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SALE
KORTINGEN VAN
30%40%

50%60%70%

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. 
BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

ZONDAG 24 FEBRUARI 
GEOPEND 12.00-17.00 uur 

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

LAMINAAT • KUNSTSTOF VLOEREN 
LAMEL PARKET • RUSTIEK EIKEN 

PVC VLOEREN • PLINTEN • VISGRAAT VLOEREN
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Mierlo-Hout levert 
Helmondse 
voorleeskampioen

Op de koffie bij…

Biologische groente
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inhoud
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Ons Mierlo-Hout Magazine
Ook op internet: 
www.onsmierlohout.nl

OPLAGE
5300 stuks in Mierlo-Hout,
Geldropseweg-West, Kroon-Krollaan,
Helmond-West.

UITGEVER
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tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 
5708 HN  Helmond
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E-mail advertentie@onsmierlohout.nl
Tel. 0492-845350
Eric v.d. Putten 
(06-30 25 25 12)
Loes Bakels-van Rijsingen
(06-30 25 25 27)

REDACTIE
Mandy Meeuwsen en 
Loes Bakels-van Rijsingen
Inleveren: Kopij/agenda’s 
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Internet www.onsmierlohout.nl
Steenovenweg 20,
5708 HN  Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot 18 maart.
Verschijningsdatum volgende
editie 28 maart 2019.

BEZORGKLACHTEN EN VERSPREIDING
bezorging@onsmierlohout.nl

AFHAALADRESSEN ONS MIERLO-HOUT
• Wijkhuis De Geseldonk, 
 Cederhoutstraat 44, Mierlo-Hout
• Jan Linders, Hoofdstraat Mierlo-Hout
• Jumbo, Hooftstraat 168 Mierlo-Hout
• Bakker Dirks, Houtse Parallelweg 131
• Jurrius appelboer,  Goorsebaan 16
• Shell Verbakel, Mierloseweg 206

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen en
Mandy Meeuwsen

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie

VOORPAGINA FOTO
Jan Dijstelbloem

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen Adcommunicatie

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

Aan de inhoud van Ons Mierlo-Hout Magazine is alle 
mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten 
aan worden ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.

Ruim twee jaar geleden 
vestigden de tuinders 
Max en Elsa zich op Croy 
in Aarle-Rixtel.

Rianne van Veghel en 
Monique Aelmans. 
De wijkagenten van 
Mierlo-Hout.

In de 
spotlights
Jeugdprins 
Vince d’n 
Uurste
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Carnaval staat voor de 
deur! Komend weekend 
barst het weer van de acti-
viteiten in Mierlo-Hout bij 
de verschillende carnavals 
verenigingen. Ook voor de 
Klein Houtse Kluppelkes is 
het dan één groot feest en 
wordt er, onder leiding van 
jeugdprins Vince Sleegers, 
een hoop lol gemaakt.

Vince is nu 12 jaar, gebo-
ren in Mierlo-Hout en voor 

dit seizoen de prins van de 
klein Houtse Kluppelkes.  Hij 
zit op de Antoon van Dijk-
school en gaat volgend jaar 
naar de middelbare school, 
maar welke dat weet hij nog 
niet. Vince woont samen 
met vader Johnny, moeder 
Marloes en zusje Jill aan het 
Janssen en Fritsenplein. Vin-
ce is zeker geen onbekende 
van De Kluppels. Zijn vader 
was Prins in seizoen 2013-
2014. Eigenlijk wilde hij al 
jeugdprins worden toen zijn 
vader prins was, maar helaas 
ging dat toen niet door. Ge-
lukkig lukte het dit seizoen 
wel! Vince houdt wel van een 
feestje, net als de rest van de 
familie. 

Ook schuilt er in Vince een 
heuse muzikant!  Hij heeft 
namelijk een liedje opgeno-
men met clip en gaat dit vast 
en zeker nog vaak zingen tij-
dens de carnaval samen met 
de klein Houtse Kluppelkes. 
Naast zingen, speelt hij ook 
graag tennis en is carna-
val natuurlijk zijn hobby! Hij 
kijkt dan ook het meest uit 
naar de optocht, maar hij 
vindt het ook geweldig om 
met de dansmariekes, vorst 
en raad van elf van de Klein  

Houtse Kluppelkes op 
pad te gaan en andere 
carnavalsverenigingen 
te bezoeken.  Hij heeft al 
flink wat recepties achter 
de rug, dus met de war-
ming up zit het wel goed: 
De carnaval kan beginnen!

Jeugdprins Vince d’n 
Uurste heeft er ontzet-
tend veel zin in om er 
een fantastische carnaval 
van te maken. Onder het 
nieuwe motto ´Inne Pot 
Nat´ zwaait de jeugdprins, 
samen met Prins Max d’n 
Uurste, dit jaar de skepter 
over het Kluppelrijk. 

Jeugdprins Vince d’n Uurste 
(bron foto; CV de Kluppels)
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Monuta Magis, gastvrij, 
sociaal en vriendelijk.
Wij zijn er voor u. Voor, 
tijdens en na de uitvaart.

Telefoon: 0492 - 66 60 00
 
Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
jmagis@monuta.nl
www.monutamagis.nl
 
Ook als u niet bij ons bent 
verzekerd, sta ik voor u klaar.  

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

Toen wij ons in 1961 in Mierlo-Hout kon-
den vestigen, was de Vlisco-wijk in aan-
bouw of ten dele net opgeleverd. 

Wij kregen een woning op het eind van 
de Goudsbloemstraat, tegenwoordig Ma-
honiehoutstraat. Ze waren gebouwd door 
aannemersbedrijf Th. Janssen. Achter ons 
huis lag weiland, tegenwoordig het sport-
park De Beemd. Toen werd er nog aan de 
Slegersstraat gevoetbald. Op dat weiland 
achter ons huis graasden koeien van boer 
Verstappen van het Koeveldse pad. Soms 
braken de koeien uit en liepen ze door ons 
net aangelegde voortuintje. 

De wijk werd bewoond door voorname-
lijk mensen die bij de Vlisco werkten; de 
huizen waren dienstwoningen van het 
Vlisco-pensioenfonds. Er woonden des-
sinontwerpers, van zowel exo al euro, 
een riemenmaker, voor de riemen voor 
de aandrijving van textielmachines, ook 
technici, waartoe ik me mocht rekenen 

en administratieve mensen. De Gouds-
bloemstraat was smal; er was absoluut 
geen rekening gehouden met toekomstig 
autobezit. Vanuit de Goudsbloemstraat 
liep een pad naar het Goor. Je kwam dan 
bij de boerderij van Harrie Raaijmakers 
(veeboer en muziektamboer bij fanfare 
Unitas); later werd dat een jeugdboerderij 
met scouting. Iets verder lopend, kwam je 
op de Barrier, met boerderijen van Van de 
Vorst en Van Lierop. En zo kon je dus ook 
in het Goor komen. 

Verderop woonden ook mensen, ik herin-
ner me dat op een avond laat een tam-
boer van het Gilde in z’n eentje wat onze-
ker door onze straat gemarcheerd kwam, 
op weg naar huis, en zich, met behulp van 
het eigen tromgeroffel, in de juiste rich-
ting bewoog.

In die tijd kwamen de melkboer en de 
bakker nog aan de deur en ook de petro-
leumboer.

door jan van rest

De Vlisco-wijk
We hadden een kolenhaard, zodat de 
CAV eens per jaar ons kolenhok kwam 
volstorten. Later schakelden we over op 
een oliehaard. En weer later, toen we ons 
huis gekocht hadden, legde ik centrale 
verwarming aan. Dat alles is nu zo’n 58 
jaar geleden, en we hebben sindsdien 
Mierlo-Hout zien groeien en bloeien.

Jan van Rest
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Mirthe Davidson Descelles, leerling van 
basisschool St Odulfus, heeft met het 
voorlezen uit het boek ‘Sabel’ van Su-
zanne Wouda de jury omver geblazen! 
Het fragment over een joodse familie die 
tijdens de 2e wereldoorlog wordt ontdekt 
in hun schuilplaats achter de boekenkast 
bezorgde bij veel toehoorders kippenvel 
op de armen. De juryleden waren erg on-
der de indruk van het voorleestalent van 
Mirthe. De jury was sowieso erg te spre-
ken over het niveau van de 21 Helmondse 
schoolkampioenen dit jaar. Naast Mirthe 
stonden ook Gigi van de Poel van de Wil-
helminaschool en Julian Botterweck van 
OBS Brandevoort in de spannende finale 
van de voorleeswedstrijd, die op 11 en 12 

Mierlo-Hout 
levert 

Helmondse 
voorlees-

kampioen 
Mirthe 

Davidson 
Descelles

Mirthe Davidson Descelles (bron foto; Bibliotheek Helmond).

februari georganiseerd werd door Biblio-
theek Helmond-Peel in Pathé Helmond. 
Mirthe zal Helmond gaan vertegenwoor-
digen bij de halve provinciale finale van 
de voorleeswedstrijd in Goirle op zaterdag 

16 maart. Mocht ze ook hier winnen dan 
gaat ze door naar de provinciale finale op 
12 april en wellicht daarna naar de grote 
landelijke finale op 22 mei in de schouw-
burg van Amstelveen.

Nu is het moment om je aan te melden 
bij Muziekvereniging Unitas. Wij kunnen je 
namelijk een complete opleiding bieden 
door professionals. Als leuke bijkomstig-
heid ga je deel uit maken van een ge-
weldige vereniging die de jeugd hoog in 
het vaandel heeft. En is het niet fijn dat 
dit gewoon in je eigen wijk kan. Alles op 
loop– en fietsafstand. In Mierlo-Hout zijn 
we gevestigd in Wijkhuis de Geseldonk en 
in Brandevoort in Wijkhuis ‘t BrandPunt. 
Dus meld je nu aan via www.muziekver-
eniging-unitas.nl of neem contact met 
ons op via info@muziekvereniging-uni-
tas.email. Wij nemen dan contact met je 
op. Tot snel!

Instrumenten
Welke instrumenten bieden we zoal aan: 
trompet, dwarsfluit, bugel, saxofoon, 
hoorn, bariton, trombone, snare drum, 
percussie, drums, klarinet en hobo. Staat 
het instrument er niet bij wat je graag zou 
willen, laat het ons dan weten. We gaan 
dan samen kijken hoe we dit kunnen in-
vullen.

Meer informatie 
Voor meer informatie over onze vereni-
ging, inschrijven, contributies en ande-
re leuke weetjes kunt je terecht op onze 
website www.muziekvereniging-unitas.
nl. Via deze site kun je ook contact met 

ons opnemen. Je kunt ons ook bereiken 
via een mailtje naar info@muziekver-
eniging-unitas.email. Natuurlijk ben je 
altijd welkom op een van onze repetities 
en concerten om ons eens te ontmoeten.

Meld je aan bij Muziekvereniging Unitas!

Bron foto; Jan Dijstelbloem.
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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

Door: Loes Bakels – van Rijsingen

Elke uitgave gaan we op de koffie bij 
een wijkbewoner/wijkbewoonster, ver-
eniging of bedrijf in Mierlo-Hout of be-
trokkenen van de wijk. Deze tweede keer 
hebben we gezellig koffie gedronken met 
de wijkagenten van Mierlo-Hout. Rianne 
van Veghel en Monique Aelmans. Zelf 
wonen zij niet in de wijk.

Mierlo-Hout is eigenlijk een ‘dorp’. Veel 
mensen kennen elkaar en er gebeurd na-
tuurlijk genoeg. Reden voor ons om ook 
eens kennis te maken met de wijkagen-
ten. Monique is al 4 jaar actief in de wijk. 
Rianne is sinds januari 2019 werkzaam 
als wijkagent in Mierlo-Hout. We zijn van 
harte welkom op het politiebureau in Hel-

mond. Rianne zegt dat ze altijd wel tijd 
maakt voor koffie, hoe druk ze het ook 
heeft. Dan maakt ze tussen de bedrijven 
door wel even handgebaren naar haar 
collega’s voor koffie. We drinken koffie en 
beginnen aan ons gesprek. Ook stel ik ze 
een aantal vragen:

‘Komen jullie uit een grote 
familie?’
Rianne: “Ik kom uit een kleine familie. Ik 
heb 1 broer.”
Monique: “Ik kom ook uit een klein gezin. 
Ik heb 1 zus.”

‘Zijn jullie ergens fan van?’
Rianne: “Ja van Anouk en pink!”
Monique: “Van Bruce Springsteen en mijn 
gezin natuurlijk.”

“Wat is jullie lievelingseten?”
Rianne: “Ik vind eten echt gezellig. Ik 
ga ook graag uiteten. Bloemkool (met 
nootmuskaat) vind ik trouwens wel heel  
lekker.”
Monique: “Ik vind alles eigenlijk wel  
lekker.”

‘Hebben jullie een favoriete sport 
om te kijken of om te doen? Of 
een andere hobby?’
Rianne: ”Ik heb jaren getennist. Ik ben in-
middels gestopt. Nu ga ik kickboksen. 
Verder kijk ik graag naar balsporten en de 
Formule 1 met Max Verstappen is tegen-
woordig ook leuk. Het mooiste is eigenlijk 
als ze in een van de eerste rondes op el-
kaar botsen of de baan uitvliegen…”  
Monique: “Ik hockey al 40 jaar.”

Op de koffie bij… 
Rianne van Veghel en Monique Aelmans. 
De wijkagenten van Mierlo-Hout.
Loes op de koffie bij Rianne van Veghel en Monique Aelmans (bron foto’s; Eric van der Putten, www.onsmierlohout.nl) 
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‘Hebben jullie altijd al 
politieagente willen worden?’
Rianne: “Ja al vanaf dat ik 13 of 14 jaar oud 
was. Ik heb ook nooit iets anders gedaan. 
Ik was 19 jaar toen ik bij de politie ging.”
Monique: “Ik wilde graag iets met sport 
doen. Sportlerares. Dit werd toen afge-
raden omdat er in het onderwijs steeds 
minder gebruik van wordt gemaakt. Toen 
besloot ik dat ik politieagente wilde wor-
den en ik heb ook nooit iets anders ge-
daan. Het stuk hulpverlening bij de politie 
trekt mij het meeste aan.”

‘Hoe zouden jullie jezelf 
omschrijven?’
Rianne: “Eerlijk, spontaan, direct, een fla-
puit, en betrouwbaar.”
Monique: “Betrouwbaar en een betrokken 
persoon.”

‘Hoe bevalt het als wijkagent in 
Mierlo-Hout?’
Rianne: “Ik ben pas net begonnen in  
Mierlo-Hout maar ik heb een goede start 
gemaakt. Ik ben prettig welkom geheten. 
De eerste weken waren meteen bijzonder. 
Zo was er de steekpartij bij ORO en 2x een 
overval. En ook de schietpartij in het cen-
trum van Helmond vond toen plaats. Dat 
blijft je toch wel bij.
Monique: “Wat ons opvalt is de betrok-
kenheid in de wijk. Het is echt ons kent 
ons.”
Rianne: “Ja, elk ‘dorp’ is anders met ver-
schillende mensen. Hier is iedereen heel 
direct en weet je wat je aan elkaar hebt.
Monique: “Ja, in sommige dorpen heb je 
echt het gevoel dat je als politie wordt 
weggehouden. Dat is hier niet. Je moet 
wel het vertrouwen winnen van de bewo-
ners. Voorheen werkten we hier met een 
strikte scheiding tussen het ‘noorden’ en 
‘zuiden’ van Mierlo-Hout. Elke wijkagent 
had dan een gedeelte wat hij/zij dan op 
zich nam. Nu doen we alles samen. De-
gene die als eerste ter plaatse is na een 
melding neemt de zaak op zich. We zit-
ten samen op één lijn en we zijn beide 
een aanspreekpunt voor de wijk. Ook voor 
verenigingen en scholen.”

‘Wat zijn de aandachtspunten 
voor de wijk Mierlo-Hout?’
Rianne en Monique: “Er hebben vei-
ligheidsgesprekken over Mierlo-Hout 
plaatsgevonden. De bewoners hebben de 
meeste problemen met overlast en rom-
mel in de wijk. Voor woninginbraken is een 

plan gemaakt. Verkeersoverlast en veilig-
heid worden ook regelmatig genoemd. 
Dit is een gedeelte voor de gemeente. 
Parkeren, snelheidsovertredingen of door 
rood licht rijden worden natuurlijk als sto-
rend ervaren. Maar al met al vinden er bij-
voorbeeld op de Hoofdstraat maar weinig 
ongevallen plaats en na controles zijn er 
altijd maar weinig overtredingen. Er wordt 
vaak gedacht dat er heel hard word ge-
reden. Maar de hoogst gemeten snelheid 
was laatst 67 km per uur. Dat is nog altijd 
te hard natuurlijk maar er wordt vaak ge-
zegd dat er veel harder wordt gereden.”

‘Is er nog iets dat jullie kwijt 
willen aan de wijk?’
Rianne en Monique: “Bij een verdachte si-
tuatie mag je ALTIJD 112 bellen. Als de po-
litie NU mag komen bij bijvoorbeeld een 
verdachte situatie dan mag je gewoon 
112 bellen. Als er een auto vrij is komt de 
politie altijd kijken. Als je ziet dat er een 
verdachte situatie is zoals bijvoorbeeld ie-
mand die veel over een schutting kijkt bij 
een woning, of veel belangstelling heeft 
voor een auto of woning mag je altijd bel-
len. Dit is een situatie waarbij de politie 
eventueel direct kan komen om de situ-

atie te beoordelen. Als je te lang wacht is 
er kans dat de verdachte persoon alweer 
weg is. Er rijdt altijd, 24 uur per dag, politie 
rond in Helmond. Als er niet direct politie 
nodig is kunt u ook 0900-8844 bellen.”
Heel hartelijk bedankt voor jullie tijd. 
Het was een gezellig gesprek en er is 
ons ook weer meer duidelijk geworden 
over de werkwijze van de wijkagenten in  
Mierlo-Hout. Leuk om kennis te maken.

Iedereen mag altijd contact opnemen 
met de wijkagenten Rianne en Monique. 
Ze zijn bereikbaar op het telefoonnum-
mer 0900-8844 of via hun 
e-mailadressen:
Rianne: rianne.van.veghel@politie.nl
Monique: monique.aelmans-frissen@
politie.nl 

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
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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
Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1 ma

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

Drie scholen van QliQ Primair Onderwijs 
ontwikkelen zich samen met Korein 

Kinderplein naar een nieuw integraal 
kindcentrum in Mierlo-Hout. 

Het kindcentrum werkt vanuit vertrouwen en de 
ontwikkelkracht van kinderen van 0-12 jaar. 

Dat doen we door optimale ontwikkelingskansen 
te creëren in een rijke leer- en speelomgeving, 

waarin welbevinden en betrokkenheid voorop staan.

Mocht u meer willen weten over deze ontwikkelingen? 
Graag nodigen wij u uit voor een persoonlijke kennismaking. 

We laten met trots zien waar we mee bezig zijn! 
Contact via info@kc-mierlohout.nl

 

Drie scholen van QliQ Primair Onderwijs ontwikkelen zich samen met Korein Kinderplein naar een 
nieuw integraal kindcentrum in Mierlo-Hout. Het kindcentrum werkt vanuit vertrouwen en de 
ontwikkelkracht van kinderen van 0 -12 jaar. Dat doen we door optimale ontwikkelingskansen te 
creëren in een rijke leer- en speelomgeving, waarin welbevinden en betrokkenheid voorop staan. 

Mocht u meer willen weten over deze ontwikkelingen? Graag nodigen wij u uit voor een persoonlijke 
kennismaking. We laten met trots zien waar we mee bezig zijn!  
Contact via info@kc-mierlohout.nl   
 

 

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

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

 BESTELLEN 24/7 
WWW.ADVENTURESTORE.NL

*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 9 MAART 2019 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

15%-75%
WINTER 

OPRUIMING

WINTERSPORT KLEDING

OUTDOOR WINTERKLEDING

SPORT KLEDING

FITNESS APPARATUUR

WINTERLAARZEN 

SNOWBOOTS
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KL
A

A
SE

N
 | 

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

 F
EB

 O
M

H



9

Wat kun je allemaal doen in een ontde-
klab? Welke onderzoeken vinden daar 
allemaal plaats? 
Met welke gereedschappen en materi-
alen wordt er gewerkt? Wie kunnen er 
allemaal van het lab gebruik maken? 
Kortom; hoe ziet een ontdeklab er pre-
cies uit? 

Om dit te onderzoeken zijn we op dins-
dag 22 januari op bezoek geweest bij 
het ontdeklab van Korein Kinderplein 
Keverberg. Met 6 leerlingen uit de kin-
derraad van het nieuwe kindcentrum 
in Mierlo-Hout en enkele medewer-
kers namen we een kijkje in de keu-
ken van het ontdeklab in Eindhoven. 

In ons onderzoek naar het inrichten 
van het nieuwe kindcentrum in Mier-
lo-Hout ontwikkelen we beelden van 
een rijke, uitnodigende omgeving voor 
kinderen. En daarom brachten we 
een bezoek aan het ontdeklab om te 
kijken of we hier mooie en bruikbare 
voorbeelden konden vinden. Dat het 
ontdeklab een uitdagende en leerza-
me omgeving kan zijn werd al snel 
duidelijk; alle kinderen wilden meteen 
aan de slag met de opdrachten “hoe 
maak ik een stressbal?”, “hoe maak 
ik haargel?”, “zelf een meubelstuk 
timmeren/zagen” en “het maken van 
je eigen badzout”. Al doende werd er 
veel geleerd over afmetingen, verhou-
dingen en technieken. Na anderhalf 
uur experimenteren hebben we de 
samen de conclusie getrokken dat we 
verder gaan onderzoeken hoe we een 
eigen ontdeklab gaan inrichten in ons 
nieuw kindcentrum. Uiteraard met be-
hulp van kinderen, die daar hele eigen 
waardevolle ideeën over hebben!

Samen op ontdekking

Op zondag 13 januari jongstleden hield 
Wijkvereniging Ashorst weer haar nieuw-
jaarsbijeenkomst. In de open lucht werd 
door een grote groep leden het nieuwe 
jaar ingeluid. Ondanks de straffe wind en 
de dreigende buien was het aangenaam 
vertoeven.

Nadat de eerste warme chocomel en 
koffie was genuttigd hield voorzit-
ter Arie van Houwelingen een kort 
woordje waarin hij iedereen een goed 
2019 wenste en met de aanwezigen 
vooruitkeek naar de komende activi-
teiten van de wijkvereniging. Daarna 
stond hij stil bij de activiteiten van het 
buurtpreventieteam en de daarbij ho-
rende Whatsapp groep. Verder deed 
hij een oproep om mee te denken over 
de komende activiteiten en hier in de 
jaarvergadering van 18 maart aan-
staande met elkaar over in gesprek 

te gaan. Tot slot bedankte hij de keu-
kenbrigade voor de voorbereiding en 
wenste iedereen smakelijk eten en een 
gezellige bijeenkomst.

Daarna werd echte Hollandse winter-
kost zoals boerenkoolstamp met verse 
worst, zuurkoolstamp met rookworst 
en wortelstamp met casselerrib geser-
veerd. Bij dit eten smaakte de glüh-
wein meer dan uitstekend!

Uiteraard waren wij als wijkvereniging 
blij met de grote opkomst bij dit Win-
terfestijn. Volgende keer kunt u hier 
ook bij zijn als u ook lid wordt van on-
ze wijkvereniging voor maar € 8,00 per 
jaar per gezin. 
Aanmelden kan via info@ashorst.
nl, hier kunt u uiteraard ook met 
ons in contact komen voor nadere  
informatie.

Hierbij nodigen we onze leden alvast 
uit voor de jaarvergadering op maan-
dag 18 maart 2019 om 20.30 uur in de 
Geseldonk.

Winterfestijn wijkvereniging 
Ashorst weer groot succes! 

(bron foto; Wijkvereniging Ashorst). 
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De Kluppels
Uit: Jubileumuitgave 55 jaar De Kluppels Mierlo-Hout, foto's: archief Toon Bell

24 januari 1962 is de oprichtingsdatum van carnavalsvereniging ‘de Kluppels’.  
Op die dag werd de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  

De twee oprichters waren Henk van de Westerlo en Frits Slegers. Over de begin-
jaren van ‘de Kluppels’ verteld Henk van de Westerlo in zijn eigen woorden. 

“Het was begin 1962. Frits en ik waren 
alle twee lid van de Bouw- en Houtbond. 
Op een van de bijeenkomsten zei 
Frits dat we iets voor de jeugd (ik was 
ongeveer twaalf jaar jonger dan Frits 
en nog vrijgezel) moesten gaan doen, 
bijvoorbeeld een carnavalsclub oprichten 
zoals in de andere dorpen om ons heen 
gebeurde. Er werd niet meteen actie 
ondernomen en er ging wat tijd overheen. 
Daarom wou ik met Frits hierover praten. 
Alleen wist ik niet waar Frits woonde, 
maar na wat rondvragen kwam ik daar 
snel achter. Frits woonde toen in de 
‘Helmat’ woningen (de ‘Duitse’ huizen op 
de Houtse Parallelweg langs het spoor). 
Ik belde aan en Tonnie, de echtgenote 
van Frits, maakte open. ‘Is Frits thois?’ 
Hij werd geroepen. Daarna in de keuken 
bij een tas koffie stelde Henk de vraag: 
‘Wanneer gaan we beginnen met een 
carnavalsclub?’ We werden het snel 
eens en besloten om samen de schou-
ders eronder te zetten en gewoon te 
starten. 

Werk genoeg! We moesten leden gaan 
zoeken die mee wilden doen, zowel 
ouderen als jongeren. De structuur van 
de club opzetten: Bestuur, Raad van 
Elf leden en het belangrijkste financiën 
zoeken, want wie gaat dat betalen? We 
zijn ons in gaan schrijven bij de Kamer 
van Koophandel en de eerste bijdrage 
kregen we van de Bouw- en Houtbond, 
daarnaast legden we ieder 100 gulden in 
(Frits drukte mij op het hart om dit niet 
tegen echtgenote Tonnie te vertellen, 
want het was een boel geld), daarnaast 
legden café-eigenaar Cel Aelberts, 
Toon Slegers van het schildersbedrijf en 
horecaman Henk van Rooij ook ieder 
100 gulden in. De begin was gemaakt. 
Het eerste bestuur werd gevormd door 
Frits (voorzitter), Henk (secretaris) en 

Wa we doen, doen we mi zun allen!

Mies van Asten (penningmeester). In 
1963 kregen we zelfs 500 gulden van het 
hoofdbestuur van de Bond, bestuurder 
Henk Schellekens kwam dit persoonlijk 
overhandigen. De naam ‘Bouwkluppels’ 
kwam voort uit het lidmaatschap van 
de Bouw- en Houtbond, en de term 
‘kluppels’ betekent: een stuk hout uit een 
beukenheg, onverzettelijk en buigzaam.

Echtgenote van Frits, Tonnie vervaardigde 
zelf de cape’s en de steekjes voor zowel 
Raad van Elf als de eerste Prins Frits. Hij 
werd in november op de Elfde van de 
Elfde verkozen tot de eerste Prins van de 
Bouwkluppels (later omgedoopt naar CV 
de Kluppels). Ikzelf was op deze verkie-

zing niet aanwezig, ik lag doodziek te 
bed. Waarschijnlijk had ik me veel te druk 
gemaakt over de komende festiviteiten. 
In februari 1963 werd in Unitas een bal 
georganiseerd met oprichter Prins Frits I. 

In 1964 (zaal Benders: tegenwoordig zaal 
De Koning) werd met oprichter Hendrik I 
daadwerkelijk een compleet carnaval 
gevierd: Zaterdagavond openingsbal met 
orkest de Melody Stars en de Lolado’s, 
zondag carnavalsbal met boerenkapel, 
op maandag werd de verkiezing van 
de Kersenkoningin in 1964 in Mierlo 
(zaal Lammers-Hagelaars) in vol ornaat 
bezocht en op dinsdag was er een slui-
tingsbal. In dat jaar werd ook de eerste 

Frits Slegers
Als een van de oprichters, mocht hij ook 

als eerste prins van CV de 'Bouw' Kluppels 
voorgaan. Later omgedoopd naar CV de 

Kluppels. Hij was tevens de eerste voorzitter. 
Samen met echtgenote Tonnie en een 
complete Raad van Elf werd 1 avond 

carnaval gevierd in het Unitasgebouw. 

Henk van de Westerlo
De andere oprichter, nam ook zijn 
verantwoordelijkheid en werd de  

tweede Prins der Kluppels. Hij was toen 
nog een jonge vrijgezel. Als secretaris van 

de Kluppels haalde hij diverse bekende 
artiesten naar Mierlo-Hout, als eerste  

Irene Lardi.
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kinderoptocht georganiseerd. De optocht 
werd opgesteld in de Slegersstraat. 
Jan Kuijpers werd in 1965 prins, ‘omdat 
niemand anders prins wou zijn’, hij 
stelde zich beschikbaar. In 1966 werd 
Henk van Rooij geïnstalleerd als prins, 
hij maakte samen met ons het carnaval 
ook een stuk groter vanaf die tijd. Dit 
met ondersteuning van onder andere 
Tijn Swinkels sr. (Bavaria), hr. Hanssen 
(kledingvervoer), Henk Kolvenbach 
(olie-ondernemer) Thieu Gruijters 
(meubelzaak), hr. Fritsen (klokkengieterij). 
Toon Slegers werd in 1970 prins, ook hij 
was een steunpilaar in de beginjaren van 
de Kluppels. Onbedoeld zorgde hij mede 
voor een ware ‘Kluppel-dynastie’, te 
weten twee jubileumprinsen (zijn zoon in 
1995 en kleinzoon in 2017).

Piet Smits werd rond 1970 voorzitter 
van CV de Kluppels, hij was samen 
met ons de tweede grote aanjager in 
het Kluppel verhaal. Hij zorgde samen 
met zijn bestuur voor een profes-
sionele organisatie met leden die 
in commissies het carnaval gingen 
organiseren. Ook bedong Piet in 
gemeenschapshuis De Geseldonk, dat 
in 1974 geopend werd en de financiën 
hard nodig had, het recht op algehele 
afhuur en eigen tap. Deze structuur 
bestaat nog steeds. Ik ben trots op 
onze vereniging, ben nog steeds 
actief onder andere met het werven 
van artiesten op onze ouderenmiddag. 
Helaas zijn veel van mijn ‘Kluppelmaten’, 
waaronder Frits, overleden, maar ik denk 
er met veel plezier aan terug. En in den 
Himmel zittuh ze nog te lachuh, dat 
weet ik zeker.”

Op de volgende pagina's vindt u een 
fotocollage van de eerste 11 jaar Houtse 
Kluppels.  

Prins en Raad van Elf van 't Leeg Fleske. 
Achterste rij v.l.n.r. Noud Deelen,  

Jan Vervoort, Jan van Vlerken, Wim 
Hendriks, Antoon Coolen, Harrie van 

Gerven, Piet van Gastel en Antoon Hoeks. 
Voorste rij v.l.n.r. Frits Slegers,  

Theo Kanters, Wim Klaassen en  
Jacq Smeulders.

't Leeg Fleske gaf het goede voorbeeld
Carnavalsvereniging 't Leeg Fleske organiseerde op 11 november 1955 het eerste 
11-11 bal in Mierlo-Hout. Het idee om een carnavalsclub op te richten komt naar 
voren tijdens de ledenvergadering van Fanfare Unitas op 1 oktober 1955.

De Helmondse Courant vermeld destijds 
onder andere: “Doch als voornaamste 
besluit van de vergadering mogen 
we wel noemen de samenstelling 
van een comité, dat de viering van 
het carnaval op ´t Hout ter hand 
gaat nemen. Een heuse Prins met 
zijn Raad van Elf zal er bij te pas 
komen, terwijl de fanfareleden voor 
het nodige tam-tam zullen zorgen”.

Het streven van het comité was om 
zoveel mogelijk vertegenwoordigers 
van Houtse verenigingen bij de club te 
betrekken. Vandaar dat voor de invulling  
van de Raad van Elf ook contact werd 
gezocht met anderen zoals, de voetbal-
club, turnclub, zangvereniging en enkele 
zelfstandige ondernemers. De eerste 
Prins Carnaval werd Antoon Coolen als 
Prins Antoine I. Hij runde destijds een 
schoenwinkel op de hoek Hoofdstraat/
Zuid Parallelweg.

Op zaterdagavond 11 februari 1956 ging 
vvor het eerst de feestneus op. In de 
bovenzaal van het Unitasgebouw werd 
het een compleet gekkenhuis. Dit blijkt 
ook uit het krantenverslag, waarin onder 
andere wordt geschreven: “Carnavals-
verenging ‘t Leeg Fleske heeft met 
deze eerste carnavalsviering alle 
eer ingelegd en het is wel gebleken 
dat de Mierlo-Houtenaren en Mier-
lo-Houtenarrinkes iets of beter 
gezegd heel veel voor deze zotterij 
voelen”. 

Maar al gauw na het feestgedruis volgde 
een grote teleurstelling. Door het dansen 
en springen op de bovenzaal was er 
stucwerk naar beneden gekomen. 
Gevreesd werd voor ongelukken. Het kerk-
bestuur wilde geen verder risico lopen. Dat 
betekende; geen carnavalsavonden meer  
in het Unitasgebouw. Daarmee was de 
fles letterlijk en figuurlijk leeg. Dit was 
het voorlopig einde voor het carnaval op 
't Hout.
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De urste elluf joar  van de Kluppels

1963 De eerste échte Houtse carnavalsvereniging. Boven v.l.n.r.: B. Manders, 
Manders, C. Geubbels, H. Jacobs en Van Hoof. Onder v.l.n.r.: Jan Meulendijks, 

H. Rijkens, Prins Frits Slegers, M. v. Asten en H. van Hoof.

1964 Tijdens de verkiezing van de Kersenoogstkoningin roept 'Boer' Frits 
misschien wel de eerste keer de kreet:  'Is evrybody happie?'.

1965 
Fietsenmaker 

Theo Ketelaars  
is de gang- 

maker  
tijdens de 

Helmondse  
optocht.

1965 Bekendmaking van Prins Jan. Slager Jan van de Wittenboer  had de 
grote trom. Leo van de Laar staat op de achtergrond. V.l.n.r.: Jan Meulendijks, 
Antoon van Mierlo, Prins Jan, Huub Jacobs, Bert Rooijakkers, Leo van de Laar, 

Toon van de Elzen en Antoon Verbakel. Zittend o.a.: Marij Haenen,  
Paula van Mierlo. Accordeonist Willy van de Zanden.

1966: Prins Hendrik den Tweede 
wordt onderscheiden door de 

Grootvorst van de Kluppels Gerrit van 
de Water (ook bekend als tonprater). 

Voorzitter Frits en de rest van de Raad 
van Elf houden een oogje in het zeil.

1963 Prins Frits en echtgenote Tonnie,  
doen de openingsdans.

1966 Fanfare Unitas was ook al 
van de partij. Later zou hier de 
roemruchte Bietenrooiers Hofkapel 
uit gevormd worden.
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De urste elluf joar  van de Kluppels

1968 Hieronder enkele flitsen uit 
het carnaval van 1968. Prins Theo I 

(Ketelaars) vermaakt zich opperbest. 
Rechtsonder Jolanda Smits (later nog 

een jeugdige tonpraatster).

1969 De Dansmarietjes. V.l.n.r.: Mary Haenen, Maria v.d. Burght, Wil Haenen, 
Wilma Lammers, Petra van Kilsdonk en Mariette Bloem. 

1971 Toon Slegers 
werd ook voor het 

2e jaar tot prins 
verkozen.

1973 Jubileum-prins 
Tiny Kuijpers met 

zijn gezin.

1972 Raad van Elf, Vorst Frits, Pastoor Antoon 
van de Ven, Prins Piet 1 en de Dansmariekes in 

de pastoorstuin.

1968 Kletser 
Ties Strik op 
de foto met 

zangeres Irene 
Lardi. Er zouden 
vele beroemde 
namen volgen 

zoals in 1972 
de Zangeres 

zonder Naam.
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Het kind centraal, we horen het vaak in 
het basisonderwijs. Maar realiseren we 
ons wel voldoende hoe centraal de rol 
van de leerkracht is in de ontwikkeling 
van het kind? Dat een leerkracht veel 
meer doet dan voor de klas staan, lesge-
ven en toetsen afnemen? En wat ervoor 
nodig is om die rol goed te vervullen? 
Openbare Basisschool ‘t Hout heeft een 
bijzondere kijk op haar leerkrachten. Hier 
is iedereen gelijkwaardig en draait alles 
om goed kunnen kijken, eigen initiatief 
en samenwerken met ouders.

Goed kijken is een kunst
‘Ouders denken bij wat een leerkracht doet 
wellicht nog teveel in lesgeven en toetsen 
afnemen. Maar je bent eigenlijk de hele 
dag bezig met kijken naar het kind. Wat 
heeft dít kind nu nodig? Na schooltijd ga 
je daarmee aan de slag. De volgende dag 

kijk je hoe je het onderwijs kunt aanpassen 
zodat het beter bij dit kind past. De kracht 
van de leerkracht zit juist in die observatie. 
Daar zit ons vakmanschap. En dat is vaak 
minder zichtbaar voor ouders’, legt Paddy 
Traa uit, leerkracht bij de school. 

Enthousiasme is een competentie
‘Leerkrachten zijn echt dé kracht van onze 
school, zij doen het werk en samen met 
hen bepalen wij de koers van de school’, 
vertelt Anke van der Heijde, teamleider op 
de school. ‘Als ik onze leerkrachten over de 
kinderen hoor praten, dan lijkt het alsof ze 
het over hun eigen kinderen hebben. En 
dat willen we ook. Een goede leerkracht is 
volgens ons iemand die warmte uitstraalt. 
Iemand die kinderen laat voelen dat ze er 
mogen zijn en iemand die elk kind ziet. 
Zodat we kinderen die dat nodig hebben 
bij de hand kunnen nemen en anderen 

De kracht van onze school? 
De leerkracht!

(bron foto; Openbare basisschool ’t Hout).

juist de ruimte kunnen geven om in eigen 
tempo te groeien. Daarom kijken we goed 
als we een nieuwe leerkracht aannemen. 
Kan iemand goed verbinden en contact 
leggen? Straalt diegene warme uit? Daar 
selecteren wij op. En vooral enthousiasme 
is voor ons een hele belangrijke compe-
tentie.’ 

We voelen ons gehoord en gezien
‘Onze directeur en teamleiders zijn heel 
enthousiast en toegankelijk’, vervolgt 
Paddy. ‘Dat geeft een veilig gevoel en is 
bepalend voor de fijne sfeer binnen onze 
school. Dat we veel feedback krijgen, doet 
ook echt wat met ons. Dat maakt dat je 
je gezien en gehoord voelt en dat je kunt 
groeien. Dat is een grote kracht van deze 
school die ten goede komt aan de kinde-
ren.’

We doen het samen
‘Ik zie de ouders echt als partner. Samen 
met hen ga je in gesprek en probeer je 
tot afstemming te komen. De deur staat 
daarom altijd open. Ouders hier weten dat 
wel, maar soms blijven ze toch nog te lang 
met iets rondlopen omdat ze het lastig 
vinden. Maar wij zijn er ook voor hen. Sa-
men zorgen we ervoor dat ieder kind zich 
hier kan ontwikkelen.’

Meer informatie over Obs ’t Hout is te vin-
den op www.obshout.nl   
Openbare basisschool ‘t Hout
Mahoniehoutstraat 13, 5706 VS Helmond
T 0492-523847 | obshout@obsh.nl

Helmondse Lichtjes Parade 
6 april, 20.30 uur, centrum Mierlo-Hout
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Onder het motto ‘net niet de grootste, ze-
ker wel de gezelligste van het zuiden’ trekt 
zaterdag 2 maart de carnavalsoptocht 
door Mierlo-Hout. 
De zogenaamde ‘zuipwagens’ krijgen 
geen startnummer en kunnen dus niet 

deelnemen aan onze optocht. De organi-
satie is in handen van Stichting Buitenge-
beuren Mierlo-Hout.

Route
Alle individuen, paren, kleine en grote 

groepen en wagens worden in de buurt 
van industrieterrein Houtsdonk opge-
steld. Vanaf daar trekt de stoet door de 
Houtse Parallelweg en de Hoofdstraat. Ter 
hoogte van de Windmolenstraat wordt de 
optocht ontbonden.

Optocht van Mierlo-Hout
(bron foto; Harrie van der Sande).

Afgelopen zondag nam Pastoor van de 
Laar, na ruim 27 jaar, afscheid van de Da-
miaanparochie. 

Pastoor van de Laar: ‘’Het vieren in de 
Lucia kerk in dankbaarheid en vertrou-
wen op 3 februari met zovéél mensen, de 
warme woorden van collega diaken Ton 
Schepens én van burgemeester Blanks-
ma waren ontroerend mooi! De receptie 
was overweldigend als ook de vele kaar-
ten die ik mocht ontvangen. Ik zie met 
grote dankbaarheid terug op 27 jaar en 
7 maanden, véél lief en leed samen ge-
deeld. Het was een zaligheid in uw mid-
den te mogen wonen en werken. Natuur-
lijk zullen de warme contacten blijven! In 
dankbaarheid en vertrouwen ga ik door in 
Uden en omgeving waar u altijd van harte 
welkom bent! 
Het gaat U allen goed.’’

Veel dankbare groeten,
John van de Laar.

Afscheidsreceptie 
Pastoor van de Laar

(bron foto’s; Harrie van der Sande).
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1 maart: Après-Ski Party met DJ’s Perry 
und Franz; aanvang 20:30, tent open 
vanaf 20:00; entree gratis, aangepaste 
consumptieprijzen; 
2 maart: Carnaval met DJ John; aanvang 
14:30, tent open vanaf 14:00; entree gra-
tis; 

3 maart: Carnaval met DJ John; aanvang 
14:30, tent open vanaf 14:00; entree gra-
tis; 

4 maart: Carnavalsbrunch in en verzorgd 
door Eetcafé de Barrier; 11:00 – 13:00; 
kaarten à € 15 (kinderen tot 12 jaar € 7,50) 
verkrijgbaar vanaf zaterdag 23 februari; 

4 maart: Groots kindermatinee met DJ 
John; 14:30 – 18:00, tent open vanaf 
14:00; entree gratis; 

4 maart: Monday Night Party met DJ Per-

ry, thema Masqué; aanvang 20:30, tent 
open vanaf 20:00; all-in (bier, wijn, fris, 
hapjes) kaarten à € 22 verkrijgbaar aan de 
kassa; 
5 maart: Carnaval à l’Improvice met DJ 
John; aanvang 14:30, tent open vanaf 
14:00; entree gratis;

Alle evenementen van C.V. ’t Barrierke vin-
den plaats in de feesttent achter Eetcafé 
de Barrier, behalve waar anders vermeld.

Tijdens alle evenementen van C.V. ’t Bar-
rierke wordt het NIX18 beleid van de over-
heid gehandhaafd. 

Bij alle evenementen van C.V. ’t Barrierke 
wordt v.w.b. VOL = VOL de grens getrok-
ken bij ca. 650 bezoekers, het maximale 
aantal dat door de Gemeente Helmond 
in samenspraak met de brandweer in de 
vergunning is opgelegd.

Ook dit jaar organiseren carnavalsclub 
‘de Kwietkedieten’ en woonzorgcen-
trum Alphonsus hun geweldige Show en 
Zwets avond! 

Deze zal gehouden worden op dinsdag 26 
februari a.s.. De zaal gaat open vanaf 18.15 
uur en het programma gaat om 19.00 uur 
van start! Kaarten zijn voor 10 euro te ver-
krijgen in de Gasterij van Alphonsus. Ook 
bewoners uit Mierlo-Hout zijn van harte 
welkom, maar de kaarten zijn wegens de 
ruimte beperkt. Het belooft ook dit jaar 
weer een geweldige avond te worden met 
bekende namen! Als u van een avond-
je uit houd waar u kan schaterlachen en 
genieten in carnavalssfeer, zorg dan dat u 
erbij bent!

Prins Jos d’n 1e. (bron foto; CV ’t Barrierke).

Carnaval bij CV ’t Barrierke

Wervelende Show en Zwetsavond 
bij de Kwietkedieten 

Komt u ook naar de Show en Zwetsavond? (bron foto; CV de Kwietkedieten).

2 maart optocht Mierlo-Hout 
‘Net niet de grootste, zeker de Gezelligste van het zuiden’. 

START om 13.00 uur, centrum 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

INZAMELING
OUD PAPIER
KLEDING
SCHOENEN

Elke zaterdag van 09.00 - 13.00 uur 
Koeveldsestraat 16

Voor een gezellig carnavalsfeest moet je 
ook dit jaar weer bij De Kluppels zijn. Vijf 
dagen knallen met voor ieder wat wils!

Kort overzicht programma: 
Vrijdagavond 1 maart: Vijf Uurkes Vurraf. 
Rond de klok van 18.00 uur trappen we 
carnaval 2019 officieel af met optredens 
van De Alpenzusjes, Double DJ’s, Party-
frieX, Wai OK, Echt Faut en de DJ’s MAFF-
JA. Deze avond is uitverkocht!

Zaterdagavond 2 maart: Lalbal met to-
porkest Lijn 7 en dj’s MAFFJA. Deze ze-
venmansformatie van Lijn7 maakt van 
deze eerste carnavalsavond een groot 
feest. Covers van hier tot Tokio. Queen, 
K3, André Hazes, Swedish House Mafia... 
je kunt het zo gek niet bedenken of het 
komt voorbij. Een heuse Mini Playback-
show? Niets is te gek!

Zondagavond 3 maart: ‘Jetzt gehts Los-
bal’ met DJ Immer Hansi. 
Deze avond hebben we iets speciaals in 

onze hoftempel. We gaan auf Deutsch!

Maandagavond 4 maart: knallen met top-
dj Dominic Graat en allround coverband 
‘DRIVEN’. Voor deze avond geldt: Vijf ha-
len is vier betalen (bier, wijn, borreltje, fris).

Dinsdagavond 5 maart: Troanenavond. 
Helaas, carnaval 2019 zit er weer bijna op. 
We sluiten een topcarnaval met z’n allen 
in stijl af. Nog een keer gaan we helemaal 
los met DJ Aad.

Naast deze carnavalsavonden elke car-
navalsdag vanaf 13.00 uur kindermiddag. 
Een springkussen, tekentafels, een spel-
lencircuit, popcorn en een limobar maken 
het zelfs de kleinste carnavalsvierders 
hoffelijk. Voor drie euro is een stempel-
kaart voor kinderen te koop voor spellen, 
popcorn, suikerspin en drinken. Gratis en-
tree, gratis garderobe.

Zondag is Circusmiddag: Muziek van JM-
Light. Speciaal voor de kinderen zal in de 

grote zaal Circus Bon Bourgon optreden 
en kan iedereen meedoen aan een circus-
workshop. 

Maandag is Klein Debberkesbal: Prins Vin-
ce d’n 1e, Vorst Luuk en alle Klein Houtse 
Kluppelkes zijn uiteraard ook weer van de 
partij! Muziek van DJ’s MAFFJA. 

Dinsdag: Clown Diedel Doedel: Clown 
Diedel Doedel zal de kinderen entertainen 
de leukste grappen en grollen uithalen. Er 
zal ook een optreden zijn van de look-a-
like Snollebollekes. Samen met de Klein 
Houtse Kluppelkes maken we er een groot 
spektakel van deze middag. Uiteraard is 
er ook weer gezorgd voor een groot spel-
lencircuit. Nog een keer hossen, lallen en 
knallen met DJ’s MAFFJA. 

Kijk voor het complete pro-
gramma op www.kluppels.
nl of volg ons op twitter  
@houtsekluppels of via  
Facebook: Houtse.Kluppels.

Carnaval bij De Kluppels! 



18

... is zorgeloos genieten! 

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

www.worldwise.nl

Voor hetzelfde geld ... GOED geregeld!

• Lekker dichtbij (Stiphout)

• Betrouwbaar, al 23 jaar 

• Persoonlijke aandacht

• Optimale service

De Giro d’Italia, op 11 mei 2019 is de eerste 
van het drietal grote wielerrondes binnen 
de Wielersport. Wordt dit het jaar van een 
tweede overwinning in een van de grote 
rondes voor onze held Tom Dumoulin? 
Gaat Dylan Groenewegen er in slagen 
om een aantal zeges aan zijn palmares 
toe te voegen? Weet het team van Jum-
bo-Visma ons te verrassen met een sterk 
vernieuwd team? Kortom: er komt een 
enorm mooi en spannend jaar aan voor 
de (Nederlandse) wielerliefhebber en ui-
teraard  is de organisatie van  het groot 
Houts Wielerspel van de partij!

Grote loterij en met meer deelnemers 
grotere prijzen 
Afgelopen jaar hebben we een indrukwek-
kende grand-départ gehad met het nieu-

we concept onder leiding van organisator 
Pierre Snijders en dit jaar kijkt de organi-
satie er naar uit om het deelnemersveld 
te mogen verbreden. Waar men tijdens de 
Tour de France van 2018 al een kleine 100 
deelnemers mocht verwelkomen, wil de 
organisatie voor het komend jaar inzetten 
op het dubbele aantal. En dat kan na-

tuurlijk niet zonder jullie deelname! De uit 
te keren prijzen worden groter, naarmate 
het deelnemersaantal stijgt, evenals de 
spectaculaire loterij aan het einde van de 
Tour de France.

Op 11 mei wordt gestart met de Giro d’I-
talia, waarna later in het jaar de Tour de 
France en de Vuelta a España zullen vol-
gen. Houd dus goed de berichtgeving in 
de gaten op de Facebookpagina (’t Houts 
wielerspel) en website 
www.houtswielerspel.nl  en mis niets 
over de ieder jaar weer spannende Houtse 
Wielerspellen!
De organisatie ligt in handen van  
Mierlo-Hout in Actie en Snookertown.

Veel succes en tot gauw op ’t Hout

’t Houts Wielerspel 2019 
vol in de startblokken!

WWW.HOUTSWIELERSPEL.NL
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Vorige maand namen we u mee in onze 
eerste ideeën en ambities voor een 
vernieuwd dorpsplein of dorpshart in 
Mierlo-Hout. Het dorpsplein is daarbij 
de plek waar mensen graag komen om 
te winkelen, om mensen te kijken, om 
op een terras te zitten, om… om van 
alles eigenlijk.

Centraal in onze opvatting staat een 
drietal kernwaarden. Dat zijn verbin-
ding, passie en gemeenschapszin. Deze 
waarden willen we in zowel het proces 
op weg naar een nieuw dorpsplein ge-
bruiken, alsook in de concrete uitwer-
kingen van de openbare ruimte, groen, 
gebouwen en de sociale structuren. 

Graag willen we met deze koers meer 
voor de wijk gaan betekenen. En zowel 
woonzorgcentrum Alphonsus als het 
Kindcentrum Mierlo-Hout meer betrek-
ken bij de wijk en de wijk meer betrek-
ken bij Alphonsus en het Kindcentrum. 
Dat is makkelijk gezegd natuurlijk. Heeft 
u een idee hoe we dat het best kunnen 
doen? Laat het ons weten.

Over hoe het dorpshart er straks uit 
komt te zien, weten we nog heel weinig. 
Wel dat er woningen zullen komen in 
verschillende prijsklassen en waarschijn-
lijk in de huur en in de koop. Veel wo-
ningen, misschien wel de meeste, zullen 
ook een goed gelijkvloers programma 
kennen, en daarmee aantrekkelijk zijn 
voor een breed publiek. Op deze plek in 
Ons Mierlo-Hout en via onze website en 
Facebook zullen we u ook in formeren 
over de stand van zaken in deze ontwik-
kelingen.

Op dit moment hebben we twee onder-
zoeken uitgezet. Eén naar de verkeers-
kundige situatie van de Hoofdstraat en 
directe omgeving. En één naar de ste-
denbouwkundige context. Samen zullen 

deze inzicht geven in de knelpunten die 
we ervaren én in mogelijke verbeterpun-
ten. In maart kunnen we waarschijnlijk 
iets melden over de eerste resultaten 
van deze studies.

Tot slot, even terug naar onze ambitie 
van een dorpsplein waar verbindingen 
naar de wijk vanzelfsprekend zijn. Dat 
beeld van verbindingen zouden we graag 
benutten in een logo. Nu kwam ik laatst 
een logo tegen van een buitenlandse 
wijk, ver weg van hier, dat een verzame-

ling liet zien van allerlei elementen die 
het leven mooi maken. Een optimistisch 
beeldmerk waar de zin in het leven van 
af straalt. Zouden we, vroeg ik me af, ook 
zo’n soort logo kunnen maken voor ons 
dorpsplein en dorpshart. En zouden we 
dat samen met de wijk kunnen maken? 
En wat voor verzameling van dingen ho-
ren daar dan bij? Iets met carnaval waar-
schijnlijk, of het ijsje dat je eet op een 
bankje. Wilt u ons helpen om dit logo te 
maken?  

Op 28 maart zullen wij ’s avonds aan-
wezig zijn tijdens de wijkbijeenkomst in 
de Geseldonk. Daar zullen we graag ver-
tellen over de stand van zaken op weg 
naar een nieuw dorpsplein. Maar zeker 
zo belangrijk vinden we het om uw me-
ning te horen over wat we aan het doen 
zijn . Alle suggesties zijn welkom. Maar 
wachten tot 28 maart hoeft natuurlijk 
niet. Via Ons Mierlo-Hout: redactie@
onsmierlohout.nl  en alex@dorpsplein-
mierlohout.nl  zijn uw reacties meer dan 
welkom.

Alex Sievers
Dorpsplein Mierlo-Hout
www.dorpspleinmierlohout.nl

Dorpsplein Mierlo-Hout 

Verbindingen

column Alex Sievers

(bron foto’s; Eric van der Putten).
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FITNESS - GROEPSLES
PERSONAL TRAINING

FYSIO

Hoofdstraat 123
5706 AK Helmond

0492 724 990
info@infinityfitness.nl
infinityfitness.nl

CONTACT

INFINITY FITNESS
SOMEREN • ASTEN • MIERLO-HOUT

Diepvriesspecialist van Rijsingen 
De Hoefkens 1B, Helmond. 0492-544407
Facebook.com/vanrijsingendiepvrieshelmond 
Aanbieding alleen geldig in de winkel van de Diepvriesspecialist Helmond, zolang de voorraad strekt, 
t/m dinsdag 12 maart. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Broodje frikandel
Diepvriesspecialist
Zak á 8x115 gram

Normaal 7,49

5,55

Wijncursussen en Workshop
Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.

06 21813048 
KARINLIPS.NL  

   

PROEF! Leren Wijnproeven (1 avond)
21 maart en 28 mei 2019

Wijnvignet - SDEN 1 - (2 avonden)
Start 2 april en 6 juni 2019

Wijnoorkonde - SDEN 2 - (5 avonden)
Start 16 april 2019

Wijnbrevet - SDEN 3 - (10 avonden)
Start najaar 2019

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

Deelen Stoffen en Gordijnen

Houtse Parallelweg 83 (  6016) 

5706 AD - Helmond

Tel. 0492-547023 

Di. t/m Vr. - 09.00 - 17.30u

Zaterdag - 09.00 - 16.00u

DEELEN DE 
SFEERMAKERS 
IN HUIS

STOFFEN, FOURNITUREN EN RAAMBEKLEDING

Gedichtje 
uit de oude doos
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Een ideale plek voor het jonge echtpaar 
met kleine kinderen. Allebei hebben ze 
een opleiding biologisch-dynamische 
landbouw gevolgd en de boerderij en 6 
hectare grond worden gepacht van Bra-
bants Landschap, de natuurorganisatie 
die nadrukkelijk meewerkt aan de vorm 
waarin het platteland in Brabant er in de 
toekomst uit zal zien. Duurzame ontwik-
keling van de landbouw met aandacht 
voor biodiversiteit en landschap zijn be-
langrijk voor Brabants Landschap en Elsa 
en Max pasten prima in dat plaatje.

Max: “We kweken hier ruim 50 verschil-
lende soorten groentes; dat zijn zo’n  

beetje alle soorten die in Nederland ge-
teeld kunnen worden. We leveren nu 150 
groentepakketten per week, maar de 
grond waar we over beschikken is vol-
doende om er zeker 300 te leveren.

Naast de wekelijkse pakketten die het jaar 
rond geleverd worden, hebben wij ook van 
half april tot half oktober elke zaterdag 
van 9 tot 14 uur een winkeltje bij ons op 
de boerderij waar de klant heerlijke verse 
groente kan kopen.”

Elsa: “Alles is 100% gecertificeerd biolo-
gisch. Wat we niet zelf van het land kun-
nen halen, kopen we in bij collega’s uit de 
omgeving die net als wij biologisch telen. 
Exotische producten, bijvoorbeeld voor 
het fruitpakket, komen zo goed als altijd 
uit Europa. Onze pakketten zijn voldoen-
de voor minimaal vier maaltijden. Omdat 
wij bepalen wat er wekelijks inkomt, kook 
je dus ook vier keer op basis van wat je in 
het pakket aantreft. 
De overige dagen kun je zelf nog inko-
pen maar er zijn ook mensen die een 
hele week koken uit het pakket. We heb-
ben meerdere afhaalpunten in de re-
gio en nodigen mensen graag uit om 
ook wekelijks een pakket af te nemen.  
Onze groentepakketten zijn er in vier ma-
ten, afgestemd op een, twee, drie of vier 
personen. 

Er zitten altijd vier hoofdgroenten in plus, 
afhankelijk van het seizoen, twee extra 
toevoegingen in de vorm van bijvoor-
beeld een kommer of tomaten. Er zit ook 
elke week een bijzondere soort groente 
bij. Omdat je rechtstreeks van de produ-

cent koopt, is het ook voordeliger vergele-
ken bij wat je meestal in een biologische 
winkel betaalt. Het lijntje van land naar 
klant zo kort, dat de klant de producten 
kakelvers in het pakket aantreft.’’

Max: “Wie bij ons een pakket afneemt 
heeft niet alleen elke week lekker ver-
se groente maar draagt dus ook bij aan 
duurzaamheid omdat door onze biologi-
sche manier van telen de voedingsstoffen 
in de bodem beter bewaard blijven en 
de vruchtbaarheid van de grond wordt 
gewaarborgd. En omdat wij het grootste 
deel van de producten die wij leveren zelf 
telen, draag je ook daardoor bij aan een 
duurzamere samenleving.”

De pakketten kunnen wekelijks worden 
afgehaald in Aarle-Rixtel, Beek en Donk, 
Lieshout, Gemert, Boekel, Helmond en 
Eindhoven.

Kijk voor alle informatie op 
www.tuinderijdeanthoniushoeve.nl

Op de uitgebreide website vind je ook 
originele recepten voor de groenten die 
je wekelijks in het pakket aantreft. Erg 
handig omdat er af en toe ook bijzondere 
groenten bij zitten die voor veel mensen 
een verrassing zullen zijn.

Nieuwsgierig geworden maar nog niet ze-
ker of het ook iets voor je is? 

Iedereen kan een proefpakket aanvragen 
door gewoon een mailtje te sturen via de 
website of naar: 
info@tuinderijdeantoniushoeve.nl

Biologische groente 
uit Aarle-Rixtel

Ruim twee jaar geleden 
vestigden de tuinders 

Max en Elsa zich op Croy 
in Aarle-Rixtel, in een 
mooie oude langgevel-
boerderij met een zeer 

vruchtbare grond. 



22

Evenementen
MAART TOT 23 MAART

ZATERDAG 2 MAART VRIJDAG 15 MAART

WOENSDAG 20 MAART

ZATERDAG 23 MAART

ZONDAG 3 MAART

WOENSDAG 13 MAART

Optocht Mierlo-Hout Unitas
Muziekvereniging Unitas doet mee 
met de carnavalsoptochten in 
Mierlo-Hout en Helmond.
Tijdens deze optochten zullen ze 
als muziekpiraten deelnemen. 

Optocht Mierlo-Hout
Hoofdstraat, Mierlo-Hout.

Dé Houtse Optocht Party!
Voor, na & tijdens de optocht dé 
klassieke carnvalsfeest hits met 
DJ Franky. Lekker verkleed en lekker 
aan het pils met zijn alle! Deuren 
gaan om 11:00 uur open. Snooker-
town Helmond, Hoofdstraat 136.

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

Donderdag 28 februari:
19.00u Alphonsuskapel:
Zaterdag 2 maart:
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
overleden ouders Weijts-Janssen; overleden ouders van 
Asten-van de Kerkhof; Mathieu de Bie
Zondag 3 maart:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; Carnavalsmis m.m.v. het 
kerkkoor en een delegatie van fanfare Unitas; Sjef Remmen en 
Annie Noordman; overleden ouders van de Laar-van de Ven; 
pastoor Stuart Allan;
Woensdag 6 maart:
19.00u Luciakerk Mierlo-Hout: Aswoensdagviering m.m.v. het 
kerkkoor.
Donderdag 7 maart:
19.00u Alphonsuskapel:
Zaterdag 9 maart:
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Koos Dirks; Giel Verspaget en Martina Verspaget-van Dijk; 
Pierre Cuynen v.w. sterfdag;
Zondag 10 maart:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Jacqueline van den Heuvel-Aerts; Tonny van Mierlo-
Verhofstadt; Greetje Smits-van Eeden; Lenie van Vijfeijken-
Smulders; Lena Schmitz-Snijders; Gerrit Luijben; Jan 
Verbakel; Trineke Verschuren-Janssens; Toon van Vugt; Riet 
de Ruijter-Manders; Jan Wijnen; Anna Rouss; Broer Boxstart; 
Tonnie Sanders; Ceciel Broens-Veel; Bert Allard; Harrie Vos; 
Henk Kat; Sjef Schepers; Tiny Giebels-van den Heuvel; Theo 
Kweens; Harrie van de Laar; overleden ouders Noud en Nellie 
Meulendijks-Smits; 
Harry van Bree;
Donderdag 14 maart:
19.00u Alphonsuskapel:
Zaterdag 16 maart:
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
kerkkoor m.m.v. de Oegandezen;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Zondag 17 maart:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; Gezinsviering verzorgd door de 
St. Odulfusschool m.m.v. de Oegandezen
Noud en Bennie Meulendijks en hun ouders; Annemarie van 
Bussel-Hendriks v.w. sterfdag;
Donderdag 21 maart:
19.00u Alphonsuskapel:
Zaterdag 23 maart:
09.30u Luciakerk Mierlo-Hout Gilde mis St. Antonius Abt 
m.m.v. de Oegandezen; 
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna 
m.m.v. de Oegandezen; 
Anny van de Mortel-van de Westerlo;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout m.m.v. de Oegandezen; 
Zondag 24 maart:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor; 
Donderdag 28 maart:
19.00u Alphonsuskapel:

Zoekt u informatie over een 
Houtse vereniging?

Kijk op www.onsmierlohout.nl bij de 
VERENIGINGSGIDS!

Carnavalsmis Unitas
Unitas neemt deel aan de Carnavals 
mis om 10.15 uur in de St. Luciakerk 
in Mierlo-Hout. Hoofdstraat 157

Zijactief Mierlo-Hout: 
Lezing door dr. Notermans en dr. 
Mulder in de Geseldonk. Aanvang 
20.00 uur. Wijkhuis de Geseldonk
Cederhoutstraat 44.

Etentje buiten de deur 
(De Barrier)
Op woensdag 13 maart aanvang 
13.30 uur is er weer “Etentje buiten 
de deur” in Eetcafé de Barrier. De 
kosten zijn € 14,50 p.p. Degenen 
die hieraan deel willen nemen 
graag op de zondag voorafgaand 
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 
telefoonnummer.
Eetcafé de Barrier, Houtsestraat 64.

Minor
Noteer vrijdag 15 maart in je 
agenda; dan is het namelijk weer 
tijd voor het leukste feest voor 
jongeren van 13 tot en met 17 jaar: 
Minor! Ben je 12 jaar en zit je op de 
middelbare school? Niet getreurd, 
dan mag je ook gewoon komen 
(neem wel je schoolpas mee). Het 
feest begint om 19.30 uur, duurt tot 
00.00 uur, en om 20.30 uur sluiten 
de deuren. Zorg dus dat je op tijd 
komt! Wijkhuis de Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44.

Culturele avond in de 
Eendracht
Voor alle leden van ZijActief 
Mierlo-Hout is er een culturele 
avond in de Eendracht, Sint Anna-
straat 60 te Gemert. De culturele 
avond die jaarlijks georganiseerd 
wordt door ZijActief Brabant 
Zuidoost. Zij hebben voor ons de 
topact “SOS ABBA COVERBAND” 
Deze avond is voor alle leden die 
zich hebben opgegeven. Vertrek om 
19:00 uur vanuit de parkeerplaats 
achter zaal Adelaars.

Oma’s aan de macht
De Houtse Toneel Groep voert een 
nieuwe voorstelling op. Wil jij weten 
of dit ietwat spannende, maar 
vooral doldwaze avontuur goed af-
loopt? Kom dan gezellig kijken naar 
onze voorstelling. Entree bedraagt 
5 euro. Natuurlijk zijn (lieve!) oma’s 
ook welkom. Speciaal voor deze 
voorstelling mogen lieve oma’s 
zelfs gratis komen kijken wanneer 
zij één of meerdere kleinkinderen 
meenemen.
Zaterdag 23 maart 19:00 uur 
Zondag 24 maart 10:30 uur  
Zondag 24 maart 14:00 uur
Wijkhuis De Geseldonk.
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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 
monique.aelmans-frissen@politie.nl
Rianne van Veghel 
rianne.van.veghel@politie.nl
Tel. 0900-8844

Stadswacht: 
Weg op den Heuvel 39, Helmond. 
Tel. 0492-845970

Slachtofferhulp: 
Na telefonische afspraak 
Tel. 0900-0101

Wijkzorg de Zorgboog: 
Heeft u hulp nodig bij uw per-
soonlijke verzorging en/of 
verpleging? In kleine wijkteams 
biedt de Zorgboog hulp en 
ondersteuning, afgestemd op uw 
zorgvraag. Ook voor uitleen van 
hulpmiddelen en verpleegartike-
len 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: 
sociaalteamwest@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@
buurtzorgnederland.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.

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 
gevallen kunt u altijd 
0492-522930 bellen.

Oud papier: 
Elke zaterdag van 09:00-
13:00 uur, Koeveldsestraat 16 
(buitenterrein 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
€ 6,50
€ 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

CURSUSSEN
Privé les stijldansen/openingsdans
Binnenkort bruiloft of een feestje? 

Neem nu een privé dansles. Bel naar 
Dansschool van den Putten 06-30252512.

www.danscursus.nl

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



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

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL
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Ardennen 69

TE KOOP

Janssen&Fritsenplein 22 AgaaAlpen 13

Wethouder van Rooijlaan 10 Zwaardvisstraat 4

VERKOCHT

Karpaten 71

VERKOCHT
Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 
ALS IN 

EINDHOVEN

DIRECT VERKOCHT

NIEUW

VERKOCHT


