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TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN 

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

excl. montage, incl. btw

vanaf 625.-15.95

NIEUW IN 
NEDERLAND

KUNSTSTOF VLOER 
CERAMIN, 100% WATERVAST 

MET KLIK VERBINDING 
Leverbaar in diverse hout decoren.

per m2 incl. btw    normaal 35.95   nu
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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.

2e KERSTDAG EN 
ZONDAG 30 DECEMBER 

GEOPEND 12.00-17.00 UUR

LAMELPARKET 
RUSTIEK EIKEN

MET KLIK VERBINDING 
19 cm breed, 14 mm dik, 3 mm toplaag, 

gerookt naturel geolied.

LAMINAAT XXL 
EXTRA BREED & LANG

10 mm dik, in diverse hout decoren,
klasse 33, met topclick.

PLAK PVC 
LANDHUISDELEN

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

28.95 17.95
per m2 incl. btw  van 63.95 voor per m2 incl. btw  van 32.95 voor

14.95
per m2 incl. btw  van 29.95 voor

GRATIS PARKEREN. WWW.VLOERHETZELF.NL
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Op tweede 
kerstdag, woensdag 
25 december, presenteert 
Muziekvereniging Unitas 
voor u haar traditionele 
kerstconcert

Marion wordt in de 
watten gelegd.

Hij staat er weer: 
De wensboom op 
het kerkplein van 
Mierlo-Hout!

In de 
spotlights

Als er iemand is die hart 
heeft voor Mierlo-Hout, dan 
is dat wel Anja Spierings. 
Samen met haar man Twan 
regelt zij achter de scher-
men een hoop dingen bin-
nen Mierlo-Hout, maar ook 
in de rest van Helmond en 
dat verdient natuurlijk een 
spotlight!

Toen Anja en Twan elkaar 
leerde kennen bij C.V. de 
Butskoppen ruim 41 jaar 
geleden, hielp Twan al mee 
met het versieren en Anja 
ging op vrijwillige basis les-
geven aan de Dansmarietjes. 
Eigenlijk zijn de vrijwilligers-
werkzaamheden niet meer 
gestopt.  Toen ze in 1991 in 
Mierlo-Hout gingen wonen, 
zijn ze begonnen met ‘Sin-
terklaas in Mierlo-Hout’ dat 
was opgestart vanuit de 
buurtvereniging.  Inmiddels 
is het ‘uit de hand gelopen’ 
want sinterklaas in Mier-
lo-Hout wordt steeds groter. 
Alles moet zo goed mogelijk 
geregeld worden; de planning 
voor de pieten, zorgen dat al-
les op tijd klaar hangt zodat 

ze zich kunnen omkleden en 
natuurlijk ervoor zorgen dat 
ze tussen al het harde wer-
ken door goed eten! Geluk-
kig weet Anja na al die jaren 
wel hoe ze Sinterklaas en zijn 
Pieten het naar de zin kan 
maken. Dat het een druk-
te van jewelste is geweest, 
blijkt wel uit de kleurrijke 
pietenpakken die uitgestald 
hangen in de woonkamer. 
‘De drukke periode rondom 
Sinterklaas is nog maar net 
afgelopen, maar er komen 
nu alweer aanvragen voor 
volgend jaar!’.
De Sinterklaasperiode mag 
dan wel ten einde zijn, stil-
zitten zit er niet in. Anja is 
ook de fractievoorzitter van 
Lokaal Sterk, Wijkhoofd en 
collectant voor het KWF, col-
lectant voor de Hartstichting 
én penningmeester/ver-
keersregelaar voor Vereniging 
Vrijwillige Verkeersregelaars 
Helmond. Vooral dat laatste 
is erg belangrijk. Als er ergens 
evenementen zijn, moet het 
verkeer natuurlijk goed gere-
geld worden en daar heb je 
verkeersregelaars voor nodig 

Anja Spierings

Anja Spierings betekent veel voor verschillende activiteiten in 
Mierlo-Hout, maar ook Helmond. (bron foto; Mandy Meeuwsen 

wwwhelmondnu.nl).

én iemand die alles achter 
de schermen in orde maakt. 
Daar helpt Anja ook aan 
mee. Een aantal evenemen-
ten waarvoor de vereniging 
de verkeersveiligheid garan-
deert zijn de lichtjesroute in 
Mierlo-Hout, Dickensnight, 
de Avondvierdaagse en nog 
veel meer!
En als er een momentje van 
rust is in haar drukke be-
staan? ‘We gaan er graag op 
uit met onze camper. Lekker 
een weekendje weg of vlieg-
tuigen spotten zijn echt hob-
by’s van ons. Daarnaast heb 
ik een aantal jaar geleden het 
breien weer opgepakt. Als ik 
een vrij momentje heb, ga ik 
daar lekker even voor zitten’. 
Voor de toekomst zijn er 
geen rigoureuze plannen 
meer: ‘Ik hoop dat we ge-
zond oud mogen worden en 
nog heel lang vrijwilligerswerk  
mogen doen!’.
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Al 100 jaar midden 
in de samenleving

Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout

WWW.COMPAEN-WONEN.NL

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.  

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
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Of dat nu een serenade bij 
een gouden bruidspaar is, de 
carnavalsoptocht, of zoals op 
tweede kerstdag het traditio-
nele Kerstconcert in wijkhuis 
De Geseldonk. 

Op tweede kerstdag, woens-
dag 25 december, presenteert 
Muziekvereniging Unitas voor 
u haar traditionele kerstconcert 
waarbij diverse geledingen van 
de vereniging aanwezig zijn. 

Met optredens van:
• Poporkest Muziekvereniging 
 Unitas  samen met Harmo-
 nie Sint Lucia uit Mierlo.
• De slagwerkgroep van 
 Muziekvereniging Unitas.
• Het muziekkorps van 
 Muziekvereniging Unitas.

Dit concert wordt voor u gege-
ven in Wijkhuis de Geseldonk 
vanaf 12:00 uur. De entree 
is gratis.

Kerstconcert 
door Muziekvereniging

Unitas in wijkhuis 
De Geseldonk 
Bij elke festiviteit speelt 

Muziekvereniging Unitas een 
belangrijke rol in het Mierlo-Houtse 

verenigingsleven.

Herkent u dat? Bij de start van 
een nieuw jaar heb je het ge-
voel dat je nog zeeën van tijd 
hebt om alle plannen die je 
voor het nieuwe jaar bedacht 
hebt uit te werken. Er liggen 
immers nog twaalf maanden 
voor ons. En nu? Op het mo-
ment dat u dit artikel leest, 
kijken we vooruit naar kerst-
mis en duurt het niet lang 
meer of het oude jaar ligt ach-
ter ons en staat het nieuwe 
jaar te popelen om van start 
te gaan. Een nieuw jaar waar-
in het nieuwe Kindcentrum 
Mierlo-Hout steeds concreter 
vorm begint te krijgen. 

Met kinderen, ouders en me-
dewerkers zijn bijeenkomsten 
georganiseerd waarin alle be-
trokkenen mochten brainstor-
men over het nieuwe kindcen-
trum. Niet alleen in woorden, 
maar ook in beelden. Wat mooi 
is in dit proces, is de ontmoe-
ting. We zijn allemaal verschil-
lend, brengen allemaal onze 
eigen beelden mee en juist in 
die beelden vinden we elkaar. 
Leerlingen zijn heel duidelijk 
in wat zij voor ogen hebben 
met het nieuwe kindcentrum. 
Zij willen de verbinding aan-
gaan met buiten. Buiten naar 
binnen halen maar vooral ook 
veel buiten actief zijn in sport, 
spel en bewegen. Dit biedt 
mooie kansen om aan te slui-
ten bij de ontwikkelingen die er 
zijn op wijkniveau ten aanzien 
van Natuurlijk buitenspelen. 

Voor medewerkers moet het 
nieuwe kindcentrum een plek 
zijn waar kinderen vanuit een 
rijke en uitnodigende omge-
ving uitgedaagd en gestimu-
leerd worden om hun  talenten 
te ontdekken en ontwikkelen. 
Het muziekproject Ready to 
Rock, in samenwerking met 
het Kunstkwartier, wat begin 
december van start is gegaan 
is hier een mooi voorbeeld 
van. Voor ouders is de sfeer 
in het nieuwe kindcentrum 
belangrijk. Een plek waar een 
gevoel van huiselijkheid, ge-
borgenheid is. Je mag er zijn, je 
bent welkom. Een vertrouwde 
plek, midden in de wijk, waar 
je elkaar kunt ontmoeten en 
samen kunt leren en spelen. 
Een plek waar samenhang en 
samenwerking gevoeld wordt 
tussen onderwijs, opvang en 
zorg.

Het oude jaar is bijna voorbij, 
het nieuwe jaar staat klaar om 
van start te gaan. 
Wij kijken vooruit, voorbij het 
nieuwe jaar, richting 2020. De 
meeste dromen zijn bedrog 
is een bekend lied van Marco 
Borsato. Maar niet in Mier-
lo-Hout, want onze dromen 
worden steeds concreter, onze 
dromen komen uit.

Alle betrokkenen bij Kind-
centrum Mierlo-Hout in ont-
wikkeling wensen u hele fijne 
kerstdagen en een heel voor-
spoedig 2019.

Kindcentrum 
Mierlo-Hout in 
ontwikkeling

Met kinderen, ouders en medewerkers zijn bijeenkomsten 
georganiseerd waarin alle betrokkenen mochten brainstormen over 

het nieuwe kindcentrum. (bron foto; Qliq/ IKC Mierlo-Hout).
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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

Voetbal is óók voor meiden!
Meiden- en vrouwenvoetbal is de snelst 
groeiende sport van Nederland. Zo zie 
je steeds vaker meiden voetballen op 
straat, op het schoolplein of op panna-
veldjes. Maar ook in toenemende mate 
op de velden van RKSV Mierlo-Hout.

Hadden we in het seizoen 2016/2017 
naast ons vrouwenelftal nog maar 1 mei-
denteam, vandaag de dag spelen er maar 
liefst zeven meidenelftallen, een vrou-
wen- én een veterinnenteam in compe-
titieverband. Een explosieve groei die wij 
van tevoren niet hadden kunnen beden-
ken.
Samen met onze hoofdsponsor Manders 
Totaal en met steun van het hoofdbestuur 
hebben we al heel wat mooie stappen 
weten te zetten richting een gezonde toe-
komst van het meiden- en vrouwenvoet-
bal binnen onze vereniging. Is daarmee de 
klus geklaard? Zeker niet, wij hebben nog 
volop ambities en streven naar een ver-
dere groei en professionalisering van onze 
organisatie. Stap voor stap, want alles in 

een keer oppakken blijkt niet haalbaar te 
zijn. Een van de meest recente activitei-
ten betreft het organiseren van een open 
training voor meiden in de leeftijd van 4 
tot en met 6 jaar. Op zaterdag 10 en 17 no-
vember hebben in totaal negen kinderen 
spelenderwijs kunnen ontdekken hoe leuk 
voetbal eigenlijk wel niet is.
Heb jij dat nou ook? Wil jij ook eens een 

keer kennismaken met het meiden-  en 
vrouwenvoetbal, zonder meteen lid te 
hoeven worden? Wacht niet langer en kom 
gewoon een keer kijken naar een van onze 
trainingen op de dinsdag- en donderdag-
avond. En doe mee! Je bent van harte 
welkom. Kijk voor meer informatie op de 
website van RKSV Mierlo-Hout.
#voetbalisookvoormeiden

Voetbal als meisje? Waarom niet! Ga eens kijken bij de training en zie zelf hoe leuk het is 
(bron foto; RKSV Mierlo-Hout).
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Kerstloterij 
weer van 
start

Heel vaak reist de vraag: Wat kan ik met 
mijn gespaarde punten doen? Nou, wat 
dacht u van Kerstloten halen! De loten 
zijn verkrijgbaar bij Jan Linders Mierlo 
Hout, Wim Mulkens, Klokkenspeciaal-
zaak van den Aker, Electroworld Wout 

van Vlerken en van Rijsingen Diepvries.

Hoe werkt het
U laat 500 houtsnipperpunten per lot af-
schrijven en ontvangt hiervoor loten. De 
hoofdprijs is een QLED TV t.w.v. € 2399,-. 

Er zijn ook andere prijzen o.a.:  Seiko hor-
loge t.w.v. € 799,-, 1 minuut gratis winkelen 
bij Jan Linders, een Bosch wasmachine en 
vele andere mooie prijzen. De trekking is 
op 7 januari. De uitslag hiervan komt in de 
Loop en op www.houtsnippersnu.nl

In Mierlo-Hout bestaat 
al een aantal jaren de 

Houtsnippers; 
het puntenspaarsysteem 
waarmee u punten kunt 

sparen en inwisselen 
bij ondernemers uit 

Mierlo-Hout. 
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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

Moe? Fitloos?
Wil je je beter voelen 
en er beter uit zien?

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

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?

BUSINESS     OWNER

De wensboom 
staat er weer

Ieder jaar plaatst het OVMH 
de Kerst/wensboom in Mier-
lo-Hout. Natuurlijk gebeurt 
dit niet vanzelf en zijn er men-
sen bij betrokken die ervoor 
zorgen dat er een mooie boom 
staat tijdens de feestdagen. 

De wensboom, de abies con-
color zoals deze soort heet, is 
zaterdag 8 december geplaatst 
voor de Jumbo van Mier-
lo-Hout. Jan-Willem Mulkens, 
Rens van Dijk, Frank Martens 
en Jan Jansen hebben er voor 
gezorgd dat de boom er weer 
in topconditie bij staat over-
dag, maar ook ‘s avonds als de 
verlichting aan is. 

Hopelijk komen er veel wensen 
in zodat de boom er mooi ver-
sierd bij staat!

(Bron foto; Eric van der Putten 
www.helmondnu.nl)
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Welkom bij 
de Nieuwjaars-

bijeenkomst 
Traditiegetrouw nodigt de 
Wijkraad Mierlo-Hout alle be-
woners van de wijk uit voor de 
Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze 
staat gepland op zondag 6 ja-
nuari 2019 bij Friture Zaal Ade-
laars van 11.30 tot 14.00 uur. 

De onderscheiding De Mierlo-
Houtenaar wordt dan uitgereikt 
aan een persoon en een orga-
nisatie die zich op een speciale 
manier hebben ingezet voor de 
wijk Mierlo-Hout. 

Er zijn diverse genomineerden 
en groeperingen die voor de 
onderscheiding MierloHoute-
naar 2018 en Groepering van 
het jaar 2018 in aanmerking 

komen. De Wijkraad wil graag 
met alle aanwezigen het glas 
heffen op het nieuwe jaar en 
de goede wensen uitwisselen. 
Voor een drankje en een hap-
je zal worden gezorgd. U vindt 
Friture Zaal Adelaars aan de 
Hoofdstraat 137 in Mierlo-Hout. 

De Wijkraad Mierlo-Hout 
wenst iedereen een 
voorspoedig 2019!

Tot en met 50% stapelkortingen
bij Adventure Store!

Van donderdag 13 december 
tot en met zaterdag 22 de-
cember houdt Adventure Sto-
re een Kerstshow met stapel-
kortingen tot en met 50% op 
het hele assortiment.

Maak gebruik van deze een-
malige kortingsactie om je 
avontuurlijke- en functionele 
cadeau ’s nu aan te schaffen. 
Ook degene die op wintersport 
gaan, kunnen nu extra voorde-
lig topkwaliteit spullen kopen 
met gigantische korting. 

Volgens de voorspellers krij-
gen we een extreem koude 
winter dit jaar. Op is op, dus 
wacht niet te lang en sla je 
slag tijdens deze 10-daagse  
Kerstshow.

Naast de stapelkorting is de 
winkel ook geheel onderge-
dompeld in kerstsfeer. Alle 
nieuwe wintercollecties op het 
gebied van outdoor kleding, 
wandelschoenen, wintersport-
kleding, alle bijbehorende ac-
cessoires en nog veel meer, 
zijn voor u in de winkel gepre-
senteerd. 

Er is tijdens de kerstshow elke 
dag een lekkere warme beker 
chocolade melk met slagroom 
te krijgen. In de weekenden 
is er ook een heerlijk kopje 
erwtensoep en voor de lief-
hebbers een glaasje Glühwein 
te verkrijgen. Op de Weber 
BBQ’s gelden zelfs nog extra 
Cash Refund acties naast de  
stapelkortingen.

 Ook de nieuwe collectie Ket-
tler thuis-train-fitness appara-
tuur staat nu in de showroom 
bij Adventure Store. De ver-
schillende cardio apparaten 
kunt u zelf vooraf uitproberen. 
Loopbanden, roeimachines, 
hometrainers, maar ook de 
populaire crosstrainer staan op 
u te wachten voor een proefrit. 
Er is voor elk budget wel wat 
te vinden. Laat u voorlichten 
wat voor u de juiste keuze is 
en overtuig uzelf. Begin 2019 
goed en ga met jezelf de uit-
daging aan om er een fit en 

gezond jaar van te maken. Met 
de stapelkorting kun je een 
apparaat voor een mooie prijs 
aanschaffen en thuis in je ver-
trouwde omgeving, met de te-
levisie of radio aan, lekker aan 
de gang.
 

www.adventurestore.nl

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

WARM UZELF OP BIJ ADVENTURE STORE
ELKE ZATERDAG IN DECEMBER: 
WARME CHOCOLADE MELK MET 
SLAGROOM OF EEN KOPJE ERWTENSOEP!

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

KERSTSHOW
 DO

13-12
09.30-18.00

 VR
14-12
09.30-2

1.00

ZA
15-12
09.30-17.00  ZO16-1208.30-17.00

 MA
17-
13.00-18.00

  D I18-1209.00-18.00

WO
19-12
09.30-18.00

 DO
20-
09.30-18.00  VR

21-12
09.30-2

1.00

ZA
22-
09.30-17.00

1e PRODUCT

10%

NU OF NOOIT • OPISOP

2e PRODUCT

20%

3e PRODUCT

30%
40%

5e PRODUCT

50%

✓ ✓
✓ ✓

✓✓
✓✓✓ ✓

WIJ GEVEN TIJDENS DE KERSTSHOW
KORTING OP ALLES

4e PRODUCT

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

*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 22 DECEMBER. 
HOOGSTE KORTING OP GOEDKOOPSTE PRODUCT. 

KOOPZONDAG
16 DECEMBER 

van 8.30-17.00 uur

KL
A

A
SE

N
 | 

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

 W
K5

0
 O

M



10

Uiteindelijk hopen we hier-
mee een bijdrage te leveren 
aan een prettige leefomge-
ving in onze mooie wijk.

Winterfestijn 
Nieuwjaarsbijeenkomst
Op zondag 13 januari 2019 
organiseert Wijkvereniging As-
horst van 17.00 uur tot circa 
19.30 uur weer haar nieuw-
jaarsbijeenkomst. We ser-

veren dan echte Hollandse 
winterkost zoals boerenkool-
stamp met verse worst, zuur-
koolstamp met rookworst, 
wortelstamp met casselerrib 
of? (Het menu kan worden 
aangepast afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen). Zonder 
tegenbericht is de locatie net 
als vorig jaar de oprit van onze 
oud-penningmeester, Wind-
molenstraat 61.

We zullen er voor zorgen dat de 
sfeer aangenaam wordt met 
tent(en), zitbanken en vuur-
korven. Wie echt de volle sfeer 
wil proeven kan de heerlijke 
Glühwein of warme chocomel 
met slagroom proberen. U 
kunt zich tot 8 januari 2017 op-
geven via onze website www.
ashorst.nl. Heeft u zin om zelf 
iets klaar te maken of mee te 
helpen kunt u zich aanmelden 
bij onze secretaris Willy Kui-
pers via info@ashorst.nl. 

Voor deelname aan dit eve-
nement vragen we een eigen 
bijdrage van € 5,00 per maal-
tijd te voldoen bij aanvang van 
het evenement. Bij niet tijdig 
afzeggen verplicht u zich om 
toch de gevraagde bijdrage te 
voldoen.

Uiteraard hopen wij op een 
grote opkomst bij het Winter-
festijn. Maar het is nog beter als 
u ook lid wordt van onze wijk-
vereniging voor maar € 8,00 

per jaar per gezin of voordeur. 
Aanmelden kan via info@ 
ashorst.nl, hier kunt u uiter-
aard ook met ons in contact 
komen voor nadere informa-
tie over onze vereniging en de 
andere activiteiten in het kader 
van de samenhang en de vei-
ligheid in onze wijk.

Tot slot wensen we ieder-
een fijne feestdagen, tot 
ziens bij de activiteiten van  
wijkvereniging Ashorst!

Informatie van 
Wijkvereniging 

Ashorst
In de wijk Ashorst hebben we een 

wijkvereniging die enerzijds sociale 
activiteiten organiseert om de samenhang 

te bevorderen en anderzijds een 
buurtpreventieteam organiseert.

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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Brandnewoman Verwendag
Marion wordt in de watten gelegd! 

‘Beste Gerry, het team van Brandnewo-
man heeft een keuze gemaakt: Marion 
krijgt de Brandnewoman Verwendag! 
Zou je ons vanavond even willen bellen 
op onderstaand nummer, dan spreken 
we de details door. Gefeliciteerd!’

Niet lang daarna gaat de telefoon al. ‘Mag 
ik nu al bellen, want nu is Marion niet thuis. 
Is het ècht waar, is het Marion geworden?’ 
Ik kan het nog niet geloven. Ik dacht ik 
probeer het, maar het zal toch wel iemand 
anders worden.’ De details worden door-
gesproken en Gerry heeft besloten het te 
vertellen aan Marion omdat het anders te 
veel emoties worden op de dag zelf.
Op vrijdag 23 november komt Marion sa-
men met Gerry binnen bij Boutique4mo-
re. Ze lacht van oor tot oor. ‘Ik ben al een 
paar dagen erg giebelig. Ik kan het eigenlijk 
ook niet geloven. Ik heb vannacht slecht 
geslapen ook, beetje van de zenuwen…’ 
Kopje koffie, beetje babbelen en ze is op 
haar gemak. Ze geeft zich over, zegt ze 
zelf, en we zwaaien haar uit, ze mag naar 
Pedicure Cindy. De handjes en de voetjes 
zullen worden verzorgd.

Marion kreeg 9 jaar geleden van haar be-
handelend arts te horen dat ze nog een 
half jaar te leven had. Het zijn wellicht 
haar optimisme en doorzettingsvermo-
gen die haar tot op de dag van vandaag 
gaande houden, en niet te vergeten de 
goede zorgen van Gerry. Elke dag zijn daar 
de chemo-tabletten met hele vervelende 
bijwerkingen. Al een aantal keren moest 
ze veranderen van medicijn omdat het 
gebruikte medicijn was uitgewerkt. Na het 
medicijn wat ze nu gebruikt, ligt er helaas, 
zo zegt ze zelf ‘geen alternatief meer op 
de plank’. Ze zorgt ondanks haar eigen 
beperkingen nog voor haar vader, maar 
iedereen kan op haar hulp rekenen. Ze 
zorgt liever voor anderen dan voor haar-
zelf, zoals bijvoorbeeld ook voor de (wees)
kinderen in Roemenië. Redenen genoeg 
om haar eens in het zonnetje te zetten. 
Cindy heeft de nagels niet gelakt maar 
verzorgd. Na deze weldaad mag ze naar 
Praktijk KI-MA voor een massage van Hel-
la. Als ze daarvan terugkomt zegt ze ‘ik 
viel bijna in slaap. Dat was relaxend’. Bij 

Villa Vesper hebben de dames een heer-
lijke lunch voor haar klaar staan, want ook 
de inwendige mens verdient onderhoud. 
Ze geniet ervan. Een druk programma, 
dus op naar het volgende adres. Meggy 
van Schoonheidssalon Inessensa staat 
haar al op te wachten. Gezicht verzorgen 
en een bescheiden mooie make-up voor 
Marion. Ze vertelt inmiddels honderduit. 
Dat is een goed teken. Het volgende adres 
is de kapper. Omdat haar haren door de 
chemo’s al vaak is uitgevallen, is het wat 
dunner geworden. Petra van Kapsalon de 
Veste verzorgt het haar en geeft het een 
kleurtje. Ze had graag iets meer kleur wil-
len aanbrengen, maar in combinatie met 
langdurige chemo reageert het haar an-
ders. Petra geeft Marion nog wat nuttige 
tips mee waar ze zelf mee aan de slag kan. 
Nu naar Boutique4more, waar Gerry haar 
zit op te wachten. Een warme omhelzing, 
een klein traantje, maar oh zo blij en op-
gewekt. 

Er worden een aantal kledingsets doorge-
past. Jet heeft al wat ‘voorwerk’ verricht, 
uitgaande van wat praktisch is voor Ma-
rion en waar ze zich prettig in zal voelen. 
Het setje waar ze voor kiest, krijgt ook de 
goedkeuring van Gerry.  Nog een kado-
mand van Jumbo Brandevoort met alle-
maal lekkere dingen, een kadokaart voor 
beide van Studio Marychi voor Tai chi, 
Yoga of meditatie. “Nou, zegt ze, Gerry, 
dan zullen we helemaal zen raken”.

Met de fotografe Sonja van der Asdonk 
naar buiten om wat leuke foto’s te ma-
ken. Het resultaat mag gezien worden. 
Tot slot een prachtig boeket bloemen van 
Seringe en ze mogen samen gaan eten bij 
Cafetaria Brandevoort. Later die avond 
een emailberichtje van Gerry: ‘Ik kan jullie 
niet genoeg bedanken. Marion heeft een 
geweldige dag met jullie allemaal gehad. 
Dank, dank, dank!’. De dag erna heeft ze 
uitgeslapen èn een vriendin bezocht om 
te vertellen hoe leuk het allemaal was ge-
weest. Daar doen we het voor.

De ondernemers die belangeloos 
aan deze dag meewerkten:
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

‘Ik kan jullie niet genoeg bedanken. 
Marion heeft een geweldige dag met 

jullie allemaal gehad. 
Dank, dank, dank!’

Marion werd afgelopen vrijdag 23 november flink 
verwend (bron foto: Sonja van der Asdonk).
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Nelleke de Koekoek
Door: Hans Vogels, foto's: Rinie Weijts, familie Geerts, Heemkundekring Myerle

te zijn en hoefde nooit nee te verkopen. 
‘Nelleke hedde gai engelehoar?’, vroegen 
de mensen, ‘ja’ zei Nelleke. Door de thuis-
slachters werd wel eens gevraagd: ‘Nelleke 
hedde gai kunstdèrum?’, ‘ja’ zei Nelleke. 
Dan hield ze haar hand op. Eerst betalen, 
je kunt nooit weten!

Winkelsluitingstijden zegden Nelleke niet 
zoveel. Het winkeltje was altijd open en als 
het bij toeval toch eens gesloten was, dan 
belde je gewoon aan of je ging achterom. 
Omzet is geld, Nelleke was altijd bereid 
te helpen. Het allerdrukste was het op 
zondag na de hoogmis, dan stonden de 
boeren zowaar in de rij. Ze moesten die 
dag toch naar het dorp voor het vervullen 

van hun godsdienstige verplichting en 
konden dan ‘meepesant’ foerageren. 
Daarna gingen ze linea recta naar het café 
van Harrie van Bragt. Zo deden ze de 
zondagsviering eer aan.

Nelleke is nooit getrouwd geweest. Ze 
had dus geen zorg voor een gezin, alle 
aandacht ging uit naar haar winkeltje. Het 
schoot er maar al te vaak bij in om een 
warme maaltijd te bereiden. Maar goed dat 
buurvrouw Van de Wittenboer voor haar 
zorgde. Behalve een goedlopende slagerij 
hadden de Wittenboers een gezin met vijf 
opgroeiende kinderen. Of je voor zeven of 
acht personen kookt maakt toch niet uit! 
Een bordje met een warme hap was zo 
bij Nelleke afgeleverd. Van de Wittenboer 
stond goed bekend op ‘t Hout, ‘un goei 
lepke vlis’ zal niet ontbroken hebben.

De buurman had zijn zorgen over Nellekes 
welzijn. Er kan toch van alles met zo’n 
‘weefke’ gebeuren. Van een mobieltje of 
een alarmnummer was er in die tijd nog 
geen sprake. Van de Wittenboer spande 
tussen beide huizen een scheldraad, als 
Nelleke op een knopje drukte ging er bij 
hem letterlijk en figuurlijk een belletje 
rinkelen. Zo was Nelleke altijd verzekerd 
van bijstand. Ook buurjongen Pierre 
stond paraat om de helpende hand te 
bieden. De grootste klus deed hij in het 
voorjaar, dan krijgen veel mensen de 
schoonmaak in het hoofd. Bij Nelleke was 
dat niet anders, zij het dat het daar een 
poetsbeurt van een megaformaat betrof. 

Alle schappen werden 
geleegd en gepoetst, de 
complete voorraad werd 
afgestoft in de schappen 
terug geplaatst.

Overname
Ook legendarische mensen 
worden oud. De tijd brak 
aan om te stoppen met 
het winkeltje en van een 
welverdiende rust te gaan 
genieten. Geen gemakke-
lijke opgave om afscheid 
van je levenswerk te 
nemen en in een vreemde 
omgeving je laatste jaren 
te slijten. Er kondigde zich 
een koper aan die van het 
winkeltje een echte drogis-
terij wenste te maken. 
Nelleke riep de hulp in van 

haar tot de kloosterorde geroepen zus. 
Zij zorgde voor een onderkomen in Huize 
St. Bartholomeus in Asten. 

Toen bleek hoe Nelleke aan haar winkel 
verknocht was, definitief afstand doen 
van haar levenswerk was onmogelijk. Bij 
de overdracht werd bedongen dat er een 
kamertje voor haar gereserveerd bleef. 
Eens per twee weken reisde ze per bus van 
Asten naar Helmond. Bij de oude spoor-
brug stapte ze uit om vervolgens de lange 
weg naar Mierlo-Hout te voet af te leggen. 
Ze bracht de dag door in haar kamertje 
om ’s avonds voldaan naar Asten terug te 
keren. Zo genoot ze volop van haar affini-
teit met het winkeltje, maar toch draaide 
haar kortstondige terugkomst telkens op 
een teleurstelling uit. Ze had altijd een rol 
gespeeld in de Mierlo-Houtse gemeen-
schap en genoten van die faam, maar 
niemand scheen haar meer te herkennen. 
Ze ervoer dit als een onderwaardering. Wat 
erkenning had moeten zijn eindigde in een 
desillusie.

Nelleke overleed in 1977. Als ze op de 
Houtse begraafplaats ter ruste was gelegd, 
was ze tot in de eeuwigheid in de nabij-
heid van haar winkeltje en in Mierlo-Hout 
gebleven. Ze werd echter op de het paro-
chiekerkhof Heilige Maria Presentatie in 
Asten begraven. Dat geeft aan dat ze zich 
ook in Asten thuis heeft gevoeld.

Met dank aan:
- Pierre van de Wittenboer
- Familie Geerts
- Rinie Weijts

Het is moeilijk te zeggen wie de meest legendarische figuur van  
Mierlo-Hout was. Mocht het ooit tot een volksstemming komen, dan komt 
Nelleke van de Beek beslist voor die titel in aanmerking. Toch is haar naam 
onbekend, omdat iedereen haar kende als 'Nelleke de Koekoek'. Ze had een 
winkeltje dat eigenlijk een drogisterijtje placht te zijn, maar het assortiment 

was zo uitgebreid dat het op een heus warenhuis leek.

2

Het was niet Nelleke, maar haar vader 
Wilhelmus van de Beek die indertijd 
met het winkeltje begon. Wilhelmus of 
Willemke, alias Willemke de Koekoek, 
was een beetje 'import' op ’t Hout. Hij 
kwam uit de naburige gemeente Deurne 
en Liessel. Waarom hij de koekoek werd 
genoemd is onzeker, al zijn er mensen die 
beweren dat ze hem ’s morgens geregeld 
koekoek hoorden roepen. Vroeger hadden 
de mensen vaak een bijnaam die zowel 
een positieve als een negatieve bijklank 
kon hebben, maar voor Willemke was 
het een koosnaam. Op ‘t Hout had hij de 
liefde van zijn leven gevonden, hij trouwde 
er in oktober 1891 met Anna Maria 
Schepers. Beiden waren toen al ruim 
boven de dertig. Van beroep landbouwer 
en landbouweres, staat op hun trouwakte 
vermeld. Ze werden gezegend met twee 
dochters: Petronella Maria die op 4 januari 
1894 werd geboren en Anna Maria die op 
9 april 1896 het levenslicht zag.

Waarom Willemke en Anna een winkeltje 
begonnen, is niet meer te zeggen. 
Misschien konden ze de boerderijen van 
hun beider ouders niet overnemen, of 
waren ze op het boerenleven uitgekeken. 
Het is evenwel denkbaar dat ze in de 
kleinhandel een betere toekomst voor hun 
kroost zagen weggelegd. In ieder geval 
openden ze aan de Hoofdstraat (destijds 
nog de Houtsche straat), pal tegenover de 
kerk, een winkeltje waar 
je voor de hele santen-
kraam terecht kon. Het 
was naast de burgerij, 
ook op het boerenbe-
drijf gericht. Het winkeltje 
floreerde en werd een 
begrip op ’t Hout.

In 1936 stierf Willemke 
de Koekoek, op zesen-
zeventig jarige leeftijd, In 
zijn overlijdensakte wordt 

hij dan koopman genoemd. Zijn vrouw 
overleed in 1912, ze werd slechts drieën-
vijftig jaar. Het was evident dat Nelleke de 
winkel overnam. Ze was de enige kandi-
daat omdat haar zus Anna Maria tot het 
kloosterleven was toegetreden. De pries-
ters van het Heilig Hart hadden in Asten 
een Noviciaat geopend, waartoe Anna zich 
sterk aangetrokken had gevoeld.

Warenhuisje
Nelleke had een goed gevoel voor de 
kleinhandel, ze bouwde het winkeltje uit 
tot een volkbazaar. Er was werkelijk van 
alles te koop, van artikelen die je norma-
liter in een drogisterij kunt verwachten 
tot schoonmaakmiddelen en van huis-
houdelijke artikelen tot snoepgoed. Maar 
ook klompen, verf en rookwaren had ze 
in het assortiment. Natuurlijk konden de 
kinderen zondags terecht met een stuiver 
in hun knuistjes geklemd. Ook boeren 
en liefhebbers van dieren wisten het 
winkeltje te vinden, alle benodigdheden 
waren te koop, nooit werd iemand teleur-
gesteld. Kanariezaad, kippenvoer, riemen, 
manden en zelfs (dieren)zalfjes en pillen. 
Nelleke met haar grijze haarknotje stond 
altijd klaar om haar clientèle van dienst 

Nelleke en haar zus Anna Maria achter de toonbank in de winkel.

Nellekes winkeltje aan de Hoofdstraat.

Nelleke de Koekoek verhuisde op latere 
leeftijd naar Asten.

‘Nelleke hedde gai engelehoar?’

Nelleke met haar zus en de hond  
achter het huis.

Willemke de Koekoek en Nelleke rond 1930.
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Nelleke de Koekoek
Door: Hans Vogels, foto's: Rinie Weijts, familie Geerts, Heemkundekring Myerle

te zijn en hoefde nooit nee te verkopen. 
‘Nelleke hedde gai engelehoar?’, vroegen 
de mensen, ‘ja’ zei Nelleke. Door de thuis-
slachters werd wel eens gevraagd: ‘Nelleke 
hedde gai kunstdèrum?’, ‘ja’ zei Nelleke. 
Dan hield ze haar hand op. Eerst betalen, 
je kunt nooit weten!

Winkelsluitingstijden zegden Nelleke niet 
zoveel. Het winkeltje was altijd open en als 
het bij toeval toch eens gesloten was, dan 
belde je gewoon aan of je ging achterom. 
Omzet is geld, Nelleke was altijd bereid 
te helpen. Het allerdrukste was het op 
zondag na de hoogmis, dan stonden de 
boeren zowaar in de rij. Ze moesten die 
dag toch naar het dorp voor het vervullen 

van hun godsdienstige verplichting en 
konden dan ‘meepesant’ foerageren. 
Daarna gingen ze linea recta naar het café 
van Harrie van Bragt. Zo deden ze de 
zondagsviering eer aan.

Nelleke is nooit getrouwd geweest. Ze 
had dus geen zorg voor een gezin, alle 
aandacht ging uit naar haar winkeltje. Het 
schoot er maar al te vaak bij in om een 
warme maaltijd te bereiden. Maar goed dat 
buurvrouw Van de Wittenboer voor haar 
zorgde. Behalve een goedlopende slagerij 
hadden de Wittenboers een gezin met vijf 
opgroeiende kinderen. Of je voor zeven of 
acht personen kookt maakt toch niet uit! 
Een bordje met een warme hap was zo 
bij Nelleke afgeleverd. Van de Wittenboer 
stond goed bekend op ‘t Hout, ‘un goei 
lepke vlis’ zal niet ontbroken hebben.

De buurman had zijn zorgen over Nellekes 
welzijn. Er kan toch van alles met zo’n 
‘weefke’ gebeuren. Van een mobieltje of 
een alarmnummer was er in die tijd nog 
geen sprake. Van de Wittenboer spande 
tussen beide huizen een scheldraad, als 
Nelleke op een knopje drukte ging er bij 
hem letterlijk en figuurlijk een belletje 
rinkelen. Zo was Nelleke altijd verzekerd 
van bijstand. Ook buurjongen Pierre 
stond paraat om de helpende hand te 
bieden. De grootste klus deed hij in het 
voorjaar, dan krijgen veel mensen de 
schoonmaak in het hoofd. Bij Nelleke was 
dat niet anders, zij het dat het daar een 
poetsbeurt van een megaformaat betrof. 

Alle schappen werden 
geleegd en gepoetst, de 
complete voorraad werd 
afgestoft in de schappen 
terug geplaatst.

Overname
Ook legendarische mensen 
worden oud. De tijd brak 
aan om te stoppen met 
het winkeltje en van een 
welverdiende rust te gaan 
genieten. Geen gemakke-
lijke opgave om afscheid 
van je levenswerk te 
nemen en in een vreemde 
omgeving je laatste jaren 
te slijten. Er kondigde zich 
een koper aan die van het 
winkeltje een echte drogis-
terij wenste te maken. 
Nelleke riep de hulp in van 

haar tot de kloosterorde geroepen zus. 
Zij zorgde voor een onderkomen in Huize 
St. Bartholomeus in Asten. 

Toen bleek hoe Nelleke aan haar winkel 
verknocht was, definitief afstand doen 
van haar levenswerk was onmogelijk. Bij 
de overdracht werd bedongen dat er een 
kamertje voor haar gereserveerd bleef. 
Eens per twee weken reisde ze per bus van 
Asten naar Helmond. Bij de oude spoor-
brug stapte ze uit om vervolgens de lange 
weg naar Mierlo-Hout te voet af te leggen. 
Ze bracht de dag door in haar kamertje 
om ’s avonds voldaan naar Asten terug te 
keren. Zo genoot ze volop van haar affini-
teit met het winkeltje, maar toch draaide 
haar kortstondige terugkomst telkens op 
een teleurstelling uit. Ze had altijd een rol 
gespeeld in de Mierlo-Houtse gemeen-
schap en genoten van die faam, maar 
niemand scheen haar meer te herkennen. 
Ze ervoer dit als een onderwaardering. Wat 
erkenning had moeten zijn eindigde in een 
desillusie.

Nelleke overleed in 1977. Als ze op de 
Houtse begraafplaats ter ruste was gelegd, 
was ze tot in de eeuwigheid in de nabij-
heid van haar winkeltje en in Mierlo-Hout 
gebleven. Ze werd echter op de het paro-
chiekerkhof Heilige Maria Presentatie in 
Asten begraven. Dat geeft aan dat ze zich 
ook in Asten thuis heeft gevoeld.

Met dank aan:
- Pierre van de Wittenboer
- Familie Geerts
- Rinie Weijts

Het is moeilijk te zeggen wie de meest legendarische figuur van  
Mierlo-Hout was. Mocht het ooit tot een volksstemming komen, dan komt 
Nelleke van de Beek beslist voor die titel in aanmerking. Toch is haar naam 
onbekend, omdat iedereen haar kende als 'Nelleke de Koekoek'. Ze had een 
winkeltje dat eigenlijk een drogisterijtje placht te zijn, maar het assortiment 

was zo uitgebreid dat het op een heus warenhuis leek.

2

Het was niet Nelleke, maar haar vader 
Wilhelmus van de Beek die indertijd 
met het winkeltje begon. Wilhelmus of 
Willemke, alias Willemke de Koekoek, 
was een beetje 'import' op ’t Hout. Hij 
kwam uit de naburige gemeente Deurne 
en Liessel. Waarom hij de koekoek werd 
genoemd is onzeker, al zijn er mensen die 
beweren dat ze hem ’s morgens geregeld 
koekoek hoorden roepen. Vroeger hadden 
de mensen vaak een bijnaam die zowel 
een positieve als een negatieve bijklank 
kon hebben, maar voor Willemke was 
het een koosnaam. Op ‘t Hout had hij de 
liefde van zijn leven gevonden, hij trouwde 
er in oktober 1891 met Anna Maria 
Schepers. Beiden waren toen al ruim 
boven de dertig. Van beroep landbouwer 
en landbouweres, staat op hun trouwakte 
vermeld. Ze werden gezegend met twee 
dochters: Petronella Maria die op 4 januari 
1894 werd geboren en Anna Maria die op 
9 april 1896 het levenslicht zag.

Waarom Willemke en Anna een winkeltje 
begonnen, is niet meer te zeggen. 
Misschien konden ze de boerderijen van 
hun beider ouders niet overnemen, of 
waren ze op het boerenleven uitgekeken. 
Het is evenwel denkbaar dat ze in de 
kleinhandel een betere toekomst voor hun 
kroost zagen weggelegd. In ieder geval 
openden ze aan de Hoofdstraat (destijds 
nog de Houtsche straat), pal tegenover de 
kerk, een winkeltje waar 
je voor de hele santen-
kraam terecht kon. Het 
was naast de burgerij, 
ook op het boerenbe-
drijf gericht. Het winkeltje 
floreerde en werd een 
begrip op ’t Hout.

In 1936 stierf Willemke 
de Koekoek, op zesen-
zeventig jarige leeftijd, In 
zijn overlijdensakte wordt 

hij dan koopman genoemd. Zijn vrouw 
overleed in 1912, ze werd slechts drieën-
vijftig jaar. Het was evident dat Nelleke de 
winkel overnam. Ze was de enige kandi-
daat omdat haar zus Anna Maria tot het 
kloosterleven was toegetreden. De pries-
ters van het Heilig Hart hadden in Asten 
een Noviciaat geopend, waartoe Anna zich 
sterk aangetrokken had gevoeld.

Warenhuisje
Nelleke had een goed gevoel voor de 
kleinhandel, ze bouwde het winkeltje uit 
tot een volkbazaar. Er was werkelijk van 
alles te koop, van artikelen die je norma-
liter in een drogisterij kunt verwachten 
tot schoonmaakmiddelen en van huis-
houdelijke artikelen tot snoepgoed. Maar 
ook klompen, verf en rookwaren had ze 
in het assortiment. Natuurlijk konden de 
kinderen zondags terecht met een stuiver 
in hun knuistjes geklemd. Ook boeren 
en liefhebbers van dieren wisten het 
winkeltje te vinden, alle benodigdheden 
waren te koop, nooit werd iemand teleur-
gesteld. Kanariezaad, kippenvoer, riemen, 
manden en zelfs (dieren)zalfjes en pillen. 
Nelleke met haar grijze haarknotje stond 
altijd klaar om haar clientèle van dienst 

Nelleke en haar zus Anna Maria achter de toonbank in de winkel.

Nellekes winkeltje aan de Hoofdstraat.

Nelleke de Koekoek verhuisde op latere 
leeftijd naar Asten.

‘Nelleke hedde gai engelehoar?’

Nelleke met haar zus en de hond  
achter het huis.

Willemke de Koekoek en Nelleke rond 1930.
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‘Niet apart, maar samen.’ Dat 
is waar Openbare basisschool 
‘t Hout voor staat. Onderwijs 
met aandacht en waardering 
voor elk kind. Een school waar 
elk kind gelukkig mag zijn en 
waar ouders en leerkrach-
ten volop samenwerken. Dat 
klinkt mooi, maar wat bete-
kent het in de praktijk? Ewoud 
Hijman, ouder van twee meis-
jes van 4 en 7 jaar, vertelt over 
zijn ervaringen.

Oog voor ieder kind
“Onze oudste liep al vrij snel 
voor op de reguliere stof. Sa-
men met haar en ons als ou-
ders zocht de school een pas-
sende oplossing, zodat onze 
dochter zo goed mogelijk kan 
presteren binnen haar kunnen. 
Obs ’t Hout heeft een high-
level-klas voor kinderen die 
meer uitdaging nodig hebben. 
Maar ook een Topklas voor kin-
deren in groep 7 die intensief 
taalonderwijs krijgen en een 
schakelklas waar kinderen uit 
groep 1 en 2 op het gebied van 
taal extra gestimuleerd wor-
den. De school kijkt dus niet 
alleen naar kinderen die sneller 
zijn, maar juist ook naar kinde-
ren die minder snel leren.” 

Betrokkenheid
“Als we ergens tegenaan lo-
pen, wordt echt geprobeerd 
dat samen op te lossen. De 
school snapt heel goed dat je 
als ouder alleen maar het bes-
te voor je kind wilt. Bij de ont-
wikkeling van het Kindcentrum 
zijn we ook betrokken. Dan 
stelt school de vraag: ‘Waar 
wordt jouw kind gelukkig van 
en welke omgeving is daarvoor 
nodig?’ Daar wordt met het 
ontwikkelen van de plannen 
heel bewust rekening mee ge-
houden. Overigens stelt school 
diezelfde vraag aan de kinde-
ren zelf; ook zij denken mee 
hoe het Kindcentrum eruit 
gaat zien.”

Meer informatie over Obs ’t 
Hout is te vinden op www.ob-
shout.nl  

Het geeft iedereen een goed 
gevoel om te zien hoeveel 
ouders en instanties uit Mier-
lo-Hout de school op allerlei 
manieren ondersteunen en 
een warm hart toedragen. Be-
dankt hiervoor! We wensen ie-
dereen namens het hele team 
van OBS ‘T Hout heel fijne 
feestdagen en gelukkig 2019!

Elke dag 
vol verhalen 

naar huis

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

Hoofdstraat 42 Best - Mierloseweg 329 Helmond - Korte Kerkstraat 38 Geldrop

www.deelenmenswear.nl

PIERRE CARDIN
SETPRIJS

E 399,-
Alles hieronder voor één prijs!

Kostuum Pierre Cardin
mix & match, 

Olymp shirt strijkvrij, 
stropdas, leren riem, sokken 

en evt. vermaken.

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

Samen is een echt kernwoord  bij Obs ’t Hout (bron foto; Obs ’t Hout).
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Doe een 
wens

Hij staat er weer: De wensboom op het 
kerkplein van Mierlo-Hout! Een initiatief 
van de Ondernemers Vereniging Mierlo-

Hout (OVHM). Iedereen kan voor iedereen 
een wens doen. Vul het wensformulier in 

en lever het in en wie weet wordt uw wens 
uitgekozen. Het formulier kan ingeleverd 

worden bij Wim Mulkens

Uitleg, spelregels en voorwaarden: 
Tot 31 december kunt u weer meedoen aan de kerstwensboom actie. 
Bewoners van Mierlo-Hout kunnen voor een ander persoon een wens 
doen. Voor iedere wens die er wordt gedaan, wordt er symbolisch iets 
in de boom gehangen. De ondernemers van de OVMH laten een aantal 
wensen in vervulling gaan.

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 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  tot 31 december worden ingeleverd/
 opgehangen.
8. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht in januari 2019.
9. Het 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 kan niet ingewisseld worden voor geld.

Deze actie wordt 
aangeboden door de 
OndernemersVereniging 
Mierlo-Hout.

Mijn wens is:

Deze wens is bestemd voor:

Mijn naam:

Adres:

Telefoonnummer (Liefst mobiel):

Lever dit formulier in bij 
Wim Mulkens
Pastoor Elsenstraat 28, 5706 VP Helmond.
Inleveren kan van 15 tot 29 december 2018.

OVMH Kerstwensboom 2018

(Bron foto; Eric van der Putten www.helmondnu.nl).
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Wijncursussen en Workshop
Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.

06 21813048 
KARINLIPS.NL  

PROEF! Leren Wijnproeven (1 avond)
24 januari; 21 maart 2019

Wijnvignet - SDEN 1 - (2 avonden)
Start 10 januari en 2 april 2019

Wijnoorkonde - SDEN 2 - (5 avonden)
Start 22 januari 2019

Wijnbrevet - SDEN 3 - (10 avonden)
Start: 20 februari 2019

   

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. 

Gezellige 
Sinterklaasintocht

Sinterklaas kwam onder muzikale begeleiding binnen in 
Mierlo-Hout (bron foto’s; Loes Bakels- van Rijsingen).

Sinterklaas is alweer even het 
land uit, maar zoals elk jaar 
kwam de Sint ook Mierlo-Hout 
een bezoekje brengen. 

Onder begeleiding van fanfare 
Unitas en natuurlijk een boel 
Pieten, was het zoals altijd 
een feestje. De Sint reed met 
zijn pakjeswagen vanaf de kerk 

door de Hoofdstraat, Kastan-
jehoutstraat, Beukehoutstraat 
en Cederhoutstraat naar de 
Geseldonk, waar een Pittige 
Pieten Party plaatsvond.

De intocht werd net zoals voor-
gaande jaren georganiseerd 
door Ondernemers Vereniging 
Mierlo-Hout (OVMH).

2019 
Wat zal het brengen?
Een nieuw jaar. Wat zal het 
voor Mierlo-Hout brengen, 
het centrum zal veranderin-
gen ondergaan de komende 
jaren. In september wordt 
75 jaar bevrijding groots ge-
vierd. Voetbalclub RKSV 
Mierlo-Hout bestaat 100 jaar. 
Pastoor John van de Laar ver-
trekt naar Uden, maar blijft 
bovenal, zoals hij zelf zegt, 
‘Houtenaar’. Mierlo-Hout een 
gemeenschap in beweging en 
zo moet het ook.

Ons Mierlo-Hout magazine 
gaat ook weer alledaagse 

mooie dingen publiceren en 
bij u in huis brengen. Over 
een gemeenschap waar wij 
ook trots op zijn. Samen ma-
ken we de wijk, laten we daar  
aan werken. We wensen ie-
dereen prettige feestdagen en 
veel gezondheid en geluk voor 
2019! Wat is geluk? Geluk is 
tevreden zijn met wat je hebt, 
elke dag weer. Bijvoorbeeld 
een kopje koffie in het zonne-
tje in de tuin en als je dan te-
vreden bent, dan is dat geluk…

Uitgever 
Mierlo-Hout magazine
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Zij wil beginners en gevorderden (werk-
zaam in horeca of professionals) mee op 
reis nemen in de wereld van wijn.

Een goed glas wijn in gezelschap 
van familie of vrienden?
Genieten van wijn en lekker eten spreekt 
u nog meer aan? Vooral tijdens de gezelli-
ge kerstdagen of met oud- en nieuwjaar? 
Heerlijk toch? Graag draag ik aan deze be-
leving bij. 
Er is namelijk zoveel meer te genieten van 
wijn als je meer weet over de achtergron-
den en specifieke kenmerken. De beleving 
van wijn wordt alleen maar groter na het 
volgen van een workshop of wijncursus bij 
Karin Lips Wijnopleidingen en -advies. 
Er is uiteraard veel aandacht voor het 
proeven van wijn en het ontdekken van 
druivenrassen met hun specifieke kern-
merken. Haar humor, passie en enthou-
siasme maakt dat deze beleving plaats 
heeft in een ontspannen en informele 
sfeer. De groepen zijn zo samengesteld 
dat er alle ruimte is voor persoonlijke aan-
dacht en interactie onderling. 

Workshop op maat en wijncursussen 
met Wijn-spijs-beleving
Karin Lips organiseert in Helmond een 
Workshop PROEF (1 avond).

Alle wijncursussen worden afgesloten met 
een bijzondere wijn-spijs-beleving. In de 
kookstudio wordt een heerlijk gerechtje 
gemaakt en elke cursist bepaalt welke wijn 
daar het beste bij past en waarom. 
Deze afsluiting wordt zeer gewaardeerd, 
heb ik ervaren. Het is een mooi begin voor 
het in gezelschap kiezen van en adviseren 
over wijn.

Zij organiseert drie wijncursussen 
op verschillende niveaus: 
• Wijnvignet (2 avonden)
• Wijnoorkonde (5 avonden) 
• Wijnbrevet (10 avonden). 

De laatste is voor gevorderden met reeds 
kennis van wijn. (De workshop en cursus-
sen vinden plaats op een centrale locatie 
in Helmond). Ik hoop dat ik u en-
thousiast heb gemaakt en 

verwelkom u graag op een workshop of 
een van mijn wijncursussen. Voor inschrij-
ving zie: www.karinlips.nl

Wijncursussen op verschillende
niveaus en Workshop op maat

Meer weten over wijn is meer genieten van wijn!

Wil je meer kennis
opdoen over wijn? 

Volg dan eens een wijncursus! 
(bron foto; Karin Lips).

Karin Lips is enthousiast 
wijnliefhebster, 

registervinoloog, lid van 
de Associatie van 

Wijndocenten en aanbe-
volen wijndocent van de 

Wijnacademie. 

Fijne 
kerstdagen 

en voor 2019 
een gelukkig 

(wijn)jaar!
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Evenementen
DEC./JAN.

22 DECEMBER T/M 8 JANUARI

ZATERDAG 22 DECEMBER

MAANDAG 31 DECEMBER

WOENSDAG 26 DECEMBER

T/M 31 DECEMBER

Scouting Kerstviering
Scouting Mierlo-Hout viert zaterdag 
22 december haar gezellige kerst-
viering. Het thema van dit jaar is 
Noordpool en de kinderen worden 
verwacht om 18.30 uur op de boer-
derij in themakleding. Bijvoorbeeld 
als rendier of elf. Rond 18.45 vindt er 
een speciale kerstmis plaats die met 
de scouting gehouden wordt. Na af-
loop van de mis lopen de kinderen 
terug met een lampionnentocht. 
De kerstviering is rond 21.30 uur  
afgelopen.

WOENSDAG 9 JANUARI

DINSDAG 8 JANUARI

Etentje Buiten de Deur
Iedere 2e woensdag van de maand 
heeft KBO St. Lucia het ‘etentje bui-
ten de deur’ in Eetcafé de Barrier. De 
kosten zijn € 14,50 p.p. en de aan-
vang is om 13.30 uur.

Degenen die hieraan deel willen 
nemen graag op de zondag voor-
afgaand aan de datum vóór 20.00 
uur een enveloppe in de brievenbus 
te doen op het adres Dircxken van 
Meghenstraat 4 t.n.v. J. Geubbels. 

In de enveloppe het bedrag voor 
het etentje bijsluiten alsmede een 
briefje met vermelding van naam en 
aantal personen, adres en telefoon-
nummer. Eetcafé de Barrier , 
Houtsestraat 64.

Weekmarkt Mierlo-Hout
Elke dinsdagochtend kunt u terecht 
voor de kleine en grote boodschap-
pen bij de weekmarkt op Mier-
lo-Hout. Maak een keuze uit het uit-
gebreide assortiment dat de markt 
te bieden heeft. 
Elke week van  8.30 tot 12.30 uur
U kunt de weekmarkt vinden aan de 
hoofdstraat in Mierlo-Hout, vlakbij 
de Jumbo.

All-in New Year’s Eve 
Snookertown
Sluit oudjaar goed af en ga knallend 
het nieuwe jaar in bij Snookertown!  
Onbeperkt pils, mixdrank, wijn, fris-
drank & hapjes en 100% feest ga-
rantie zoals je gewend bent! 

Met dit jaar een bijzonder special 
guest! Tickets is te vinden via Face-
book of koop tickets bij Jordi aan de 
bar! Leeftijd: 18+. 
Snookertown, Hoofdstraat 136

Kerstconcert Muziekver-
eniging Unitas
Op tweede kerstdag, woensdag 26 
december, presenteert Muziekver-
eniging Unitas voor u haar traditi-
onele kerstconcert waarbij diverse 
geledingen van de vereniging aan-
wezig zijn.

Dit concert wordt voor u gegeven in 
Wijkhuis de Geseldonk vanaf 12:00 
uur. De entree is gratis.

Wensboom Mierlo-Hout
Tegenover de Jumbo in Mierlo-Hout 
staat weer de wensboom. Je kunt 

ZONDAG 6 JANUARI

Nieuwjaarsbijeenkomst
Traditiegetrouw nodigt de Wijkraad 
Mierlo-Hout alle bewoners van de 
wijk uit voor de Nieuwjaarsbijeen-
komst. Bij Friture Zaal Adelaars van 
11.30 tot 14.00 uur. 

Friture Zaal Adelaars aan 
de Hoofdstraat 137 in Mierlo-Hout.

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

Zaterdag 22 december: 
16.00u Vredestocht.
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang; Anny van de Mortel-van de Westerlo;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; Kerstviering Scouting Mierlo-
Hout; Arie Coort;

Zondag 23 december:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Maandag 24 december:
16.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; Peuter en kleuter kerstviering
17.00u Luciakerk Mierlo-Hout; Gezinsviering m.m.v. een 
delegatie van Fanfare Unitas
Harry van Bree; 
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna 
m.m.v. de Femmes
18.00u Alphonsus; Volkszang: Jos van Lieshout en overleden 
familie;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; Kerstviering m.m.v. Annelieke 
Merx. René Michielsen; Marjan v.d. Ven-v.d. Broek; Peter van 
Melis; Jan en Mien Smits en hun zoon Hans; Jan en Jo Moors-
van Deurzen; Ben van de Westerlo; Josina en Jan Donkers-
Kolenberg en zoon Joop; familie van Oorschot-Janssen; 
overleden ouders van de Laar-van de Ven; pastoor Stuart 
Allan; Tonnie Verbunt en overleden familieleden;
21.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; Eucharistie of Woord en 
Communieviering m.m.v. het kerkkoor Cantemus Domino.
Ellen Slegers-van der Aa; overleden ouders Weijts-Janssen; 
overleden ouders Giebels- v.d. Boogaart; overleden ouders van 
Asten-van de Kerkhof;

Dinsdag 25 december:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout: Hoogmis van Kerstmis m.m.v. 
het kerkkoor; Oma en Opa van Mierlo-Vogels; Ouders Sauvé-
Vogels en dochter Ine; André de Bruijne; Maria Verhagen-Dirks;
DE LUCIAKERK IS EXTRA OPEN VOOR EEN BEZOEK AAN 
DE KERSTSTAL OP EERSTE EN TWEEDE KERSTDAG VAN 
14.00U tot 16.00U. 

Woensdag 26 december: 
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout: Hoogmis m.m.v. het 
seniorenkoor; Hub Jussen; Hans Kummerer;

Donderdag 27 december: 
19.00u Alphonsus;

Zaterdag 29 december:
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;

Zondag 30 december:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout m.m.v. het seniorenkoor;

Maandag 31 december:
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout: Oudejaarsviering; volkszang;

Dinsdag 1 januari 2019!
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout: Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Ellen Slegers-van der Aa; 

Donderdag 3 januari: 
19.00u Alphonsuskapel:

Zaterdag 5 januari:
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Koos Dirks; overleden ouders Weijts-Janssen; Giel Verspaget 
en Martina Verspaget-van Dijk;

en wens doen voor een ander. Hier-
voor komt dan symbolisch iets in de 
boom te hangen. Voor meer infor-
matie, zie het artikel op pagina.
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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

DIVERSEN
ZANGGROEP JUST FOR FUN 

ZOEKT NIEUWE LEDEN
om te verjongen en om alle stemgroepen 
te versterken. Repetities zijn op donder-
dagavond van 20.00 tot 22.30 uur in de 

Geseldonk in Mierlo-Hout.
Contact: 0492-529160 of 06-24203408

VAKMAN
65+ KLUSSER/STYLIST

Timmerwerk, houtenvloeren, traprenovatie, 
schilderwerk, en behangen. Ruim 40 jaar erv.

INFO : 06 11 44 12  57   KEES

CURSUSSEN
TEKEN EN SCHILDERCURSUS

jeugd 7-13j maandag en woensdagmiddag 
www.atelier-overhorst.nl t: 525451
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