dit jaar als thema:
Apres Ski! DJ Dominique Graat zal de
avond verzorgen en er zal voor een
hapje gezorgd worden.
Kaarten zijn voor 10,00 EURO te verkrijgen tijdens de voorverkoop vanaf
22 november om 19:00 uur. De overgebleven kaarten zijn daarna in de kantine verkrijgbaar. RKSV Mierlo-Hout,
Wilgehoutstraat 2

WOENSDAG 19 DECEMBER
Quizzen bij Snookertown
Kom lekker een avondje quizzen bij
Snookertown. Neem je BFF’S, familie
en matties mee & kijk eens hoe ver je
komt! Inschrijven via: info@snookertown.nl. Inschrijfgeld: €3,- p.p.
2-5 personen per team. Maak kans op
leuke prijzen & voor de avond winnaar
een waardebon van € 25 van een lokaal restaurant & natuurlijk eeuwige
roem! Snookertown, Hoofdstraat 136

Parochie Damiaan de Veuster, vanuit de
Luciakerk
Mierlo-Hout.
www.damiaanhelmond.nl
Donderdag 29 november:
19.00u Alphonsuskapel;
Zaterdag 1 december:
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna;
volkszang;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Koos Dirks; Ben van de Westerlo;
Zondag 2 december:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Sjef Remmen en Annie Noordman; 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;
Mathieu de Bie; Tonny van Mierlo-Verhofstadt; Greetje
Smits-van Eeden; Lena Schmitz-Snijders; Gerrit Luijben;
Jan Verbakel; Mart Hertogs; Lenie van Vijfeijken-Smulders;
Trineke Verschuren-Janssens; Toon van Vugt; Riet de RuijterManders; Jan Wijnen; Anna Rouss; Broer Boxstart; overleden
ouders Noud en Nellie Meulendijks-Smits; Tonnie Sanders;
Ceciel Broens-Veel; Bert Allard; Harrie Vos; Giel Verspaget;
Donderdag 6 december:
19.00u Alphonsuskapel;
Zaterdag 8 december:
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna;
volkszang;
Mia van den Reek-Canters;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; Dankviering Vormsel m.m.v.
de Halmen;
Zondag 9 december:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Jan van de Ven v.w. sterfdag;
Woensdag 12 december:
9.00u Lucia kerk Mierlo-Hout: Koperpoetsen.
Donderdag 13 december:
19.00u Alphonsuskapel; Boeteviering ter voorbereiding op
het Kerstfeest;
Zaterdag 15 december:
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna;
Mondhamonicaclub;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Jan van de Ven; overleden ouders van de Ven-Vogels;
Zondag 16 december:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Martina Verspaget-van Dijk;
Donderdag 20 december:
16.00u Lucia kerk Mierlo-Hout: Kerstviering van de
Odulfusschool
18.30u Kerkpoetsen Lucia kerk
19.00u Alphonsuskapel;

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

Bereikbaarheids
diensten
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 persoonlijke 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

70, 5707 TJ, Helmond. Hulplijn
peelregio, 085-0200011 www.
hulplijnpeel, regio@levgroep.nl

Savant Zorg:
Informatie / vragen over onze
zorg en diensten , tel. 0492572000, iedere werkdag van
08:00-17:00 uur. Ook acute zorg
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Nieuwe aanmeldingen tel. 0887891600
www.savant-zorg.nl of email:
info@savant-zorg.nl

Buurtzorg:
24-uurs verpleging en verzorging.
Tel 06-10895393, email:
helmondwest@buurtzorgnederland.com

ZuidZorg:

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 09:3010:00 uur, donderdag van 18:0018:30 uur. Pastorietijden: Dinsdag
t/m donderdag van 09:30-13:30
uur. Zowel persoonlijk als telefonisch, tel. 0492-522930 (ook
aanmelden dopen, trouwen en
ziekenbezoek). In dringende gevallen kunt u altijd 0492-522930
bellen.

Linda Backx, Lenneke van Oorschot-Daamen, Fleur de Wolf en
Inge van Melis-van Hout. Tel. verloskundige hulp 0492-532800.
Tel. afspraken 0492-599143.
www.verloskundigenhelmond.nl

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

LEV Groep

Wijkraad:

Mierlo-Hout in Actie:

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.

www.mierlohoutinactie.nl
secretariaat@mierlohoutinactie.nl

Verloskundigen:

(sociaal team west): Voor alle
vragen op maatschappelijk terrein. Tel. 06-48576624. E-mail:
sociaalteam
west@levgroep.nl Dagelijkse
inloop op ma t/m vr van 09:0017:00 uur in Wijkhuis Westwijzer,
Cortenbachstraat

‘Ons Mierlo-Houtjes’

Elke zaterdag van 09:00-13:00
uur, Koeveldsestraat 16 (buitenterrein Kluppelhal).
info@kluppels.nl

Wijkhuis de Geseldonk:
www.degeseldonk.nl
secretariaat@degeseldonk.nl
Tel. 0492-537495.

Wat te verkopen? Probeer ‘n
Mierlo-Houtje, verrassend succesvol!

DIVERSEN
ZANGGROEP JUST FOR FUN
ZOEKT NIEUWE LEDEN
om te verjongen en om alle stemgroepen
te versterken. Repetities zijn op donderdagavond van 20.00 tot 22.30 uur in de
Geseldonk in Mierlo-Hout.
Contact: 0492-529160 of 06-24203408

Oud papier:

Inleveradres: Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond
Tel.: 0492 84 53 50

Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze
bon. Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per
hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.

TE HUUR
HELMOND OVERHORST TE HUUR:
Gestoffeerde semi-bungalow met
dubbele garage, aanvaarding direct.
In hogere prijsklasse. Tel.: 0492-525451

€ 6,50
€ 8,00
€ 9,50
€ 11,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 15,50

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

te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

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

VERKOCHT
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VERKOCHT

Johanna van Vlaanderenstraat 39

Calsstraat 62

VERKOCHT

Agaatstraat 1
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