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Bron foto; Wim Janssen

VLOER HET ZELF

RUIMT OP!
NIEUW IN
NEDERLAND

WIJ ZIJN DE GOEDKOOPSTE
VLOERENWINKEL VAN
NEDERLAND, EN NU
4 WEKEN LANG OOK
NOG MET EXTRA
KORTINGEN.

Kunststof vloer
Ceramin, 100% watervast
met klik verbinding

Leverbaar in diverse hout decoren.

15.

per m2 incl. btw normaal 35.95 nu

95

LAMINAAT

PLAK
PVC

XXL
95
17.

EXTRA BREED & LANG

LANDHUISDELEN

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

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

14.

per m2 incl. btw van 29.95 voor

95

per m2 incl. btw van 32.95 voor

LAMELPARKET
RUSTIEK EIKEN

MET KLIK VERBINDING

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

per m2 incl. btw
van 63.95 voor

28.95

RUSTIEK EIKEN MET KLIK VERBINDING
19 cm breed, 14 mm dik, 3 mm toplaag, gerookt naturel geolied.

TRAP

RENOVATIE

per m2 incl. btw van 63.95 voor

MULTIPLANK EIKEN

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

28.

95
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De Houtse Toneelgroep is druk aan het repeteren voor de
nieuwe voorstelling: ‘’Oma’s aan de Macht’’. (bron foto; Mandy
Meeuwsen).

Als er één vereniging is die
het gewend is om in de
spotlights te staan, dan is
het wel de Houtse Toneelgroep! Al sinds 1975 is zij
actief binnen de Houtse gemeenschap, heeft ze meer
dan 90 voorstellingen opgevoerd én zorgt zij ervoor
dat Mierlo-Hout ook op het
gebied van toneel vertegenwoordigd wordt.
Deze gepassioneerde vereniging bestaat uit zo’n 20 leden die ervoor zorgen dat er
elk jaar twee mooie voorstellingen worden opgevoerd. Zo
hebben ze in het voorjaar
een kindervoorstelling en in

het najaar een voorstelling
voor volwassen. Voor elk stuk
voeren ze 3 voorstellingen op
en op 23 en 24 maart aanstaande vindt de eerste uitvoering van dit jaar plaats:
Oma’s aan de macht! Dit stuk
gaat over drie oma’s die een
hekel hebben aan kinderen
en veel geld willen verdienen.
Daarom verzinnen ze een
sluw plan. Het belooft een
spannende, maar vooral erg
leuke voorstelling te worden!
In het verleden regisseerde
Reggie Spoormakers vaak de
volwassen stukken, maar na
31 jaar heeft Reggie in januari
jl. afscheid genomen van De
Houtse Toneelgroep. Geluk-

kig wordt de rol van regisseur
opgevuld door Lex Heldens,
want ‘the show must go on!’
Volgend jaar, 2020, bestaat
de vereniging 45 jaar en hiervoor zou ze het super vinden
als er een externe regisseur
zou komen.
Wil je zelf ook eens kennis
maken met toneel? Kom
dan vooral een keer naar een
voorstelling kijken! Misschien
wil je je daarna zelf wel aansluiten bij deze gezellige
groep. Met name mannen
zijn zeer welkom. Je kunt al
meedoen vanaf 16 jaar. Als
je nu toneel hartstikke leuk
vindt, maar zelf niet zoveel
hebt met spelen, kun je er
ook voor kiezen om de vereniging op de achtergrond te
steunen als vrijwilliger. Denk
hierbij aan schminken, decors bouwen, kleding naaien
etc.! Vrijwilligers kun je nooit
genoeg hebben. Is jouw interesse gewekt: neem dan
contact met de Houtse Toneelgroep op via info@
houtsetoneelgroep.nl
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Bent u
op zoek naar
een school voor
uw kind?

Monuta Magis, gastvrij,
sociaal en vriendelijk.
Wij zijn er voor u. Voor,
tijdens en na de uitvaart.
Telefoon: 0492 - 66 60 00

Kom dan eens een kijkje
nemen en sfeer proeven
bij Openbare basisschool
‘t Hout! Zo ontdekt u of
onze school bij u en uw
kind past.
Informatieochtend
woensdag 6 februari
9.00 - 11.00 uur
Bent u erbij? Bel ons dan
even. Schikt deze datum
niet, dan kunt u ook een
persoonlijke afspraak maken.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
jmagis@monuta.nl
www.monutamagis.nl

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

Ook als u niet bij ons bent
verzekerd, sta ik voor u klaar.

Al 100 jaar midden
in de samenleving
Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout
WWW.COMPAEN-WONEN.NL
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Theo van Mullekom

is Mierlo-Houtenaar van het jaar

Op zondag 6 januari werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van
de wijkraad Mierlo-Hout, in een volle zaal Adelaars, de Mierlo-Houtenaar én de groepering van 2018 bekend gemaakt.
Mierlo-Houtenaar
Uit 7 genomineerden werd Theo van Mullekom gekozen als Mierlo-Houtenaar van 2018. Hij mocht het beeldje, een diner bon en
een cheque t.w.v. 500 euro in ontvangst nemen. Het bedrag van
de cheque mag hij verdelen binnen een of meerdere organisaties in Mierlo-Hout. Van Mullekom zet zich al jarenlang in voor de
gemeenschap van Mierlo-Hout. Zo is hij raadslid geweest voor
Helmond Aktief, heeft hij ervoor gezorgd dat het beeld De Turnster in Mierlo-Hout op het Janssen & Fritsenplein kwam en organiseert hij samen met zijn Stichting VerwenEvent elk jaar een
weekend waarin kinderen met een beperking samen met hun
families een fijne tijd hebben op het Prinsenmeer. Theo heeft laten weten dat hij het bedrag graag schenkt aan het kledingfonds
van het Gilde Sint Antonius Abt Mielo-Hout. Theo heeft hiervoor
gekozen omdat hij zich verbonden voelt met het Gilde en hierom
graag het geld aan hen schenkt. Ook Jean-Paul Kocken en Twan
Spierings ontvingen beiden een cheque van 250 euro die zij mogen verdelen binnen een of meerdere organisaties.
Groepering van het jaar
Uit de 3 genomineerden voor de groeperingen ging de Seniorenvakantieweek er met de prijs vandoor. Zij vierden in 2018 het
10-jarig jubileum en zorgen er elke zomer weer voor dat ouderen
een mooie week hebben met allerlei activiteiten.

Theo van Mullekom was verrast dat hij Mierlo-Houtenaar van het
jaar was geworden (bron foto; Eric van der Putten).

(Bron foto;
Harrie van der Sanden).

Bridgen kun je leren
Bridgen is een aantrekkelijk en vooral
spannend kaartspel. Maar het is ook ingewikkeld. Daarom organiseert bridgeclub ’t
Houtse Slem regelmatig bridgecursussen
voor beginners en voor gevorderden. Het
is de bedoeling in februari 2019 te starten
met een beginnerscursus van 12 lessen
van 2 uur. De cursus wordt overdag ge-

houden in De Geseldonk op een nog nader te bepalen dag en tijd. De cursus wordt
gegeven door een ervaren bridgeleraar. De
cursuskosten , exclusief het cursusboek,
worden zo laag mogelijk gehouden. Meer
informatie en inschrijven vóór 25 januari
a.s. bij Theo Leijten, t.leijten2@hotmail.
com of tel. 0492 534793.
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Op de koffie bij…

Pastoor Norbert
Swagemakers
Loes op de koffie bij Pastoor Swagemakers (bron foto’s; Eric van der Putten, www.onsmierlohout.nl)

Door: Loes Bakels – van Rijsingen

Een nieuwe rubriek in het Ons Mierlo-Hout magazine. Elke uitgave gaan we
op de koffie bij een wijkbewoner/wijkbewoonster, vereniging of bedrijf in Mierlo-Hout. De eerste keer hebben we een
bezoekje gebracht aan de nieuwe Pastoor van Mierlo-Hout: Pastoor Norbert
Swagemakers.
Het idee om op de koffie te gaan bij de
Pastoor is spontaan ontstaan en ik hoor
dat meer wijkbewoners benieuwd zijn
naar hem. Ook krijg ik meteen een aantal
vragen toegeworpen om aan hem te stellen. ‘Als je er bent, zou ik dit wel van hem
willen weten!”
Pastoor Swagemakers, geboren op 2004-1966 in Goirle, is de dag voor ons
gesprek verhuisd naar de pastorie in Mierlo-Hout. Er staan nog verhuisdozen en hij
is duidelijk nog bezig met uitpakken.
We bedanken hem dat hij speciaal voor
ons toch tijd heeft gemaakt in zijn schema (hij vertrok de dag hierna naar Israël)
en we wensen elkaar nog de beste wensen voor 2019.
Onder het genot van een kopje koffie,
start ik met mijn vragen:
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‘Heeft u lekker geslapen de
eerste nacht in het centrum van
ons fijne ‘dorp’ Mierlo-Hout?’
Pastoor: ‘Heel goed zelfs! En misschien
nog wel belangrijker: ik ben goed wakker
geworden.’
‘Zoals we begrepen hebben, bent
u komende periode ook actief
op andere werkplek(ken). Valt
dat allemaal te combineren?’
Pastoor: De reden dat ik af en toe
afwezig zal zijn is dat ik 3x10 dagen op
retraite ga in een klooster in Israël. Ik
doe daar ignatiaanse oefeningen. Dit is
een methode om na te denken over het
leven. De monniken (zusters) daar leiden
een teruggetrokken leven (kartuizers). Ik
ga rustig aan beginnen in Mierlo-Hout.
Hierover zijn ook afspraken gemaakt.

‘Met diverse frituurzaken in
de wijk is de volgende vraag
een aantal keren naar voren
gekomen. Eet u wel eens een
snack? En zo ja wat is uw
favoriet?’
Pastoor: Dit is geen makkelijke vraag. Ik
eet niet zo vaak iets van de frituur. Maar
als ik het wel doe dan een frietje en als
snack een kroket.
We hebben gelezen dat u veel
heeft gereisd. Heeft u een
favoriet (vakantie)land?
Pastoor: Nee, niet een uitgesproken voorkeur voor een land. Ik ga graag naar Brixen
in Zuid- Tirol.
Prachtige natuur daar in de bergen om te
wandelen. Ik verblijf daar graag in een bed
and breakfast.

‘In Mierlo-Hout houden we wel
van carnaval, staat u open voor
een carnavalsmis?’

‘Gaat het wonen in de pastorie
in Mierlo-Hout u bevallen
denkt u?’

Pastoor: Ik kom uit Brabant en ben dus
zeker bekend met carnaval. Ik ben zelf
geen echte carnavalsvierder. Ik heb vaker
carnavalsmissen verzorgd en ik zie zo’n
mis zelf ook als een feest. Leuk en gezellig! Ik sta er zeker voor open.

Pastoor: Ik heb een goede indruk van
Helmond en Mierlo-Hout gekregen. Het
bevalt tot nu toe prima en ik ben sympathiek begroet.
Ook door jullie voor dit gesprek.

‘Heeft u een favoriete sport om
te doen of om naar te kijken?’

Heel hartelijk bedankt voor uw tijd. Het
was een gezellig en spontaan gesprek.
Leuk om kennis te maken.

Pastoor: Ik ben geen echte volger van
sport. Ik wil nog wel eens kijken naar
schansspringen of kunstschaatsen. Dat
vind ik leuk om naar te kijken, maar ik
zou er niet voor thuis blijven. Zelf heb ik
getennist, gesquasht en gevoetbald maar
door blessures is dat minder geworden.
Momenteel wandel ik graag en wil ik meer
gaan fietsen.
‘Gaat u de communievieringen
in mei begeleiden?’
Pastoor: Dit gaat Pastoor van de Laar
doen. Ik zelf heb rond die periode andere
afspraken en het team dat de communie
begeleidt is dit natuurlijk ook gewend met
Pastoor van de Laar. De eerste voorbereidingen zijn al in gang gezet en voor Pastoor van de Laar is het ook plezierig dat
hij geen abrupt afscheid hoeft te nemen.

De eerste dienst van Pastoor Norbert
Swagemakers zal begin februari zijn. Pastoor John van de Laar zal op zondag 3 februari afscheid nemen tijdens de Eucharistieviering die wordt gehouden om 10.15
uur. Aansluitend is er een receptie in Zaal
de Koning, Hoofdstraat 159. U bent van
harte welkom!
Mogen we ook eens bij u op de koffie
komen? Heeft u een bijzonder verhaal of
een speciale binding met Mierlo-Hout?
Een gezellige vereniging of onderneming?
Laat het ons weten en we komen graag
langs. Mail naar:
redactie@onsmierlohout.nl

‘Hoe zou u uzelf omschrijven?’
Pastoor: Ik ben iemand die goed kan luisteren en ik geniet van het contact met mensen.

Piet Andriessen B.V.
Lid ANVO gedipl. Oogmeetkundige
Opticiën
Optometrist
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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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Woonevent 6 februari
Wij ontmoeten je graag!

Ben je op zoek naar een (andere) woning? Dan ben je van harte welkom op het Rabobank
Woonevent op 6 februari (aanvang 18.00 uur tot 20.30 uur). Samen met Makelaarshuis
Helmond en Visser Van den Broek Netwerk Notarissen nemen we je mee in de wereld van
het kopen van een woning. Van zoektocht tot aankoop en van financiering tot overdracht.
Speeddaten
Uiteraard zijn de financieel adviseurs van Rabobank Helmond ook aanwezig. Zij staan klaar
om je financiële vragen te beantwoorden. Natuurlijk kunnen we ook direct je maximale
hypotheek berekenen. Wel zo handig om te weten wat je aankunt als je je aan het
oriënteren bent op een (andere) woning. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Neem wel
je salarisstrook mee.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via rabobank.nl/helmond
Je bent van harte welkom bij ons kantoor aan de Kerkstraat in Helmond.

Aanmelden kan via www.rabobank.nl/helmond
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Bedrijfsleider Peter Rijbroek samen met de vrijwilligers van woonzorgcentrum Savant Alphonsus (bron foto; Walter Coolen).

Mooi geld bedrag ingezameld voor
woonzorgcentrum Savant Alphonsus
Op vrijdag 11 januari hebben de vrijwilligers van woonzorgcentrum
Savant Alphonsus een geldprijs in ontvangst genomen van maar
liefst €5116,00 in supermarkt Jan Linders Mierlo-Hout. Bedrijfsleider Peter Rijbroek heeft de prijs uitgereikt in het kader van het
Jan Linders goede doelen fonds. Het woonzorgcentrum wil met
het geld van het Jan Linders Fonds een gezellige spellentafel in de
buurtkamer maken.

Door de verkoop van broodjes hamburger, pannenkoeken en andere leuke activiteiten te organiseren bij de ingang van Jan Linders
Mierlo-Hout, onder begeleiding van live muziek, hebben de vrijwilligers het geld bijeengebracht.
Savant Alphonsus is een zorginstelling waar 180 mensen wonen,
200 medewerkers werken en 120 vrijwilligers bij betrokken zijn
midden in Mierlo-Hout. Jan Linders en al de medewerkers wensen woonzorgcentrum Alphonsus veel succes met de buurtkamer.

Afhalen kaarten Ouderenmiddag
van De Kluppels
Tranen van het lachen en arm in arm
meelallen met bekende artiesten en
oude bekenden: Dat is de Ouderenmiddag van De Kluppels. Zondag 17 februari
kunnen alle 65-plussers uit Mierlo-Hout
weer genieten van de speciale carnavalsmiddag.
Alle ouderen zijn deze middag van 12:30
uur tot 17:00 uur van harte welkom in
Hoftempel De Geseldonk. De zaal gaat
om 12:15 uur open. Ook dit jaar staat er
weer een geweldig programma voor de
ouderen klaar. Met amusement van on-

der meer Niks en un Bietje en geklets van
tonproaters Jasper van Gerwen en Berry
Knapen gaan de Houtse Kluppels de ouderen weer een onvergetelijke dag bezorgen. Voor de lekkere meelallers heeft carnavalsvereniging De Kluppels dit jaar weer
een absolute ster uitgenodigd. Wie dat is,
houden we nog even geheim.

af geen kaarten te reserveren. Maximaal
twee kaarten per persoon. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat kaarten aan
inwoners buiten Mierlo-Hout worden
doorgeven. Elk jaar moeten mensen teleurgesteld worden omdat de kaarten op
zijn. Wees er dus snel bij, want vol=vol.

De toegang voor deze middag is gratis.
De kaarten voor de Ouderenmiddag zijn
zaterdag 2 februari tussen 11:00 uur en
12:00 uur op te halen in de ontmoetingsruimte van de Geseldonk. U hoeft voor-
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Muziekopleidingen Unitas zowel in
Mierlo-Hout als in Brandevoort actief
Het kerstconcert van Fanfare Unitas afgelopen december (bron foto; Jan Dijstelbloem, Jadijfoto.nl).

Unitas is afgelopen september gestart
met de nieuwe muziekopleidingen in zowel Mierlo-Hout als Brandevoort. Wijkhuis de Geseldonk net als Wijkhuis ‘t
Brandpunt is de thuishaven voor deze
opleidingen. Unitas werkt samen met het
Kunstkwartier in Mierlo-Hout en Musicas in Brandevoort. Deze muziekscholen
hebben gecertificeerde muziekleraren in
dienst welke de muzieklessen verzorgen.
Je kunt op de website van www.muziekvereniging-unitas.nl het gehele aanbod
bekijken. Heb je interesse kun je via de
website inschrijven. Ook kun je een email
sturen naar Unitas info@muziekvereniging-unitas.nl
POP orkest
Unitas is vorig gestart met een Pop orkest. Dit orkest bestaat op dit moment uit
23 leerlingen die naast de muziekoplei-

ding meespelen in het POP orkest. Naast
de instrumenten van de muziekvereniging is dit uitgebreid met gitaar, keyboard
en drums. Heb je interesse om in dit Pop
orkest mee te spelen? Stuur dan een mail
naar info@muziekvereniging-unitas.nl.
Slagwerkgroep
De slagwerkgroep van Unitas bestaat uit
een 20 tal slagwerkers waaronder ook
melodisch slagwerk. Hier ben je ook van
harte welkom.
Muziekkorps
Ook in deze groep kun je actief deelnemen als muzikant of slagwerker op
pauken, drums of andere percussie. Ook
volwassen muzikanten zijn van harte welkom. Gezien de keuze van muziekrepertoire zijn we hier ook op zoek naar gitaar
en keyboard muzikanten die mee willen
spelen in het orkest.

Het Muziekkorps repeteert elke maandagavond zowel in Mierlo-Hout als Brandevoort. Het POP orkest repeteert elke
maandagavond zowel in Mierlo-Hout als
in Mierlo. De slagwerkgroep repeteert elke
dinsdagavond in Mierlo-Hout. Zowel het
muziekkorps, slagwerkgroep en POP orkest staan o.l.v. een bekwame dirigent/
instructeur. De kosten voor de muziekopleiding zijn € 10,00 per les. Hiervoor krijg
je les van en gecertificeerde leraar een
instrument in bruikleen en de benodigde
materialen zoals lesmateriaal. Mocht de
hoogte van het bedrag een probleem zijn
dan zoeken we hiervoor een oplossing.
Muziek maken is voor jong en oud. Je
wordt er blij van een het geeft je de nodige energie, dus wacht niet met inschrijven. We starten met een gratis proefles
zodat je een keuze kunt maken uit het
instrumentenaanbod.

Ad van Os erelid van Muziekvereniging Unitas
Tijdens het jaarlijkse kerstconcert op
tweede kerstdag is Ad van Os benoemt
tot erelid van Unitas. Hij werd benoemt
omdat hij de grote initiatiefnemer is
van de huidige slagwerkgroep die sinds
enkele jaren weer deel uit maakt van
Unitas. Hij was degene die alle oud-leden heeft benaderd met als resultaat
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een grote slagwerkgroep van bijna 20
slagwerkers. Ook heeft hij in zijn jarenlange lidmaatschap vele evenementen
van Unitas voorzien van technische
kennis en installatie en intussen is hij
ook al weer vele jaren voorzitter van de
groep commissarissen. Tijdens dit zelfde concert werden ook Berry van Neer-

ven en Jan Dijstelbloem gehuldigd voor
hun 25 jarig lidmaatschap en Jos van
Goch voor zijn 50 jaar lidmaatschap
van Unitas en 60 jaar lidmaatschap
van de muziekbond.

Koninklijke erepenning
voor RKSV Mierlo-Hout

RKSV Mierlo-Hout mocht de koninklijke erepenning ontvangen uit handen van
Burgemeester Blanksma (bron foto’s; Mandy Meeuwsen, www.onsmierlohout.nl).

Op zondag 20 januari bestond RKSV
Mierlo-Hout precies 100 jaar. Deze feestelijke gebeurtenis mag natuurlijk niet
ongemerkt voorbij gaan en hierom ontving de club, uit handen van burgemeester Elly Blanksma - van den Heuvel, een
koninklijke erepenning tijdens de jubileumreceptie.
Terug naar toen
Het initiatief kwam destijds van Tidder
van der Burgt en Marinus Ketelaars: Het

oprichten van een voetbalvereniging in
Mierlo-Hout. Ze waren beide pas 15 jaar,
maar met de ondersteuning van anderen kregen ze het tóch voor elkaar. Op 20
januari 1919 was het dan eindelijk zo ver
en werd dit initiatief omgezet in werkelijkheid: R.K.V.V. Concordia was geboren.
Concordia, het Latijnse woord voor eendracht, is iets wat voor de club vandaag de
dag nog hoog in het vaandel staat. Maar,
waarom is de naam nu dan R.K.S.V. Mierlo-Hout? Het bleek dat er nog een vereni-

5 juli 1962: Mierlo-Hout tegen Milheezer
Boys (bron foto; Ben Martens/RKSV
Mierlo-Hout).

ging actief was onder dezelfde naam. In
1924 is besloten om de naam te veranderen naar R.K.V.V. Mierlo-Hout. Iets later
is dit gewijzigd naar R.K.S.V. Mierlo-Hout
zoals we deze vandaag de dag kennen.
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De strijd om natuurgebied

Groot Goor

Door: Jan van der Zanden (oud-wethouder en Mierlo-Houtenaar), foto's: Wim Janssen

Helmond had op het moment van de annexatie van
Mierlo-Hout in 1968 al jaren slecht gepresteerd op het gebied van
ruimtelijke ordening. De stad hield zich in die tijd vooral bezig met
grootschalige sloop van overbodig geworden fabrieksgebouwen
in het centrum van de stad.
De wijken die in Helmond gebouwd
werden hadden geen rechtmatig bestemmingsplan, maar werden gebouwd onder
artikel 19, een noodwetje. Zo werd ook
de wijk Houtsdonk in 1970 ‘uit de grond
gestampt’.
In 1974 werd Sjef Remmen wethouder
Ruimtelijke Ordening. Een jaar eerder was
ik geïnteresseerd geraakt in de politiek,
onder andere door mijn grote bewondering voor Joop den Uyl. In 1975 werd
ik benaderd door Henny van Soest. Hij
stelde zich voor als opbouwwerker, en
wel de eerste in Helmond. Hij had een
opdracht meegekregen van het college.
Het was de bedoeling om een werkgroep te formeren waar de gemeente
overleg mee kon voeren over de voorgenomen woningbouw in het Groot Goor en
omstreken. Dat was verplicht want vanaf
1973 werd ‘inspraak’ wettelijk opgelegd
door de Rijksoverheid.
Inspraak
Waarom de opbouwwerker bij mij aan de
deur kwam is me nooit verteld. Ik sloot
me aan bij de inspraakgroep. Dat waren
vooral personen die van oorsprong niet
van hier waren, met uitzondering van
Henk Lammers, die toen eigenaar was
van de USA shop in Mierlo-Hout. De
voorzitter was Ton van de Hoge, de secretaris heette Meulendijks en was werkzaam
op de TU in Eindhoven. Verder waren er
twee leraren biologie van het Carolus, een
planoloog en nog enkele anderen. Het
waren allemaal mannen en woonachtig
in Mierlo-Hout. Ook huisarts Van der
Wouw ondersteunde deze groep. Onder
begeleiding van de opbouwwerker werd er
vergaderd in de Geseldonk. We hadden de
beschikking over tweeduizend gulden als
onkostenvergoeding.
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Zomaar een doorkijkje op een wei met koeien in natuurgebied Groot Goor.

De inspraakgroep nam kennis van de
gemeentelijke plannen: het gebied was 161
hectare groot en, door annexatie, voor een
groot deel eigendom van de Gemeente
Helmond. De overige gronden waren in
bezit van agrariërs. In het gebied bestond
hoofdzakelijk uit kleine landbouwpercelen. Voorzien was de bouw van maar
liefst 960 woningen. Daarvan zouden
750 huurwoning worden, gebouwd door
de Houtse woningbouwvereniging. De
overige 210 vrije sector woningen zouden
op grotere percelen in het bosgebied
gebouwd worden. De ontsluiting werd
gevormd door een nieuwe verbinding die
uitkwam bij Sluis 8.
Insprekers contra Gemeente
Al snel werd duidelijk dat de insprekers
het hier niet mee eens waren met de
plannen. Dat was natuurlijk een probleem
voor de opbouwwerker. Hoe moest hij
die boodschap aan zijn opdrachtgever

overbrengen? We gaven hem daarom de
raad om ons gezelschap te verlaten en zo
geschiedde.
De boodschap werd overgebracht aan
wethouder Remmen. Hij meldde zich aan
voor de volgende vergadering en bracht
daarbij een aantal ambtenaren mee. Ze
hoorden ons aan en beloofden snel met
een reactie terug te komen. Die reactie
kwam in de vorm van een discussiestuk
dat door opeenvolgende ambtenaren
werd toegelicht. Die mensen deden hun
best om ons van mening te laten veranderen. Er volgde ongeveer een jaar waarin
de inspraak veranderde in een steeds
feller wordende discussie en waarbij wij
gezien werden als actievoerders.
Ook de buitenwacht liet van zich horen,
onder andere in het Houtse wijkblad
Houtvonken. Men verweet ons dat wij
omwille van een onbenullig gebied de

wachttijd van woningzoekenden oneindig
lang maakten. Er kwamen nogal eens
verwijten naar ons persoonlijk, ook op
straat en tijdens het winkelen. Voor de
meesten van ons was dat erg vervelend.
Wij wisten ook dat er in de Raad voor onze
opvattingen geen meerderheid te behalen
viel. Daarvoor was het te veel een politiek
beladen onderwerp geworden waarvan de
enige PvdA wethouder Hardenberg het
slachtoffer werd.
De tijd vorderde en het verzet van de
samenleving tegen ons als insprekers
leek steeds groter te worden. Dat leidde
ertoe dat wij besloten om onze bemoeienissen met het gebied maar te staken en
dat besluit hebben wij via ‘Houtvonken’
kenbaar gemaakt. Alleen een duidelijke
en massale ondersteuning van de bevolking van ’t Hout zou ons weer in beweging
kunnen brengen. De namen en adressen
van de leden werden ook vermeld. Zelf
dachten we dat het ‘einde verhaal’ zou
zijn. Tot onze grote verbazing werden we
echter overstelpt met ondersteunende

reacties. Onze brievenbussen puilden
werkelijk uit met brieven en kaarten.
Een andere aanpak
Vanaf dat moment gingen we het professioneel aanpakken. Er werd een rapport
opgesteld genaamd ‘Behoud Groot Goor
en randgebieden’ met daarin een brief
van P.C.H.A. van de Wouw, huisarts in
Mierlo-Hout. In die tijd nog iemand met
status. Verder een omschrijving van
het gebied en een inventarisatie van de
planten en dieren die er voorkwamen.
Een groot aantal vrijwilligers en biologen
maakten deze inventarisatie. Ze werden
aangestuurd door Henk Lammers.
Ook brachten we alternatieve bouwlocaties in zoals Kroon-Krollaan, Ashorst
en het gebied van de huidige wijk ‘De
Bergen’ is gekomen. Het Houtsdonktracé,
de latere Heeklaan, werd voorgesteld
als grens tussen het natuurgebied en de
bebouwing. Dat betekende tevens dat
de Heeklaan niet aansloot bij Sluis 8,
maar leidde naar de spoorbrug en de
Engelseweg.

Omdat we vreesden dat de druk van de
mensen op het kwetsbare gebied te groot
zou worden moest er een overgangsgebied aangelegd worden in de vorm van
een wijkpark. Om onze opvattingen nog
kracht bij te zetten, werden onze standpunten en de onderbouwing daarvan aan
het kabinet geadresseerd, met als verzoek
het gebied als nationaal natuurgebied aan
te wijzen.
Gevolgen
Dat sloeg als een bom in op het gemeentehuis. Door deze actie moest de bestemmingsplanprocedure worden stopgezet in
afwachting van een standpunt uit Den
Haag. Ondertussen was vrijwel alle landbouwgrond in het gebied verworven. De
boerderijen waren verplaatst of gestopt,
dus ook financieel was het een grote strop.
Tot 1978 was ik zowel bestuurder van de
PvdA als actief lid van de verzetbeweging
‘Groot Goor’. En dat gold tevens daarna
toen ik als raadslid van een coalitiepartij
de belangen van het Groot Goor ook
politiek behandelde en daarbij zoveel
mogelijk steun bij andere raadsleden
probeerde te verwerven. Voor een deel
lukte dat ook wel. Alle politieke partijen
behandelden het onderwerp in hun
verkiezings
programma. Dat leidde tot
stevige onderhandelingen over het betreffende gebied. De gesprekken over het
tracé van de Heeklaan waren het moeilijkst. Dat kwam omdat de gemeente toch
probeerde om zoveel mogelijk woningen
in het overblijvende deel te bouwen terwijl
de actiegroep het natuurgebied zo groot
mogelijk probeerde te krijgen.
Naast het onderhandelen met de politiek
moest er ook teruggekoppeld worden naar
de actiegroep. Het lukte om, met uitzondering van één persoon, tot overeenstemming te komen, waardoor we meer dan
95% van onze doelstelling hadden bereikt.
Het gebied werd veiliggesteld voor de
toekomst en een groot stuk natuur zou
worden aangelegd op de verworven landbouwgrond.

Ook in de winter is het Groot Goor een 'plaatje'.

Uitwerking van de nieuwe plannen
De afspraken werden in een raadsbesluit vastgelegd. De plannen voor wijk De
Bergen en de Heeklaan konden worden
voorbereid. In 1982 werd ik wethouder.
Een van de eerste taken die voor mijn
rekening kwamen was de aanleg van de
Heeklaan. Het eerste stuk lag er al enkele
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jaren en liep tot de Wilgenhoutstraat
en op dat stuk liepen ook al jarenlang
schapen. Landschapsarchitect Frank van
Donselaar die de overtuiging had dat
natuur en bebouwing goed samen konden
gaan, kreeg de opdracht om het wijkpark
te ontwerpen. Hij heeft dat fantastisch
gedaan.
De waarde van het Groot Goor was te
danken aan de hoge waterstand en
de combinatie van bos en kleinschalig
cultuurlandschap. Door vererving in het
verleden waren er veel kleine percelen van
één hectare of zelfs minder.
Die percelen werden begrensd
door sloten en zogenaamd
'geriefhout' wat gebruikt werd
voor bijvoorbeeld bonenstaken of mutserthout. Bij
elke boerderij lag vroeger
een 'mutsertmijt' voor het
verwarmen van het woongedeelte. Dit meld ik maar omdat men zich
dat nu nauwelijks meer kan voorstellen.
In mijn jeugd was het de normaalste zaak
van de wereld. Ook minder bekend is dat
kleinschalige cultuurlandschappen de
grootste natuurlijke waarde bevatten. Het
plan van Frank van Donselaar bevat juist
die belangrijke elementen; veel water en
kleine percelen.
Voor het zover was moest er nog wel
het een en ander in de raad geregeld
worden. In 1983 werd in het investeringsprogramma voor het jaar daarop, zij het
met moeite, een bedrag van zevenhonderdduizend gulden opgenomen voor
de aanleg van het park en er werd een
bedrag van drie miljoen gulden afgeboekt
voor de verworven landbouwgronden.
Onaangenaam voor het CDA op dat
moment.
Creatief besturen
In 1984 ging ik met een kredietvoorstel
naar de raad voor de genoemde aanleg
van het park. Maar, de ramingen waren
wat te optimistisch geweest. De bestektekeningen kwamen uit op acht ton. Vaak
kreeg de wethouder dan de opdracht om
bij de aanbesteding zo dicht mogelijk bij
de ramingen uit te komen. Deze keer niet!
Nu kwam de pijn en de rancune die de
kwestie Groot Goor teweeg had gebracht
echt heftig naar buiten. Ik kon praten als
brugman maar men accepteerde onder
geen enkele vooraarde deze overschrijding
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De 'Vissenwijk' grenst aan natuurgebied Groot Goor.

van de investeringsraming. Het
was duidelijk dat
het voorstel met grote meerderheid afgestemd zou worden. Dat betekende in de
praktijk een vertraging of zelfs volledig
afstel, want de Raad stelt elk jaar bij de
begroting de prioriteiten vast voor investeringen in het jaar daarop.
Net voordat burgemeester Geukers het
voorstel in stemming wilde brengen vroeg
ik schorsing aan. In het overleg tijdens
de schorsing keken de raadsleden me
vragend aan. Ik stelde voor het krediet
tot een maximum van zeven ton terug te
brengen en dat een overschrijding uitgesloten zou worden. Het was blufpoker
maar het werkte wel. Ze werden er duidelijk door overvallen. De schorsing had
maar tien minuten geduurd en werd toen
gewijzigd aan de orde gesteld. En het lukte
wonderwel, zelfs unaniem. Uiteindelijk
heb ik de aanleg van de fietsroute en twee
bruggetjes opgeschort en twee jaar later
aangelegd. Ook dat voorstel ging er met
een hamerslag door.
Nabeschouwing
Ik besef dat de strijd om het Groot Goor
zwaar op de maag van wethouder Sjef
Remmen heeft gelegen. Hij heeft het me
echter nooit kwalijk genomen, althans
niet merkbaar. Toen ik er het kredietvoorstel doordrukte zei hij 'knap werk'. In 1986
heb ik hem geholpen bij het planten van
een paar eikenbomen op een perceel van
een paar hectaren groot, dat de naam Sjef
Remmenbos kreeg. Dat was maar een

paar weken voor het onvermijdelijke, veel
te vroege, overlijden van hem.
Achteraf heb ik over deze zware strijd
om het Groot Goor nagedacht en er een
mening over gevormd. Met mijn zestien
jarige ervaring als wethouder en de
daaraan verbonden verantwoordelijkheid
voor de stad, ben ik wel eens in de huid
van Sjef Remmen gekropen. Hij heeft
immers op een open en eerlijke manier
keihard voor Helmond gewerkt. In 1974
werd hij voor het eerst wethouder, zes jaar
na de annexatie. Op een moeilijk moment
kreeg hij de verantwoordelijkheid om de
Ruimtelijke Ordening eindelijk eens op
gang te krijgen. Dat hij toen op het gebied
Groot Goor stuitte is ook begrijpelijk. Het
grootste deel was immers in handen
gekomen.
Dat hij door Den Haag verplicht werd
tot het houden van een inspraakprocedure kan men hem ook niet aanrekenen.
Niemand had ook verwacht dat het zover
zou komen, want dan zou men eerder
zijn gestopt met de grondverwerving. Dit
heeft een behoorlijke kostenpost met
zich meegebracht. Maar voor het natuurgebied is dit achteraf een groot voordeel
gebleken.
Recent zijn er door ingrepen aan de
Goorloop nog een aantal waardevolle
elementen aan het geheel toegevoegd
en ik ben ervan overtuigd dat geen
bestuurder in onze stad dit natuurgebied
nog ooit in de waagschaal zal stellen.
Het nut van inspraak is hier meer dan
bewezen.

Moe? Fitloos?

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

OWNER

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

Uitslag kledingloterij
CV De Kluppels

De wensen gaan
in vervulling!
Kerstmis ligt alweer een paar weken achter ons. De Kerstboom,
of liever gezegd: de wensboom op het plein is weer afgebroken.
Hoogste tijd dus om wat wensen te gaan vervullen!
Een commissie van de OVMH gaat zich buigen over de ingestuurde wensen. Zij zullen iedere ingestuurde wens beoordelen en kijken of deze wensen überhaupt te vervullen zijn. Uit de geschikte
wensen wordt er dan één (of misschien zelfs wel meerdere) gekozen, welke verwezenlijkt gaan worden. De betrokken personen
krijgen persoonlijk bericht van een van de bestuursleden van de
OVMH. Van alle wensen zal verslag worden gedaan in toekomstige edities van dit blad en op de Facebook-pagina van de OVMH.
De wensboom en het vervullen van de wensen wordt mede mogelijk gemaakt door alle ondernemers welke zijn aangesloten bij
Ondernemersvereniging Mierlo-Hout.

De winnaars van de kledingloterij zijn bekend. De prijzen
kunnen zaterdags worden afgehaald tussen 9.00 en 13.00
uur bij de Kluppelhal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nummer 972
Nummer 16
Nummer 243
Nummer 32
Nummer 872
Nummer 639
Nummer 974
Nummer 536
Nummer 789
Nummer 77
Nummer 850
Nummer 17
Nummer 4

blauw
roze
geel
roze
geel
blauw
blauw
blauw
geel
blauw
blauw
roze
roze

jubileumboek
jubileumboek
jubileumboek
jubileumboek
jubileumboek
lamp
mixer
friteuse
wijnpakket
kaarsenpakket
kalender
blender
kerstpakket

Bij De Kluppels houden ze ieder jaar een kledingloterij en
ook in 2019 organiseren zij wederom 2 inzamelacties voor
kleding, gordijnen e.d. en schoeisel. De eerstvolgende inzamelactie is in: april en mei en de tweede inzamelactie is
in oktober, november, december. Bijzonder dank voor jullie
medewerking aan: Gun uw oude kleding een tweede leven.

Heb u een mooi onderwerp voor
Ons Mierlo-Hout?
Stuur het naar
redactie@onsmierlohout.nl

Naast zwemles kun je bij zwemschool Mierlo ook terecht voor
aquarobics, baby/peuter zwemmen, banen zwemmen, fit kids,
privéles, seniorengym, onderhoudszwemmen, yoga en sauna.

WWW.ZWEMSCHOOLMIERLO.NL
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Elke dag vol
verhalen
naar huis
‘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
leerkrachten volop samenwerken. Dat
klinkt mooi, maar wat betekent het in de
praktijk? Ewoud Hijman, ouder van twee
meisjes van 4 en 7 jaar, vertelt over zijn
ervaringen.
Blij naar school
“Mijn vriendin heeft zelf op deze
basisschool gezeten, dus eigenlijk was
het een logische keuze voor ons. Maar nu
blijkt het ook echt de júiste keuze te zijn. Ik
zie dat onze kinderen groeien en gelukkig
zijn. Beide meiden gaan ’s ochtends vol
enthousiasme naar school toe en komen
met nog meer enthousiasme en vol
verhalen weer thuis. Ze kunnen en mogen
er zichzelf zijn. Dat is als ouder heel fijn
om te zien.”
Oog voor ieder kind
“Onze oudste liep al vrij snel voor op
de reguliere stof. Samen met haar en
ons als ouders zocht de school een
passende oplossing, zodat onze dochter
zo goed mogelijk kan presteren binnen
haar kunnen. Obs ’t Hout heeft een
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high-level-klas voor kinderen die meer
uitdaging nodig hebben. Maar ook een
Topklas voor kinderen in groep 7 die
intensief taalonderwijs krijgen en een
schakelklas waar kinderen uit groep 1 en 2
op het gebied van taal extra gestimuleerd
worden. De school kijkt dus niet alleen
naar kinderen die sneller zijn, maar juist
ook naar kinderen die minder snel leren.”
Even een praatje maken
“Samen is echt een kernwoord hier.
Directeur Mark van Kemenade draagt
dat samen-gevoel heel sterk uit. Je ziet
hem iedere dag over het schoolplein
lopen om even een praatje te maken met
kinderen en ouders. Daardoor voel je je
thuis. Dat persoonlijke contact, ook met
leerkrachten, dat maakt het bijzonder.
Bovendien zorgt het voor een sterke basis
om te kunnen leren en spelen. Uiteraard
is het wel een wisselwerking: als ouder
heb ik ook mijn rol: ouders en school zijn
samen verantwoordelijk voor de groei van
het kind.”
Betrokkenheid
“Als we ergens tegenaan lopen, wordt echt
geprobeerd dat samen op te lossen. De
school snapt heel goed dat je als ouder
alleen maar het beste voor je kind wilt.

Bij de ontwikkeling 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 gehouden. Overigens stelt school
diezelfde vraag aan de kinderen zelf; ook
zij denken mee hoe het Kindcentrum
eruit gaat zien.”
Ervaar het zelf
“Ouders die nog een school moeten
kiezen kan ik zeker aanraden om eens te
komen kijken bij Obs ’t Hout. Ik kan wel
zeggen dat ik het een goede school vind
en dat mijn kinderen hier gelukkig zijn,
maar je moet het uiteindelijk toch zelf
ervaren.”
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

EHBO
cursus
Bij voldoende deelname zal er weer
een cursus Eerste Hulp door EHBOvereniging Mierlo gegeven worden in samenwerking met EHBO
Mierlo-Hout.
Er gaat geen dag voorbij of er gebeurd
wel een “ongeluk” denk dan niet direct
aan bloed en ellende! Een groot deel
van de ongelukken gebeurt gewoon
thuis, tijdens het werk of het spelen.
Een verbrande vinger, een schaafwondje, of een verstuikte enkel. Niets
engs, maar weet U wat u moet doen?
Voorkom erger!
Bij deelname aan de cursus zult u eerst
een e-learning zelf moeten doorlopen,
waarna in 6 lessen de praktijk geleerd
gaat worden. Kosten zijn €190 p.p.
Digitale zelfstudie kost gemiddeld 20
uur. Uiteraard leert iedereen op zijn
eigen tempo. Deze zult u spoedig na
aanmelding ontvangen en in eigen tijd
kunnen doorlopen. Lesdagen zullen
op dinsdagavonden plaats vinden in
D’n intheek (bieb) in Mierlo op de volgende data:
5 februari, 12 februari, 19 februari en
26 februari. Veel zorgverzekeraars vergoeden de cursus eerste hulp!
Meer informatie en aanmelden kan via
cursus@ehbo-mierlo.nl

Samen naar een nieuw integraal
kindcentrum in het hart van Mierlo-Hout
De drie Mierlo-Houtse basisscholen
’t Baken, de Jorisschool en de St. Odulfus gaan per 1 augustus fuseren tot een
nieuwe school. Deze vormt straks samen
met kinderopvangorganisatie Korein
Kinderplein een nieuw integraal kindcentrum, gelegen in het hart van de wijk.
Wat vinden de medewerkers van die ontwikkelingen? Een interview met Dorina
Koenders, Hennie Sleegers en Marieke
Raijmakers.
Officieel is de fusie van de drie basisscholen pas definitief op 1 augustus. Toch zien
Dorina (’t Baken), Hennie (Jorisschool) en
Marieke (St. Odulfus) elkaar nu al als collega’s. ‘Onze scholen vallen onder hetzelfde
schoolbestuur. Daarnaast zien we elkaar
al heel regelmatig tijdens studiedagen en
vergaderingen. En het aantal contactmomenten zal de komende maanden alleen
maar toenemen.’
Niet alleen voor de leerlingen en hun ouders gaat er de komende maanden veel
veranderen, ook voor de medewerkers zelf
is het een spannende periode. ‘We gaan
drie scholen, met ieder hun eigen cultuur
en hun eigen gebouw samenvoegen. Dat
vraagt best wel wat van de medewerkers’,
stelt Dorina. ‘Dat neemt niet weg dat iedereen er ontzettend veel zin in heeft. En
dat geldt ook voor mij. Ik werk al 18 jaar op
’t Baken. Ik zie dit echt als een uitdaging.’

zo’n 100 leerlingen. Ons team bestaat uit
11 mensen. Straks heb ik ruim 40 collega’s
en lopen er hier honderden kinderen rond.’
Voor de leerlingen en medewerkers van de
St. Odulfus verandert er het minst. Zij blijven met het nieuwe gebouw op dezelfde
locatie zitten. ‘Ik kijk er echter wel heel erg
naar uit’, vertelt Marieke. ‘We krijgen er een
flink aantal nieuwe collega’s en kinderen
bij. Zo’n impuls is altijd goed. En hoe bijzonder is het om samen een nieuwe visie
te kunnen ontwikkelen voor kinderen van
0 -13 jaar, en daar vervolgens een gebouw
op aan te laten sluiten? Dat is écht een
unieke kans.’
Die visie wordt inmiddels steeds concreter. Hennie: ‘Wij willen onze kinderen
klaarstomen voor de maatschappij van
morgen. Daar moet het onderwijs dan wel
op aansluiten.’ Dorina vult aan: ‘We willen
er zijn voor ieder kind. Iedereen hoort erbij.
Samen kijken we naar de behoeftes van
een kind. Vervolgens zorgen we voor de
het juiste aanbod binnen onze eigen, veilige IKC-omgeving. De omgeving sluit aan
op hoe kinderen zich ontwikkelen. En niet
andersom.’

Hennie kan zich daar wel in vinden. ‘Het
is ook een logische stap. Mierlo-Hout telt
nu te veel scholen. De Jorisschool telt nog
(bron foto; qliqprimair).

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).

17

Best bite 100 gram

Frikandel

Doos á 40 x 100 gram
Van Reusel
Normaal 16,89

12,

99

Diepvriesspecialist van Rijsingen
De Hoefkens 1B, Helmond. 0492-544407
Facebook.com/vanrijsingendiepvrieshelmond
www.diepvriespecialist.nl
Aanbieding alleen geldig in de winkel van de Diepvriesspecialist Helmond,zolang de voorraad strekt,
t/m 2 weken na uitgifte van dit blad. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Uitslag Houtsnippers
loterij

SSP
PA
AA
AR
RP
PA
A
SSP
S AAR
PA S

HO
HO
UT
UT
SN
SN
IP
IP
PE
PE
RS
RSOV
OV
MH
MH
HO

UTSNIP

Wout van Vlerken Samsung QLED TV 55” Ultra HD €2.299,00
Klokken van den Aker Seiko herenhorloge limited edition €750,00
Wim Mulkens Bosch Wasmachine €649,00
Jan Linders 1 minuut gratis winkelen
Wim Mulkens Philips Stoomsysteem €219,00
Wout van Vlerken Sonos Play 1 wireless luidspreker €179,00
La Sarel huidverzorgingsset en spa aromatic gelaatsbehandeling €118,50
La Sarel manicure set €94,50
Wout van Vlerken Denon hoofdtelefoon €79,95
Eetcafe de Barrier Dinerbon €50,00
Eetcafe de Barrier Dinerbon €50,00
Eetcafe de Barrier Dinerbon €50,00
t Pijpke pakket van 4 flessen wijn
t Pijpke verrassingspakket €50,00
t Pijpke verrassingspakket €50,00
van Rijsingen Diepvries Fritel Friteuse t.w.v. 49,95 €49,95
van Rijsingen Diepvries Fritel Friteuse t.w.v. 49,95 €49,95
van Rijsingen Diepvries Fritel Friteuse t.w.v. 49,95 €49,95
van Rijsingen Diepvries Fritel Friteuse t.w.v. 49,95 €49,95
van Rijsingen Diepvries Fritel Friteuse t.w.v. 49,95 €49,95
Deelen stoffen Waardebon €25,00
Deelen stoffen Waardebon €25,00
Deelen stoffen Waardebon €50,00
Bloemboetiek Nicole bloemenbon €30,00
Bloemboetiek Nicole bloemenbon €30,00
Tuincentrum van Gennip cadeaubon van 30,- t.b.v. stenen beelden €30,00
Tuincentrum van Gennip cadeaubon van 30,- t.b.v. stenen beelden €30,00
Tuincentrum van Gennip cadeaubon van 30,- t.b.v. stenen beelden €30,00
Tuincentrum van Gennip cadeaubon van 30,- t.b.v. stenen beelden €30,00

464
882
150
417
243
373
357
624
510
452
251
715
583
395
783
403
441
410
280
615
378
457
605
358
773
508
658
146
612

H
HO
O UT
U
T SN
SN I
P
IP
P
PE
E

Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70

do

Rijpelberg: Twijnsterhof 161

vr

Stiphout: Dorpsstraat 51

ma

Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1

ma

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00
NU OOK
AVONDSPREEKUUR
Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond
18

PERS OV
MH

S
SP
S
Op de onderstaande lotnummers zijn prijzen gevallen: Van harte gefeliciteerd!
Ga met uw
S
P
P
P
A
A
A
A
winnende lot naar Wout van Vlerken en haal daar uw prijzenbrief op. Hiermee kunt u dan
uw A
A
A
A
R
R
R
R
gewonnen prijs ophalen.

Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

column Alex Sievers

Dorpsplein
Mierlo-Hout
Droomt u even met ons mee? ‘’De plek
waar iedereen graag vertoeft. Waar je
na het eten nog even kunt voetballen
op straat. Of waar je je zondagochtendoefeningen doet. Waar je geniet van
openluchtoptredens of andere festiviteiten. Waar je heerlijk rustig in je
eigen tempo je boodschappen komt
doen. Waar je tóch nog een kopje koffie neemt op het terras. Waar je heerlijk woont. Of waar je lekker op een
bankje de dorpse levendigheid aanschouwt…’’ Als we onze ambities realiseren’, is iedereen straks van harte
welkom in het nieuwe, groene, gezellige, gastvrije, schone, verkeersveilige,
klimaatneutrale, energieopwekkende
dorpshart van Mierlo-Hout!
Met alleen dromen komen we er natuurlijk niet. Waar staan we nu? Een
coalitie van Woningstichting Compaen,
Savant Zorg, QliQ Primair Onderwijs, de
Wijkraad Mierlo-Hout en de Ondernemersvereniging Mierlo-Hout heeft de
ambitie om het dorpshart te vernieuwen. En dat willen we samen doen met
de inwoners van Mierlo-Hout en andere lokale stakeholders. Dus heeft u concrete ideeën? Suggesties? Bijzondere
aandachtpunten? We horen ze graag.
Het afgelopen jaar hebben we al met
verschillende partijen om tafel gezeten
en een eerste reeks ideeën verzameld
vanuit de gedeelde visie: het dorpshart
verbindt. Onze metafoor voor het
dorpshart is het dorpsplein. Wij zien
het dorpsplein als uitdagende leeromgeving voor schoolkinderen, midden
in de maatschappij. Waar zij vroegtijdig leren om betrokken te zijn bij hun

leefomgeving en hun medemens. Het
dorpsplein is ook een levendige en tegelijkertijd geborgen buitenplaats voor
de oudste bewoners. Om te kunnen
genieten van het leven en om er zelf
aan mee te doen. In onze optiek is het
dorpsplein de plek waar iedereen naar
eigen smaak woont, werkt, winkelt,
leert, beweegt, zorgt of verzorgd wordt.
Dat kan omdat we maatwerk leveren.
Met elkaar. Maatwerk, afgestemd op
mensen met verschillende leeftijden en
leefstijlen, met ruimte voor eigen initiatieven en wensen. Doet u mee?
Hoe het dorpsplein er precies uit moet
gaan zien, weten we nog niet. Ook niet
hoe groot of hoe klein het is, of waar het
precies begint of eindigt. Daar willen we
dit jaar met Mierlo-Hout aan gaan werken. Dat zullen we onder meer doen
door met de wijk in gesprek te gaan op
enkele informatiedagen en werksessies. Afwisselend zullen dan concrete
en abstracte onderwerpen aan bod
komen. Zoals hoe het dorpsplein zowel
goed bereikbaar, autoluw en verkeersveilig kan worden, en hoe we dat kunnen combineren met slimme parkeeroplossingen. Om slechts één voorbeeld
te geven. De bevindingen uit de sessies
nemen we mee in verkennende studies
met verkeersadviseurs, ontwerpers en
andere deskundigen. Maandelijks zullen we de stand van zaken ook in Ons
Mierlo-Hout met u delen. Uw reacties
en ideeën zijn via
redactie@onsmierlohout.nl of via
alex@dorpspleinmierlohout.nl meer
dan welkom.

Bestuursleden
gezocht bij
KBO-St. Lucia
In maart 2019 tijdens de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering treedt
KBO St. Lucia voorzitter Piet Maas
statutair als voorzitter af. Tevens
treedt dan ook de secretaris Gairthy
Exalto af. Tot op dit moment zijn we er
als bestuur niet in geslaagd geschikte
kandidaten voor deze bestuursfuncties te vinden. Ze hoeven u niet te
vertellen wat het voor KBO-St. Lucia
betekent als het bestuur te klein is.
Ze vragen dan ook dringend uw hulp
bij het vinden van bestuursleden. De
invulling van de bestuursfuncties gebeurt in nauw overleg met degenen
die zich als kandidaat aanmeldt. Zodoende kunt u als bestuurslid de dingen doen die u leuk vindt en/of goed
kunt. Maatwerk dus. En het motto:
besturen bij KBO-St. Lucia doen we
samen!
Mocht u zelf iets voelen voor een bestuursfunctie bij KBO St. Lucia of kent
u een geschikt iemand, neemt u dan
contact met de voorzitter Piet Maas
op via email voorzitter@kbo-stlucia.
nl of telefoon 06-22374593. Of neem
contact op met de secretaris Gairthy Exalto via email secretariaat@
kbo-stlucia.nl of telefoon: 0492
548338 of 06 41235878
Graag gaan ze met eventuele kandidaten, onder het genot van een kop
koffie of iets anders, hierover in gesprek.
Met vriendelijke groet,
Bestuur KBO-St. Lucia.

Alex Sievers, Dorpsplein Mierlo-Hout
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Dichtbij
VERLOSKUNDIGEN HELMOND

INZAMELING

OUD PAPIER
KLEDING
SCHOENEN

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

Elke zaterdag van 09.00 - 13.00 uur
Koeveldsestraat 16

0492 504712

www.dichtbij-verloskundigen.nl

UNIEK IN HELMONDrland
personalfitnessnede

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

100% GARANTIE

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

Kevin Coort - Personal Trainer

efles!

GRATIS intake, gezondheidscheck én pro

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

personalfitnessnederland.nl
Mierloseweg 337 | 5707 AK Helmond | Tel. 06 - 11 23 03 15
personalfitnesshelmond@gmail.com
@personalfitnesshelmond | @PFN_Helmond
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MEGA
OPRUIMING

20%
KORTING

geldend op diverse wintercollectie stoffen o.a.
tricots, jeans, mantel, terlenka, katoen ed
Met onze vaste klantenkaart loopt uw korting zelfs op tot 25%

Geldend in de maand januari 2019 m.u.v. lopende aanbiedingen
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

Zwemschool Mierlo
Zwemschool Mierlo is al jaren een vertrouwd adres voor zwemles in Mierlo en
omstreken. In kleine groepjes (3 tot maximaal 6 kinderen) krijgen kinderen vanaf
4 jaar zwemles. Op een leuke en verantwoorde manier leren kinderen alle zwemtechnieken die horen bij de officiële landelijke eisen van het Nationaal A, B en C
Zwemdiploma.
Er is, en wordt, veel tijd gestoken in het behalen van de licenties daarvoor. Niet elke
zwemschool zwemt met die eisen en officiële diploma’s. Er worden regelmatig controles uitgevoerd door de Nationale Raad
Zwemveiligheid. Elke instructeur dient een
goed lesplan te hebben en moet kunnen
vertellen waar hij/zij mee bezig is. Ook tijdens het diploma zwemmen moeten de
kinderen voldoen aan alle eisen. Omdat het
veel tijd en moeite kost om volgens deze
landelijke eisen zwemles te blijven geven,
stappen sommige zwemscholen van dit
programma af.
Tijdens de zwemles staan alle instructeurs
in het water. Alle zwemtechnieken kunnen
zo goed uitgelegd en begeleid worden. Ook

kan er dan direct ingegrepen worden bij een
verkeerde techniek, of als een kind iets niet
goed begrijpt. De baden worden gedesinfecteerd d.m.v. zoutelectrolyse. Je hebt dus
geen last van chloordampen. Kinderen met
huid- en/of oorproblemen of met astma/
bronchitis zullen hier aanzienlijk minder last
van hebben dan in reguliere chloorbaden.
Hiermee onderscheid zwemschool Mierlo
zich van veel andere zwembaden. Per week
wordt er 64,5 uur zwemles gegeven. Elke les
weer zorgen de instructeurs voor een leuke
en leerzame zwemles. Er is aandacht voor
elk kind en er wordt ook lol gemaakt. Kinderen gaan zodoende met plezier naar zwemles. Ook kinderen die het spannend vinden
worden goed begeleid en er wordt uitgebreid
de tijd voor genomen. Tijdens de zwemles
zijn de gordijnen tussen het zwembad en
de wachtruimte dicht. Zo is uw kind niet afgeleid tijdens de zwemles. De kinderen zijn
dan geconcentreerder en effectiever met
de les bezig. De laatste 5 minuten van elke
les kunt u kijken naar uw kind. Éen keer per
periode is er ook een kijkles en zijn de gordijnen de gehele les open. Willy en Andrea
zorgen ervoor dat de lijntjes tussen ouders

en de zwemschool kort zijn. Als er gebeld
wordt met vragen over een kind dat zwemles volgt, weten zij meteen over wie het gaat
en hebben ze daar een beeld bij ondanks
het grote aantal leerlingen. Ze weten dan zo
te vertellen hoe de leerling ervoor staat en
leggen alles goed uit. Er is altijd persoonlijke aandacht voor iedereen. Naast zwemles
kun je bij zwemschool Mierlo ook terecht
voor aquarobics, baby/peuter zwemmen,
banen zwemmen, fit kids, privéles, seniorengym, onderhoudszwemmen, yoga en
sauna. www.zwemschoolmierlo.nl

Willy en Andrea van zwemschool Mierlo
zorgen ervoor dat de lijntjes tussen ouders
en de zwemschool kort zijn (bron foto; Loes
Bakels,www.onsmierlohout.nl).

... is zorgeloos genieten!
•
•
•
•

Lekker dichtbij (Stiphout)
Betrouwbaar, al 23 jaar
Persoonlijke aandacht
Optimale service

Worldwise Reis- adviesbureau
Dorpsstraat 40G 5708 GJ Helmond
(Stiphout). Tel. 0492 - 526943

www.worldwise.nl

Voor hetzelfde geld ... GOED geregeld!
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Evenementen
FEBRUARI

WOENSDAG 6 FEBRUARI
Lezing
over laaggeletterden
Willy van de Linden en Astrid
Daelmans geven een lezing over
laaggeletterden. Aanvang 20.00 uur
in de muziekzaal van de geseldonk.
Dit is een open avond. Niet-leden
betalen 5 euro. Wijkhuis de
Geseldonk, Cederhoutstraat 44

DONDERDAG 7 FEBRUARI
Bloemschikken
Donderdag 7 februari a.s. van 10.00
tot 12.00 uur kunt u weer meedoen
met het bloemschikken. De prijs is
10 euro exclusief onderbord. Breng
zelf een bord mee. U kunt zich tot
zaterdag 2 februari voor 17.00 uur
opgeven door een enveloppe met
10 euro, voorzien van naam, adres
en telefoonnummer in de brievenbus van Dr. Klompélaan 27 te doen
of Brigitte te bellen: 06-12059942.
In het geval u zich heeft opgegeven
doch door overmacht toch niet
kunt deelnemen dan kunt u dat
tot uiterlijk dinsdag 5 februari voor
17.00 uur telefonisch bij Brigitte
melden. Heeft u zich afgemeld en
betaald dan wordt het bloemstuk
voor u gemaakt en thuisbezorgd.
Wijkhuis de Geseldonk,
Cederhoutstraat 44

WOENSDAG 13 FEBRUARI
Lezing over de
wensambulance
De heer Barry van Brakel komt samen met een verpleegkundige deze
avond verzorgen.
Zij leggen het een en ander uit wat
er komt kijken bij het aanvragen van
een wensambulance. Ook brengen
zij een ambulance mee, zodat wij
die ook van binnen kunnen bekijken. Aanvang 20,00 uur in de muziekzaal van de Geseldonk.
Dit is een open avond. Niet-leden
betalen 5 euro.
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TOT 20 FEBRUARI
Wijkhuis de Geseldonk, Cederhoutstraat 44

VRIJDAG 15 FEBRUARI
Kennismaking
met nieuwe leden
In het afgelopen jaar heeft de seniorenvereniging KBO-St. Lucia vele
nieuwe leden mogen verwelkomen.
Voor deze zijn/worden zij uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst in wijkhuis de Geseldonk.
De bijeenkomst start om 13.30 uur.
Bent u geen lid maar toch geïnteresseerd in wat de KBO is, wat zij u
te bieden heeft zowel individueel
als collectief, dan bent u van harte
welkom! Wijkhuis de Geseldonk,
Cederhoutstraat 44

ZONDAG 17 FEBRUARI
Samba de Brasil Super Sunday
Bij Snooktertown gaan ze er een
heerlijke Super Sunday van maken
in een tropisch-carnaval vierend
Snookertown met atributen, de
lekkerste mojito’s en natuurlijk
Tropische sounds!
Het feestje start om 19.000 uur
Snookertown Helmond
Hoofdstraat 136, 5706AN Helmond

WOENSDAG 20 FEBRUARI
Computer Inloop
Heeft u kleine problemen met
uw computer of tablet, of heeft u
moeite met een bepaald programma, dan kunt u elke 3de woensdag
van de maand (voor februari is dat
woensdag 20 februari a.s.) vanaf
13.30 uur terecht in wijkhuis De
Geseldonk. Wijkhuis De Geseldonk,
Cederhoutstraat 44.

Parochie Damiaan de Veuster, vanuit de
Luciakerk Mierlo-Hout.
www.damiaanhelmond.nl
Donderdag 31 januari: 19.00u Alphonsuskapel;
20.00u Luciakerk Mierlo-Hout Info avond Eerste Communie
Zaterdag 2 februari: 17.00u Kerk van de Goddelijke
Voorzienigheid en Sint Anna; volkszang
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Koos Dirks;
Zondag 3 februari:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; Afscheidsviering pastoor van de
Laar m.m.v. de koren van de Damiaanparochie en het gilde St.
Antonius Abt.
Maria Swinkels-Fijt; Ton Pachen; Kata Burhenne-van Deursen;
Jane Landsbergen-Venema; Berdina Visser; Hans van Schie;
Jacqueline van den Heuvel-Aerts; Sjef Remmen en Annie
Noordman; Mathieu de Bie; Tonny van Mierlo-Verhofstadt;
Greetje Smits-van Eeden; Lenie van Vijfeijken-Smulders; Lena
Schmitz-Snijders; Gerrit Luijben; Jan Verbakel; Toon van Vugt;
Trineke Verschuren-Janssens; Riet de Ruijter-Manders; Jan
Wijnen; Anna Rouss; Broer Boxstart; overleden ouders Noud
en Nellie Meulendijks-Smits; Tonnie Sanders; Ceciel BroensVeel; Bert Allard; Harrie Vos; Henk Kat; overleden ouders van
de Laar-van de Ven; pastoor Stuart Allan; Sjef Schepers; Giel
Verspaget en Martina Verspaget-van Dijk; Tiny Giebels-van
den Heuvel; Theo Kweens; Harrie van de Laar; Overleden
ouders Jan Lenders en Mien Lenders-Bosch;
Donderdag 7 februari:
19.00u Alphonsuskapel:
Zaterdag 9 februari:
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna;
volkszang
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
overleden ouders Weijts-Janssen;
Zondag 10 februari:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Jan en Marietje Naninck-van Hout v.w. verjaardag moeder;
Donderdag 14 februari:
19.00u Alphonsuskapel:
Zaterdag 16 februari:
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna;
Mariakoor;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Zondag 17 februari:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Jan en Lien Verrijt-van Mierlo en hun zoon Johan;
Donderdag 21 februari:
13.30u Kerkpoetsen Lucia kerk
19.00u Alphonsuskapel:
Zaterdag 23 februari:
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna;
volkszang
Anny van de Mortel-van de Westerlo;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Zondag 24 februari:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; Het boerenbruidspaar en gasten
vieren met ons mee!
10.30u Petrus kerk Uden: Installatieplechtigheid pastoor John
van de Laar.
Donderdag 28 februari:
19.00u Alphonsuskapel.

Zoekt u informatie over een Houtse vereniging?
Kijk op www.onsmierlohout.nl bij de
VERENIGINGSGIDS!

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’
GEZONDHEID
MOE? FITLOOS?

Wil je je beter voelen en er beter uit zien?
Met ons 9-daagse programma maak je een
vliegende start naar een slanke en gezondere
versie van jezelf! Bel: Lenie Klaasen
06-52716622 www.foreverhelmond.nl

Oud papier:
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!

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.

€ 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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