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200.000m2 op voorraad
Gratis reserveren en breed assortiment

Wij zijn de goedkoopste
Laagste prijsgarantie en deskundig advies

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

PVC STUNT
inclusief leggen en

zelfklevende ondervloer

TARKETT DRIBACK
2 mm dik, 0,30 toplaag

slijtvast in 18 kleuren
van 55.95 nu per m2  voor maar

33.95
...en een pvc vloer heeft vele voordelen zoals: is geluiddempend, 

makkelijk in onderhoud, supersterk en duurzaam, 
voelt comfortabel aan, gemakkelijk te monteren 

en te demonteren etc.

verkrijgbaar in 
7 kleuren

van 39.95 nu 
per m2

24.95

PLAK PVC

TER HURNE 
VISGRAAT PVC

verkrijgbaar in 
4 kleuren

van 39.95 nu 
per m2

27.95

TARKETT 
DRIBACK PVC

verkrijgbaar in 
18 kleuren

van 34.95 nu 
per m2

16.95

2e paasdag en
zondag 28 april 

geopend 12.00-17.00 uur
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Op de koffi  e bij…
Daan Mikkers

Honderd jaar  
RKSV Mierlo-Hout
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18

inhoud

COLOFON
Ons Mierlo-Hout Magazine
Ook op internet: 
www.onsmierlohout.nl

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

UITGEVER
Adcommunicatie 
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 
5708 HN  Helmond

ADVERTENTIES
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
nieuwsberichten e.d.: 
E-mail redactie@onsmierlohout.nl
Internet www.onsmierlohout.nl
Steenovenweg 20,
5708 HN  Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot 20 mei.
Verschijningsdatum volgende
editie 31 mei 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
Eric van der Putten

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.

In de 
spotlightsspotlights

Toon is geen geboren Mier-
lo-Houtenaar, maar zeker 
wel getogen!  Hij komt van 
oorsprong uit Mierlo, maar 
woont al 55 jaar met veel 
plezier in Mierlo-Hout sa-
men met zijn vrouw Friedie. 
Naast dat hij nog altijd met 
veel plezier rijles geeft, is 
Toon ook actief binnen het 
verenigingsleven: Afgelopen 
december was hij 44 jaar lid 
van Carnavalsvereniging de 
Houtse Kluppels. Daarnaast 
was hij in 1993 prins en is hij 
ere-lid binnen de vereniging.
In 2018 was hij 50 jaar in 
dienst bij VOC rijschool van 
Oyen en in gesprek met 
Toon blijkt al snel dat zijn 

passie voor het lesgeven er 
niet minder op geworden is 
na al die jaren. In juni loopt 
zijn instructeursbewijs af, 
maar het halen van een 
nieuw bewijs staat alweer op 
de planning, deze is dan 5 
jaar geldig. Een van de leu-
kere dingen is natuurlijk dat 
door de jaren heen, het ook 
voor is gekomen dat hij 3 ge-
neraties van één familie les 
geeft: ‘’ Dan zegt een leerling 
tegen me: ‘’Mijn opa of oma 
heeft ook nog les gehad 
van u’’, dat vind ik wel mooi 
om te horen’’, vertelt Toon. 
Naast het gewone lesgeven 
is Toon gespecialiseerd in 
het lesgeven van mensen 

met een beperking, maar 
ook leerlingen die last heb-
ben van faalangst kunnen bij 
Toon met een gerust hart het 
auto rijden leren.
Wat de toekomst brengt? 
Het is in ieder geval duidelijk 
dat Toon nog lang niet klaar 
is met lesgeven en zolang als 
zijn gezondheid het toestaat, 
wil hij ermee doorgaan. Zijn 
vrouw Friedie denkt wel te 
weten waarom complete fa-
milies lessen bij haar man: 
‘’Toon is altijd een tevreden 
mens, altijd positief. Zijn 
motto is dan ook: Een dag 
niet gelachen is een dag niet 
geleefd’’. En Toon? Die vindt 
het allemaal boitegewóón. 

(Bron foto; Mandy Meeuwsen www.helmondnu.nl).

Als je uit Mierlo-Hout komt en je 
hebt je rijbewijs gehaald, zit er 

een grote kans in dat je bij Toon in 
de auto hebt gezeten! Al 57 jaar is 
Toon van de Mortel rijinstructeur 

Toon is inmiddels 79 jaar oud, maar 
‘hobbyt’ nog 3 dagen in de week als 

instructeur. 

Toon van de Mortel
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2e paasdag en
zondag 28 april 

geopend 12.00-17.00 uur Deze keer hebben we een 
gezellig gesprek gehad 
met Daan Mikkers, 
de jeugdburgemeester 
van Helmond.

Gemeente bezoekt
Mierlo-Hout

9

Op zaterdag 23 maart, 
brachten het college 
van burgemeester en 
wethouders een bezoek 
aan Mierlo-Hout 

The voice of ’t Hout

10

Dave Vermeulen gaf 
spetterende afsluiting in 
de Geseldonk

De maand mei wordt 
het hoogtepunt van het 
honderdjarig jubileum 
van de voetbalclub
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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

INZAMELING
OUD PAPIER
KLEDING
SCHOENEN

Elke zaterdag van 09.00 - 13.00 uur 
Koeveldsestraat 16

Mierloseweg 329, Helmond www.deelenmenswear.nl

54,95

34,95

44,95

49,95

trui 
lange 
mouw

t-shirt 
ronde
hals

t-shirt 
vhals

Bermuda

twinlife
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25 jaar Buurtpreventie 
Apostelwijk Mierlo-Hout

De werkgroep Attentie ‘Buurtpreventie Apostelwijk’ 
kijkt terug op haar 25 jarig bestaan

In 1994, toen buurtpreventie landelijk 
werd gezien als een onderwerp waarmee 
de veiligheid van burgers kon worden 
verbeterd, ontstond in de Apostelwijk 
deze werkgroep. Mede aanleiding hier-
voor was een fikse golf van inbraken 
die in de wijk plaats vond. Berry Smits, 
destijds voorzitter van buurtvereniging 
Apostelwijk (opgericht 1992) vond in 
deze probleemstelling, een interessante 
aanleiding om buurtpreventie te starten.

In overleg met buurtbrigadier Geert van 
de Linden werd een bewonersavond ge-
organiseerd. De opkomst was prima en 
een projectgroep werd snel gevormd. 
Zo’n 10 straatcoördinatoren, 2 hoofd-
coördinatoren, politie, stadswacht, een 
Wocom medewerker en gemeentelijk ver-
tegenwoordiger, vormden daarna de pro-
jectgroep. Nu, 25 jaar later, is deze groep 
qua samenstelling nog steeds actief. Be-
woners van het eerste uur zijn nog steeds 
enthousiast! 

Vrij snel was de algehele conclusie dat 
buurtpreventie ruimer moest worden in-
gezet! Er werden projecten en info avon-
den georganiseerd, waar met name de 
eigen veiligheid, in en rond de woning, 
voorop stond. Kostbare spullen werden 
gegraveerd en het hang- en sluitwerk kre-
gen de nodige aandacht. Inmiddels kreeg 
het thema buurtpreventie meer en meer 
aandacht. In Helmond werden diverse 
wijk-buurtpreventie-projecten gestart. 
Mierlo-Hout was daarin zelfs koploper en 
had bijna een wijkdekking!
Er werden projecten opgestart. Een van 
deze is nu nog steeds actueel: witte voet-
jes project! De wijk ingaan en beoordelen/
controleren of bijv. deuren zijn gesloten, 
fietsen opgeborgen, achterom-paden 
toegankelijk en veilig zijn, auto’s afgeslo-
ten etc.
De projectgroep heeft in haar 25 jarig be-
staan vele projecten opgepakt die met 
leefbaarheid en woonomgeving te maken 

hebben. Met Wocom werd overleg ge-
pleegd om tijdens de renovatie de voor-
zieningen voor PKVW (Politie Keurmerk 
Veilig Wonen) aan te brengen.  Met de 
gemeenten werden projecten uitgevoerd 
waar o.a. Groen Onderhoud (boom wis-
selplan – Goorloopzone), Parkeren, (eigen 
parkeer onderzoek), Openbare Verlichting 
(pilot met HF-verlichting),30 km zone, 
verkeersveiligheid, wijkpark aanpassin-
gen etc. aan de orde kwamen. Allemaal 
zaken die de leef- en woonomgeving in 
de Apostelwijk ten goede kwamen. Ook 
het project Herinrichting van de woningen 
aan de Suurhoffstraat (sloop 47 wonin-
gen!) werd op initiatief van de werkgroep 
op de rol gezet! Dit om verpaupering te-
gen te gaan.

De wijk bestaat uit zo’n 147 huurwoningen 
en ca. 400 eigen woningen. Kortom, een 
heel gedifferentieerde samenstelling. Dit 
zien we gelukkig ook terug in de project-
groep. Het woongebied  van de Mierlos-
weg werd eind 90-jaren toegevoegd.
De projectgroep probeert elk jaar een spe-
cifiek thema of onderwerp uit te voeren. 
Zo werd in 2014 het project ‘waterput’ 
opgestart. Vanuit historisch oogpunt werd 
naar het voorbeeld van een eeuwenoude 
waterput, een replica gebouwd. In de wa-

terput werden archeologische vondsten 
geplaatst, een maquette van het Apostel-
huys en zaken die herinnerden aan kar-
dinaal van Enckevoirt. Een Mierlo-Houtse 
kardinaal die rond 1500 in Rome samen 
met Paus Adrianus de kerk vertegen-
woordigde.
Kortom, de werkgroep is veelzijdig en 
heeft bewezen haar steentje bij te dragen 
aan een fijne en prettige leef- en woon-
omgeving in de Apostelwijk. Buurtpre-
ventie is overigens geen garantie dat vei-
ligheid is gewaarborgd, maar samen met 
de leden van de WhatsApp groep wel een 
middel om die veiligheid te verhogen!
Op donderdagavond 9 mei zal vanaf 
19.30 uur een feestelijke wijkbijeenkomst 
worden gehouden in zaal de Koning op de 
Mierloseweg..
Bewoners van de Apostelwijk / Mierlo-
seweg worden dan uitgenodigd om deze 
feestelijke getinte avond bij te wonen. De 
avond wordt geopend door burgemeester 
Blanksma en verder ingevuld met een te-
rugblik, hondenbeleid, Tiny Forest, maai-
beleid en brandweer. 

Daniëlle Kuijpers - Verhorevoort 
en Berry Smits
Hoofdcoördinatoren projectgroep 
“Attentie Buurtpreventie Apostelwijk”

De werkgroep rondom de waterput. (bron foto; Berry Smits).
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Daan Mikkers 
Op de koffie bij...

Daan is 17 jaar oud, leerling van het Dr. 
Knippenbergcollege (4 VWO economie 
en maatschappij) en komt uit ons eigen 
Mierlo-Hout.  Een paar weken geleden is 
Daan aangesteld als de nieuwe jeugdbur-
gemeester van Helmond. Reden voor mij 
om eens op de koffie te gaan bij Daan. 
We hebben in de Geseldonk afgespro-
ken. Een jeugdburgemeester is een soort 
schakel tussen de jeugd en politiek. Daan 
zat voorheen al 2 jaar in de jeugdgemeen-
teraad als raadslid en is dus geen onbe-
kende in de Helmondse (jeugd)politiek. 

Vorig jaar was dit nog gekoppeld aan een 
maatschappelijke stage en zaten er veel 
meer jongeren in de raad. Dit jaar is het 
geen stage meer en zijn ze met een klei-
ner gezelschap over. Het is nu wel een 
stuk serieuzer zegt Daan. Iedereen die 
het echt leuk vond is na vorig jaar blijven 
‘hangen’. 

“En hoe voelt dat, 
jeugdburgemeester van Helmond?” 
Daan: “Het voelt wel een klein beetje an-
ders. Het is even wennen voor mij. Ieder-

een wil wel iets vragen en van de media 
krijg ik ook veel meer aandacht. Het hele 
college was erbij toen ik werd aangesteld. 
Ik vind het wel echt een hele eer.”

“Hoe werkt zo’n sollicitatie voor 
jeugdburgemeester en hoe kwam 
je op het idee om te solliciteren?” 
Daan: “Iedereen die wilde solliciteren voor 
jeugdburgemeester mocht een filmpje 
insturen met daarin zijn/haar motivatie 
om jeugdburgemeester te worden. Ik had 
vorig jaar ook al gesolliciteerd’, maar toen 
ben ik het helaas niet geworden. Toen 
moest je een speech houden en daar was 
Pauline, de jeugdburgemeester van vorig 
jaar, heel goed in. Tijdens onze eerste ver-
gadering met de jeugdgemeenteraad dit 
jaar werd er uitgelegd wat je moest doen 
om te solliciteren voor de nieuwe jeugd-
burgemeester. Ik dacht dat lijkt me nog 
steeds heel leuk dus ik doe weer mee. 

Door: Loes Bakels – van Rijsingen

Elke uitgave gaan we op de koffie bij een 
wijkbewoner/wijkbewoonster, vereniging, bedrijf 

of betrokkenen van de wijk Mierlo-Hout. 
Deze keer hebben we een gezellig gesprek gehad 

met Daan Mikkers, de jeugdburgemeester 
van Helmond in 2019. 

Loes aan de koffie met Daan Mikkers. (bron foto; Eric van der Putten, www.onsmierlohout.nl)
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Voor mij was het de 2e keer scheepsrecht 
in plaats van de 3e keer.’’

“Had je verwacht dat je 
jeugdburgemeester zou worden?” 
Daan: “Nee helemaal niet! Ik had heel 
lang niks meer gehoord dus ik ging er al 
vanuit dat ik het niet was geworden. De 
datum waarop we uiterlijk iets zouden 
horen was al verstreken dus ik had er he-
lemaal niet meer aan gedacht. Het kwam 
dus echt nog als een verrassing dat ik het 
wel was geworden.” 

“En zei burgemeester Elly Blanksma 
nog iets over je sollicitatie?” 
Daan: “Ja, ze vond mijn sollicitatie er echt 
uitspringen dit jaar. Ze was heel blij. We 
zijn nu, met de jeugdgemeenteraad erbij, 
met een klein en leuk gezelschap en we 
zijn allemaal heel gemotiveerd.” 

“Je familie zal ook wel trots zijn?” 
Daan: “Ja, mijn ouders waren ook super 
enthousiast. Nu nog steeds. Mijn opa is 
ook heel trots. Hij vertelt het tegen ieder-
een die hij spreekt. De leerkrachten waren 
ook echt blij voor me. Sommige leer-
krachten zeggen: “Klopt het dat ik jou op 
tv heb gezien?”. Het is nu het 2e jaar op 
rij dat de jeugdburgemeester van het Dr. 
Knippenbergcollege afkomt. 

“Heb je ook al echte taken als 
jeugdburgemeester gekregen?”
Daan: “Ja, ik zit natuurlijk ook in de jeugd-
raad en daar bespreken we ook zaken tij-
dens onze vergaderingen. Ik mocht in het 
stadion van Helmond Sport ruim 1000 
kinderen toespreken bij de afsluiting van 
Scoor een Boek (een project samen met 
Bibliotheek Helmond-Peel, Helmond 
Sport en JIBB). En om nog even iets con-
creets te noemen… ik mag ook mee ap-
pels uitdelen bij de wandelvierdaagse in 
mei.”

“Heb je nog goede ideeën of 
plannen voor Helmond?”
Daan: “Ik wil me vooral richten op de 
jongeren in Helmond. Daar kan nog veel 
voor veranderen. Denk aan evenemen-
ten en uitgaan. Hier in Helmond is voor 
de jeugd niet zo heel veel om op stap te 
gaan. Wel wordt er op zaterdagavond in 
Helmond goed gecontroleerd door de po-
litie. Veel jongeren kiezen er daarom voor 
om bijvoorbeeld naar Eindhoven te gaan. 
Daar is het veel drukker. Ook wil ik wat 

aan de verkeersveiligheid doen, en dan 
met name voor fietsers. Ik fiets zelf veel 
door Helmond en denk dan regelmatig 
dat bepaalde verkeerssituaties echt be-
ter moeten. Met name in het centrum en 
rondom scholen. Drank en drugs zijn ook 
altijd nog problemen waar iets aan moet 
gebeuren, maar dat is vaak net zoiets als 
dweilen met de kraan open. De gemeente 
kan dit moeilijk tegengaan.’’

“En wat denk je dan van 
de wijk Mierlo-Hout?” 
Daan: “Ik ben opgegroeid in Mierlo-Hout. 
Er is weinig mis met de wijk vind ik. Het is 
vrij modern en ik vind het een mooie wijk. 
Er zijn altijd wel wat kleine dingetjes die 
beter kunnen. Zoals bijvoorbeeld onder-
houd, het gras in de speeltuintjes maai-
en en vernielingen in de gaten houden. 
Misschien zou er soms wat meer toezicht 
moeten zijn.”

“Wat zijn je hobby’s?”
Daan: “Met vrienden uitgaan, Netflix (ei-
genlijk iets te vaak) en fitnessen is de be-
doeling, maar dat komt er niet altijd van. 
Ik werk ook nog bij de Jan Linders en heb 
daar hele gezellige collega’s.”

“Weet je ook al wat je later zou 
willen worden?”
Daan: “Ik ga eerst nog studeren. Ik zit te 
denken aan bijvoorbeeld bestuurskunde. 
Of iets met economie en rechten. Dus ik 
heb nog wel even de tijd om goed uit te 
zoeken wat ik echt leuk vind.”

“En als laatste vraag. Als je nou echt 
ooit burgemeester zou worden, 
wat zou je dan willen veranderen?”
Daan: “Wat ik al zei, ik zou echt iets aan 
de veiligheid willen doen. En hard optre-
den tegen criminaliteit. Ik vind soms dat 
straffen bijvoorbeeld wel heel laag zijn 
of dat er te weinig maatregelen worden 
genomen om de criminaliteit te vermin-
deren, maar dat is ook allemaal heel erg 
lastig. Wie weet word ik ooit wel echt bur-
gemeester en dan zullen we zien.”

Ik bedank Daan voor zijn tijd en het ge-
sprek. Daan heeft het best druk dus het 
was even zoeken naar een geschikt mo-
ment tussen school, werk en andere af-
spraken door. We vinden het allebei leuk 
dat het toch is gelukt, en ik kon nu na-
tuurlijk zijn ambtsketting ook eens goed 
bekijken in het echt.

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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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

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.  

www.gewoon-koen.nl

Koen staat al meer dan 20 
jaar in de keuken. In kook-
studio Gewoon Koen heeft 
hij een nieuwe uitdaging ge-
vonden, waarbij hij zijn pas-
sie voor koken kan delen met 
anderen. “Alle workshops zijn 
gegarandeerd een bijzondere 
ervaring. We beginnen met 
een heerlijk welkomstdrank-
je en -hapje, daarna volgt de 
professionele uitleg van het 
menu!”

Bij Gewoon Koen is van alles 
mogelijk. Naast het stan-
daard 4-gangen keuzeme-
nu voor maar €42,95 kun je 
kiezen voor een themamenu 
of een menu dat je zelf hebt 
samengesteld. Voor sma-
kelijke workshops kun je te-
recht met groepen van 8 tot 
20 personen. 

Daarnaast verzorgt Gewoon 
Koen catering op maat!

Gewoon 
Koen
catering & les
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Na een warm ontvangst in De Geseldonk 
opende Jan Drouen, voorzitter van de 
wijkraad, het wijkbezoek met een wel-
komstwoord en een toespraak door bur-
gemeester Blanksma. ‘Een wijk is pas een 
wijk als er echt in wordt geleefd en in dat 
opzicht doet het mij als burgemeester 
heel goed te zien wat hier allemaal wordt 
georganiseerd en welke initiatieven in de 
wijk worden ontplooid’ deelde zij met de 
deelnemers aan het wijkbezoek.

Wandeling door de wijk 
Het vervolg van het ochtendprogramma 
bestond uit een wandeling door de wijk. 

Het gezelschap ging in groepjes uiteen 
om kennis op te doen over:
• Het nieuwe centrumplan voor 
 Mierlo-Hout van Savant, Compaen 
 en Qliq bij Alphonsus;
• De huidige sportaccommodaties en de
 wensen voor een nieuw sportcomplex
• Nei Skoen en ORO;
• De activiteiten en plannen van 
 OBS ’t Hout, Kinderdagverblijf 
 Villa Vrolijk en Jibb
• De aandachtspunten in het natuur-
 gebied Groot Goor waaronder de 
 ervaren hondenoverlast. Daarnaast
 werd tijdens de wandeling het zwerfvuil 

 door de aanwezigen opgeruimd in het
 kader van de Landelijke Opschoondag
• Het verkeer, de verkeersbeleving en
 de huidige parkeervoorzieningen bij 
 de Hoofdstraat.

Daarnaast bezochten de aanwezigen 
eveneens de zogenoemde Cave, de jon-
gerenruimte in De Geseldonk. Hier kreeg 
men uitleg over de jeugddisco, de Minor 
frisfeesten en de wens om het aantal acti-
viteiten in The Cave voor oudere jongeren 
uit te breiden. 

Project Kansrijk 
Na de lunch gaf Jan Drouen, voorzitter van 
de wijkraad, uitleg over het Project Kansrijk 
Mierlo-Hout. Dit project heeft als doel dat 
iedereen in Mierlo-Hout mee kan doen. 

Om dit te kunnen realiseren zijn er al ver-
schillende projecten gestart waaronder: 
een koffieochtend, welkomstpakketten 
voor nieuwe inwoners en ondersteuning 
bij buurtactiviteiten. Wijkwethouder Ca-
thalijne Dortmans sprak haar waardering 
uit over de wijk en het wijkbezoek: ‘het is 
mooi om te zien dat de samenhorigheid 
in Mierlo-Hout zo groot is, een wijk waar 
mensen zich om elkaar bekommeren’. 

Op zaterdag 23 maart, bracht het college 
van burgemeester en wethouders en de raad 

een bezoek aan Mierlo-Hout.

Vol programma bij bezoek 
aan Mierlo-Hout  

Vol programma bij bezoek 

Zondag 14 april was het weer zover. De 
jaarlijkse Palmpaasviering in de St. Lucia 
kerk. Alle kinderen waren welkom maar 
de communicanten van dit jaar waren, 
zoals elk jaar, speciaal uitgenodigd voor 
deze viering. 

Bij een Palmpaasviering lopen de kinde-
ren een kleine ‘tocht’ met hun zelf ge-
knutselde Palmpasenstok. Een Palmpa-

senstok vertelt eigenlijk het verhaal van 
de laatste week van het leven van Jezus. 
Bovenop de stok zit een broodhaantje. 

Voor de viering waren alle kinderen sa-
mengekomen in de tuin van de pastorie. 
De kinderen hadden allemaal een mooie 
Palmpasenstok gemaakt met vrolijke 
kleuren en versieringen. Het was een leu-
ke en leerzame viering.

Palmpaasviering

(Bron foto; Knoops Fotografi e).

(Bron foto; Mirjam Koppelmans).
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The voice 
of ’t Hout

In de voorgaande weken werd 
er in alle klassen gewerkt met 
het thema. Van alles wat met 
muziek te maken heeft, kwam 
voorbij in het lesprogramma. 
Kinderen leerden verschillen-
de ritmes met instrumenten 
en zongen zelfs in canon. 

Voor de afsluiting van het 
thema was er een show in de 
Geseldonk voor alle leerlingen. 
The Voice of ’t Hout! Verschil-
lende muzikale leerkrachten 
deden mee en er was een jury 
die op ‘draaistoelen’ zat net 
zoals bij The Voice op televi-
sie. De jury bestond natuurlijk 
uit hun eigen Ilse de Lange, 
Anouk, Mark(o) Borsato en 
René (Ali) B. In de weken daar-
voor konden leerkrachten zich 
inschrijven om mee te doen 
en werd er flink geoefend. De 
deelnemende leerkrachten 
werden in de week voor de 
show verrast in de klas met 
hun eigen finaleticket. En wat 

een (verborgen?) talenten za-
ten er onder de leerkrachten! 
Leerling Jasmijn uit groep 7B 
zong ook een lied, zij was een 
surprise act. Vanachter een 
doek heeft ze prachtig ge-
zongen. De jury mocht daarna 
raden wie er stond te zingen. 
Toen duidelijk werd dat het 
Jasmijn was, kwam ze onder 
een luid applaus achter het 
doek tevoorschijn. Tijdens de 
show had de evenementen-
club van de school nog een 
verrassing in petto voor de 
zaal: Dave Vermeulen, fina-
list van The Voice of Holland 
in 2016 kwam optreden. Hij 
wist alle leerlingen enthousi-
ast te krijgen en de hele zaal 
ging uit zijn dak. Alle kinderen 
stonden te dansen, springen 
en swingen. Quote van een 
leerkracht: “Ik heb nog nooit 
zoveel gelachen voor 10.00 
uur ’s morgens”. Het was een 
geweldige ochtend voor alle 
leerlingen en leerkrachten. 

Op woensdag 3 april had OBS ‘t Hout 
een spetterende afsluiting in de 

Geseldonk van het grote thema bij 
hun op school: Muziek.

Als verrassing kwam ook Dave Vermeulen, bekend van The Voice 
Of Holland, een optreden geven (bron foto’s; Eric van der Putten).

Drukte tijdens 
jaarvergadering 

van KBO-St. Lucia
Op donderdag 21 maart vond 
in wijkhuis De Geseldonk de 
jaarvergadering van KBO-St. 
Lucia plaats. Een goed mo-
ment om het afgelopen jaar 
eens door te nemen en om 
maar liefst 25 leden te huldi-
gen die allen 12,5 jaar lid zijn 
van het KBO.

Huldiging
Alle 25 leden kregen een fe-
licitatie en een mooie balpen 
met inscriptie cadeau. De-
gene die niet aanwezig kon-
den zijn, kregen de attentie 
thuis bezorgd. Mevrouw F.J.M. 
Kweens-Verhoeven was maar 
liefst 25 jaar lid. Voorzitter Piet 
Maas is bij haar langs geweest 
om de KBO Brabant oorkon-
de en een mooie bos bloemen 
te overhandigen.
 
Bestuur
Misschien heeft u ook voorbij 
zien komen dat de vereniging 
op zoek was naar een nieuwe 
voorzitter. 

Helaas zijn er geen kandidaten 
voorgedragen en om deze re-
den heeft Piet Maas zich voor 
minimaal 1- en maximaal 3 
jaar weer herkiesbaas gesteld 

als voorzitter. Vervolgens werd 
er afscheid genomen van 
KBO’s gewaardeerde secre-
taris Gairthy Exalto. Gairthy 
heeft zich vele jaren tomeloos 
voor het KBO St. Lucia inge-
zet. Joke van de Moosdijk is 
aangewezen als nieuwe secre-
taris.

KBO-er van het jaar
Ook werd tijdens de vergade-
ring de: ‘KBO-er van het jaar’ 
benoemd. Er waren 3 geno-
mineerden: Jan van den Hurk, 
Diny Jeuken en Gairthy Exalto. 
Uiteindelijk kreeg Gairthy de ti-
tel uitgereikt vanwege haar ge-
noemde diensten als secretaris.

KBO
ST. LUCIA

De jubilerende leden werden tijdens de jaarvergadering gehuldigd 
(Bron foto; Jan Dijstelbloem, www.jadijfoto.nl).



11

Dat is kort samengevat de wens van 
kinderen, ouders en medewerkers van 
Openbare basisschool ’t Hout en Villa 
Vrolijk. De afgelopen tijd hebben kinde-
ren, ouders en leerkrachten volop meege-
dacht over de visie en inrichting van het 
nieuwe kindcentrum. 

Natuurlijke overstap van opvang 
naar onderwijs
Obs ’t Hout werkt nauw samen met Vil-
la Vrolijk. Het kinderdagverblijf aan de 
Geldropseweg biedt dagopvang, voor-
schoolse- en naschoolse opvang en krijgt 
straks een tweede opvanglocatie binnen 
het nieuwe kindcentrum. Ingrid van der 
Hulst: “Doordat we straks ook op de Ma-
honiestraat zitten, kunnen kinderen nóg 
makkelijker en in hun eigen tempo, de 
overstap maken naar de basisschool. We 
kunnen het kind al van jongs af aan vol-
gen en kijken naar wat het nodig heeft. Zo 

is het voor het ene kind prettig om nog 
iets langer bij de opvang te blijven, terwijl 
een kind dat voorligt op zijn ontwikkeling 
al eerder naar school kan. Het wordt zo-
veel makkelijker om dat te realiseren als je 
alles onder één dak hebt.”

Dichtbij de natuur
Samen met ouders, leerkrachten, kin-
deren en Villa Vrolijk is de visie van het 
nieuwe kindcentrum bepaald. Het biedt 
straks volop ruimte en verbinding met de 
natuur. Er worden extra bomen geplant, 
er is veel ruimte voor groen en er komen 
echte dieren. Het wordt een beleving om 
buiten te zijn. “Het is zo mooi om te zien 
hoe kinderen genieten van het verzorgen 
van dieren. 

Dat kinderen kunnen opgroeien in ver-
binding met natuur én dieren wordt echt 
de kracht van ons kindcentrum. En na-
tuurlijk ook dat we elkaars ruimte kunnen 
gebruiken en van elkaars professionaliteit 
kunnen profiteren. Samen zijn wij verant-
woordelijk en dragen we de zorg voor het 
kind”, vertelt Anke van der Heijde, team-
leider op de school.

Eigentijdse opvang en onderwijs: 

Kindcentrum ’t Hout! 
Eén locatie voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar opvang en 
onderwijs vanuit dezelfde visie samenwerken en waar de 

overgang naar de basisschool natuurlijk verloopt. Een plek in 
het groen waar kinderen buiten kunnen spelen en ontdekken, 

dieren kunnen verzorgen en elkaar kunnen ontmoeten.’ 

Leerling leerlingenraad: 
‘Als het klaar is noemen 

we het kindcentrum 
‘ons kinderparadijs 

op ’t Hout’!

(Bron foto; OBS ‘t Hout).

Huiselijke uitstraling
Ook de inrichting van het nieuwe kind-
centrum krijgt veel aandacht. Voorop 
staat dat het kind zich er prettig voelt 
zodat het ook goede onderwijsresultaten 
kan behalen. Met een huiselijke sfeer, veel 
open ruimten en altijd die verbinding naar 
buiten. Alles is erop ingericht een veili-
ge, gezellige en duidelijk gestructureerde 
school te zijn.
“De lokalen van de buitenschoolse op-
vang geven we echt een andere sfeer. 
Kinderen komen straks niet in een klas-
lokaal, maar komen ‘thuis’, in een gezelli-
ge ruimte waar vrij gespeeld kan worden. 
Natuurlijk is er begeleiding en bieden we 
de kinderen ook iets aan. Maar ons motto 
blijft: Elk kind moet het leuk hebben.”

Uitzicht op de verbouwing
In augustus krijgt Obs ‘t Hout de be-
schikking over het gebouw aan de Maho-
niestraat 9. “Op de verbouwing is het nog 
even wachten, maar we hebben er zin in! 
Straks zit alles bij elkaar: school, sport-
park, buurthuis, sporthal, kinderopvang, 
peuterspeelzaal. Dat sluit goed aan bij 
onze visie: niet apart, maar samen. Sa-
men zorgen we voor gelukkige kinderen, 
ouders en leerkrachten.”

Meer informatie over Obs ’t Hout is 
te vinden op www.obshout.nl 
Openbare basisschool 't Hout
Mahoniehoutstraat 13, 5706 VS Helmond
T 0492-523847 | obshout@obsh.nl
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Vrouwen die de laatste tijd 
iets teveel voor hun kiezen 
hebben gekregen. Er zijn veel 
situaties te bedenken waar-
bij een vrouw zichzelf op de 
achtergrond plaatst. Voor die 
vrouw is het bedoeld. Zij kan 
in aanmerking komen voor 
een `Brandnewoman`-ver-
wendag. De dame in kwestie 
dient woonachtig te zijn in 
Mierlo, Mierlo-Hout of Bran-
devoort.

Kent u iemand in uw omge-
ving, buurvrouw, zus, nicht, 
moeder, oma, vriendin of 
collega, die voldoet aan de 
eerdergenoemde criteria, geef 
haar dan op. 

Vermeld de reden waarom u 
denkt dat zij hiervoor in aan-
merking komt. Van de aange-
ver/geefster wordt verwacht 
dat hij/zij de “Brandnewo-
man” ’s-ochtends om 09.30 
uur brengt en ’s-middags 
vanaf 16:00 uur weer aanwe-
zig is om de ‘Brandnewoman’ 
te adviseren bij het uitzoe-
ken van een nieuwe outfit en 
daarna samen een hapje te 
eten.

Opgeven kan schriftelijk via 
het volgende e-mailadres: 
boutique4more@live.nl. De 
betrokken ondernemers staan 
garant voor een fantastische 

Verwendag! U kunt de kan-
didate opgeven tot en met 
woensdag 15 mei.
Kent u zo iemand, is er iemand 
in uw nabije omgeving die wel 
is extra verwend mag worden? 
Geef haar dan op voor deze 
‘Brandnewoman’-verwendag! 

Deelnemende ondernemers/
winkeliers:
Boutique4more:  
www.boutique4more.nl

Cafetaria Brandevoort: 
www.cafetariabrandevoort.nl

Jumbo Supermarkt: 
www.jumbo.com

Kapsalon de Veste: 
www.kapsalon-deveste.nl

Pedicure Jolanda: 
www.pedicurejolanda.com

Pedicure Cindy Verheijen:
www.pedicurecindyverheijen.nl 

Praktijk KI-MA: 
www.ki-ma.nl

Schoonheidssalon Inessensa:
www.inessensa.nl

Seringe – bloemen en meer: 
www.seringe.nl

Villa Vesper – Conceptstore:
www.villavesper.nl

Brandnewoman 
Verwendag

Ook in 2019 is er opnieuw een Brandnewoman 
Verwendag! De eerstvolgende Verwendag zal 

plaatsvinden op vrijdag 24 mei en u kunt 
hiervoor een kandidate opgeven. Dit initiatief 
is bedoeld voor vrouwen die niet aan zichzelf 

toekomen, door wat voor omstandigheden dan 
ook, vrouwen die altijd voor een ander klaar 
staan, vrouwen die in een benarde situatie 

terecht zijn gekomen en zichzelf 
(moeten) overslaan.

w w w. b o u t i q u e 4 m o r e . n l

B O U T I Q U E 4 M O R E

Ontspannen shoppen

D e  P l a e t s e  1 6 5 ,  5 7 0 8  Z K ,  
H e l m o n d - B r a n d e v o o r t

GRATIS intake, gezondheidscheck én proefles!GRATIS intake, gezondheidscheck én proefles!

UNIEK IN HELMOND
personalfitnessnederland

intake, gezondheidscheck én proefles!

100% GARANTIE
“Doel tóch niet helemaal behaald? 

Dan gaan we kosteloos door!”

Kevin Coort - Personal Trainer

personalfitnessnederland.nl

personal

100% GARANTIE
“Doel tóch niet 

Dan gaan we kosteloos door!”

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
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Wijkspeelplan Mierlo-Hout gereed
Vorig jaar hebben veel bewoners en part-
ners in de wijk mee gedacht over verbete-
ring van speelplekken in Mierlo-Hout. Het 
resultaat is nu gereed: het Wijkspeelplan 
Mierlo-Hout 2019-2023. In het wijkspeel-
plan staat wat we in Mierlo-Hout willen 
doen om de speelruimte gevarieerd, ei-
gentijds en avontuurlijk te maken.

Daarbij gaan we uit van 6 punten:
1. Centrale speel- en sportplekken 
 voor iedereen creëren
2. Diversiteit van het speel- en 
 sportaanbod verbreden
3. Co-creatie: samenwerking met 
 bewoners en partners
4. Speel - en beweegroutes versterken
5. Benutten van voorzieningen en 
 verenigingen
6. Verruimen van mogelijkheden voor 
 bewegen op de stoep en in het groen.

Hiermee willen we de omgeving zo aan-
trekkelijk maken dat alle bewoners, en 
vooral kinderen, graag buiten gaan bewe-
gen, ontmoeten en ontdekken.

We starten in 2019 in twee buurten 
met ontwerpen en herinrichten 
van de speelruimte
Het gaat om de omgeving van de Mr. 
Rietkerklaan en om de omgeving van 
de Mahoniehoutstraat. Hier staan speel-
toestellen die hard aan vervanging toe 
zijn. Bovendien hebben enthousiaste 
bewoners en OBS ’t Hout initiatieven 
ingebracht. Het verder uitwerken van de 
ideeën tot een concreet plan organiseert 
de gemeente komend half jaar samen 
met de wijkraad, de LEV-groep en JIBB+. 
Kinderen krijgen daarbij, bijvoorbeeld via 
school, allereerst de gelegenheid om mee 
te denken. En natuurlijk betrekken we ook 

initiatiefnemers die zich al eerder hebben 
gemeld, buurtbewoners en partners.

Voor 2020 en daarna maken we een
meerjarenprogramma voor de hele stad
Ter voorbereiding stellen we dit jaar ook 
voor alle andere Helmondse wijken een 
wijkspeelplan op. Alle wijkspeelplannen 
voegen we samen tot een meerjarenpro-
gramma voor de periode 2020 tot 2023.
Om dit passend te maken binnen het be-
schikbare budget zijn verschuivingen in 
de planning van wijkspeelplannen niet uit 
te sluiten.

Wilt u meer weten over de uitvoering van 
het wijkspeelplan? Kijk op www.helmond.
nl/speelruimte. Op deze webpagina vindt 
u de beleidsnota en het Wijkspeelplan 
Mierlo-Hout 2019-2023. Ook plaatsen we 
hier alle informatie over de voorbereiding 
en herinrichting van speelplekken en hoe 
u hierover mee kunt denken. En we pu-
bliceren hier het meerjarenprogramma 
zodra dat is vastgesteld (begin 2020).

Voorjaarvergadering 
gilden Kring Peelland op ’t Hout

De eucharistieviering werd voorgegaan 
door kringpastor P. Jansen. De Lucia 
kerk was weer mooi versierd en het koor 
maakte de viering compleet. Rond 11.00 
uur schoven de ca. 85 gildebroeders en 

zusters aan voor de lunch in zaal Adelaars. 
Nadat de inwendige mens was gevuld, 
waarbij de traditionele brandewijn met 
suiker niet ontbrak, opende kringvoorzit-
ter Henk de Hair net voor het middag-
uur de voorjaarsvergadering. De agenda 
werd op vlotte wijze afgehandeld waarbij 
de herverkiezing van voorzitter Henk de 
Hair, bestuursleden Maarten Jansen en 
nieuwkomer Peter van Otterdijk mogelij-
ke een bestuurlijk hoogtepunt was. Het 
Kringbestuur was hiermee weer com-
pleet. De vlag van Kring Peelland werd 
vervolgens officieel overhandigd aan het 
gilde St. Hubertus Liessel waar op zondag 
8 september a.s. de Kringgildedag 2019 
zal worden gehouden. Met het organise-
ren van deze voorjaarsvergadering sloot 
St. Antonius Abt Mierlo-Hout haar ‘ver-
plichtingen’ vanwege het Kringildefeest 
2018 af. ’t Gilde kijkt terug op een zeer 
geslaagd gildejaar! 

Op zaterdag 23 maart 
waren de gilden van 
Kring Peelland te gast bij 
Schutsgilde St.Antonius 
Abt Mierlo-Hout. Vanaf 
09.30 uur verzamelden 
de 20 gilden zich bij zaal 
Adelaars. Van daaruit 
werd in optocht gegaan 
naar de Lucia Kerk waar 
om 10.00 uur de H.Mis 
werd bijgewoond. 

’t Gilde leeft op ‘t Hout 
(bron foto; Schutsgilde St.Antonius

Abt Mierlo-Hout).
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Ambachtelijke 
worstenbroodjes
Zak á 8 stuks 
Diepvriesspecialist

Normaal 5,89

Nu per zak 4,49

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 2 weken na uitgifte van dit blad. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

7,49
2 zakken

voor

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   
 

 

... 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
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Integraal Kindcentrum: 
Ontmoeten, ontwikkelen 

en ontdekken

Binnen dat IKC werken de basisschool 
(fusieschool van de St. Odulfus, de Joris-
school en ’t Baken) en kinderopvangorga-
nisatie Korein intensief samen. Een inter-
view met Petra van den Bosch (directeur 
van de basisscholen) en Marly Schoofs, 
gebiedsmanager bij Korein.

Hoewel de eerste schop nog de grond in 
moet, wordt er achter de schermen al hard 
gewerkt om het nieuwe Integraal Kind-
centrum vorm te geven. Daarin trekken 
scholenbestuur QliQ en kinderopvangor-
ganisatie Korein intensief samen op. ‘Het 
nieuwe IKC moet een plek worden waar 
kinderen, ouders en professionals elkaar 
kunnen ontmoeten en waar kinderen zich 
volop ontwikkelen en ruimte hebben om 
hun talenten te ontdekken. We willen er 
zijn voor ieder kind. Iedereen hoort erbij 

en doet mee’, stelt Petra. Marly vult haar 
aan: ’Samen kijken we naar de behoeftes 
van het kind. Vervolgens zorgen we voor 
de juiste begeleiding binnen onze eigen, 
veilige omgeving. Die omgeving sluit aan 
op hoe kinderen zich ontwikkelen. En niet 
andersom.’ 

Hoewel de vernieuwbouw nog moet star-
ten, zijn inmiddels de eerste veranderin-
gen zichtbaar. Zo zijn er onlangs nieuwe 
schooltijden vastgesteld. In het nieuwe 
schooljaar wordt er voor het kindcentrum 
een zogeheten continurooster geïntro-
duceerd. ‘Een continurooster geeft meer 
rust. Daarnaast geeft het ons de moge-
lijkheid om te zorgen voor een meer lo-
gische dagindeling. Dat is ook beter voor 
de ontwikkeling van het kind.’ De ouders 
zijn actief betrokken bij het onderzoek 

naar schooltijden en arrangementen, stelt 
Petra. ‘We zijn dan ook blij dat zij net zo 
enthousiast zijn als wij.’ 

De visie achter het IKC wordt de komen-
de tijd stukje bij beetje uitgerold over de 
organisatie. Petra: ‘School en opvang 
groeien meer en meer naar elkaar toe. Het 
wordt meer één geheel. Want waarom 
stoppen met spelen als school begint? En 
waarom stoppen met leren als de school 
uit is? Die twee kunnen meer in elkaar 
overlopen. Daarom ben ik ook zo blij met 
Korein als partner. Zij delen die visie.’ 

Ook Marly is blij met de stappen die gezet 
zijn. ‘Meer en meer worden we één team. 
Nu is dat nog vooral achter de schermen, 
straks wordt dat ook voor de kinderen en 
ouders zichtbaar. Wij zijn ervan overtuigd 
dat die samensmelting veel beter is voor 
de ontwikkeling van het kind. Straks is er 
geen overdracht meer van opvang naar 
school. We gaan werken met zogeheten 
kindplannen waarin de ontwikkeling van 
ieder kind wordt bijgehouden.’

Binnen het nieuwe IKC is straks meer 
ruimte voor talentontwikkeling. ‘We gaan 
arrangementen aanbieden’, legt Petra 
uit. ‘Je kunt denken aan muziek en sport, 
maar ook aan bijvoorbeeld huiswerkbe-
geleiding of activiteiten op het gebied van 
wetenschap en techniek.’ Marly vult aan: 
‘Ouders hebben de keuze of ze hier ge-
bruik van willen maken. Daarnaast is het 
belangrijk om te vermelden dat alle kin-
deren kunnen meedoen, dus niet alleen 
kinderen die opvang afnemen bij Korein.’ 
Petra verwacht veel van de arrangemen-
ten. ‘Ouders hebben er heel enthousiast 
op gereageerd.’

In de zomervakantie gaan de school-
gaande kinderen die overstappen van de 
huidige opvangorganisatie naar Korein 
op ‘ontdekkingsreis’ bij de nieuwe op-
vangorganisatie. Marly: ‘Ze kunnen alvast 
een kijkje komen nemen. Daarna gaan we 
echt van start.’ 
www.kc-mierlohout.nl

Het nieuwe IKC moet een plek worden waar o.a. kinderen zich volop ontwikkelen en 
ruimte hebben om hun talenten te ontdekken. (Bron foto; IKC).

In het hartje van Mierlo-Hout, op de plek waar op dit 
moment basisschool St. Odulfus is gevestigd, verrijst 

binnenkort een zogeheten Integraal Kindcentrum, 
een plek voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 
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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

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

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

De zomer is in aantocht 
en dan wil je natuurlijk 
fi t en slank in je bikini 
of zwembroek richting 
strand.  Het gewichts-
beheersingsprogramma 
C9 helpt je in 
9 dagen op weg!

Jouw Forever 
Business Owner:
Lenie Klaasen 
06-52716622

Fit de zomer in

Look better. Feel better.
BUSINESS     OWNER

Tenten collectie
DARWIN 2
DARWIN 3 PLUS
DARWIN 4 PLUS

Darwin 2 
van 95.- nu

79.99

BARBECUE 
WORKSHOP

SCHRIJF JE NU GRATIS IN  IN 
info@adventurestore.nlinfo@adventurestore.nl

PAASSHOW
VRIJDAG 19 APRIL

van 09.30-21.00
ZATERDAG 20 APRIL

van 09.30-17.00
MAANDAG 22 APRIL

van 12.00-17.00

barbecuen

PAASSHOWPAASSHOW
VRIJDAG 19 APRIL ZATERDAG 20 APRIL MAANDAG 22 

20% 
KORTING*

*uitgekeerd in accessoires*uitgekeerd in accessoires

• altijd minimaal 10% korting via ons klantenspaarsysteem
• 14 dagen retourrecht
• persoonlijke bediening
• gratis parkeren voor de deur
• kids & koffie corner
• vertrouwd adres sinds 1947

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

2e PAASDAG
GEOPEND 

van 12.00-17.00 uur

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 5 mei 2019 en zolang de voorraad strekt.

outdoor en camping

Bij aankoop van 
een wandel-
schoen van Lowa,
Meindl, Hanwag 
of Tecnica

GRATIS
TK2 wandelsok
T.W.V. 23.-

outdoor en camping

Bij aankoop van 

outdoor en camping

Bij aankoop van 

Bij aankoop van een Weber BBQBij aankoop van een Weber BBQ
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Kansrijk Mierlo-Hout 
is er voor iedereen

Kom gezellig binnenlopen! 
De koffi  e staat voor je klaar

Door: Houtje 
Het is maandagochtend, ik loop 
door de wijk. Onderweg kom ik 
Ad tegen. Hij staat aarzelend 
met zijn jas bij zijn voordeur te 
wachten. Daar komt Annet aan, 
zij woont twee straten verderop. 
Annet groet ons en pakt de arm 
van Ad. ‘Kom, we gaan samen 
naar de Geseldonk,’ zegt ze. Ik 
loop met ze mee. Ad vertelt dat 
hij weinig buiten de deur komt. 
‘Ik ben bang dat ik val, maar 
met Annet erbij durf ik wel’, 
zegt hij. 

Ad is 81 en woont al 30 jaar in 
Mierlo-Hout. Sinds 8 jaar is hij 
weduwnaar. Zijn zoon woont ver 
weg. Een week geleden zat Ad bij 
de huisarts. Het gaat sinds een 
tijdje slechter met zijn gezond-
heid. Hij voelt zich vaak somber. 
Hij zou er best weleens op uit 
willen maar durft niet. En met 
alleen een AOW heeft hij niet 
veel geld voor leuke dingen. Ad 
wordt steeds slechter ter been, 
hij beweegt te weinig. De huis-
arts zei dat het voor hem goed 
is om een keer bij de samenloop 
in wijkhuis de Geseldonk te gaan 
kijken. Dankzij de huisarts is hij 
in contact gekomen met Kans-
rijk Mierlo-Hout. Die hebben 
geregeld dat Annet bij hem op 
bezoek komt. Annet komt elke 
week bij Ad op de koffie en helpt 
hem met de boodschappen. 
Ook volgens Annet is er van al-
les te doen in de wijk, er zijn veel 
gezellige activiteiten. 

Bij de Geseldonk worden ze 
vriendelijk ontvangen door Het-
ty. Ze schenkt een lekkere kop 
koffie in. Hetty heeft zich net als 
Annet aangemeld als vrijwilliger 
bij Kansrijk Mierlo-Hout. Ze is 
nu gastvrouw bij de samenloop. 

‘Een plek waar inwoners, vrijwilli-
gers en professionals uit de wijk 
elkaar ontmoeten. Je kunt er te-
recht voor informatie of activitei-
ten. Heel fijn, hier weet men wat 
allemaal mogelijk is,’ zegt Annet. 

De drie raken in een gezellig ge-
sprek. Vroeger was Ad school-
hoofd. Hij vertelt er trots over 
en zegt dat er veel veranderd 
is. ‘Al die computers, daar snap 
ik niks van,’ zegt Ad. Hetty zegt 
dat er een cursus is waar je leert 
omgaan met een tablet of een 
smartphone, heel handig. Ad 
twijfelt, op advies van Hetty 
schrijft hij zich in voor de cursus 
volgende week. Ook meldt hij 
zich aan voor het samen eten in 
de Geseldonk. Want echt koken 
thuis doet hij niet. 
Het is twee maanden later. Ik 
zie Ad aan tafel zitten in de Ge-
seldonk, samen eten met an-
dere wijkbewoners. ‘Erg lekker, 
en gezellig! Ik doe dit nu elke 
week,’ zegt hij. De eerste maand 
ging Annet met hem mee. Sinds 
kort gaat hij alleen of met Kees 
die naast hem zit. Kees heeft hij 
daar ontmoet en hij woont een 
paar deuren naast Ad. Kees wijst 
naar Sofie, de buurtsportcoach. 
Kees heeft elke week beweeg-
les van Sofie. ‘Je blijft er fit van!’ 
zegt hij. Sofie nodigt Ad ook uit 
om mee te doen volgende week. 
Voordat Ad naar huis gaat, loopt 
hij nog even langs Hetty om te 
vertellen dat hij volgende week 
mee doet met de beweegles. 
‘Goed van jou,’ zegt ze.

Kom op vrijdag 19 april van 
9.30 tot 21.00 uur, zaterdag 
20 april van 9.30 tot 17.00 
uur of maandag 22 april (2e 
Paasdag) van 12.00 tot 17.00 
uur naar Adventure Store voor 
de spectaculaire Paasshow. 
De winkel van Adventure 
Store staat tijdens dit Paas-
weekend geheel in het teken 
van het voorjaar ingericht 
met alle nieuwe frisgekleurde 
voorjaars collecties. Zowel op 
outdoor, sport, bad& beach 
als ook op kampeer gebied is 
Adventure Store goed voor-
bereid op een mooi voorjaar 
en zomerseizoen. U ook? 

Tijdens dit paasweekend 
hebben we naast alle nieu-
we collecties ook extra veel 
mooie aanbiedingen. Voor het 
voorjaar geld dit o.a. op de 
relaxstoelen van Lafuma, alle 
nieuwe lichtgewicht tenten 
van Coleman, Kampa en Bar-
dani, maar ook op de slaapaf-
deling. De trend naar luxe en 
comfortabel slapen zet zich 
verder door en naast dat het 
lichtgewicht en compact is, 
hebben we ook hier veel Paas 
voordeel.

Tijdens de Paasshow krijgt u 
een paar Falke wandelsokken 
cadeau (t.w.v. 23 euro) bij aan-

koop van een wandelschoen 
van Meindl, Lowa, Tecnica of 
Hanwag.

Op de 2e paasdag, maandag 
22 april, komt chef-kok Mar-
co Brans een Weber barbecue 
Master workshop en demon-
straties geven voor de winkel 
van de Adventure Store. Ben 
je geïnteresseerd in de fijne 
kneepjes van het barbecueën, 
slow cooking en grillen? Schrijf 
je dan in via info@adventu-
restore.nl om gratis deel te 
nemen aan deze workshops. 
De workshops worden gege-
ven tussen 13.00 en 16.00 uur.

Tevens hebben we een 20% 
kortingsactie in accessoires 
op de hele collectie barbecues 
van Weber. Daarnaast hebben 
we in onze collectie BBQ’s ook 
nog de merken Campingaz, 
Cobb, Cadac en Boretti. Ook 
voor een dutch oven kunt u bij 
ons terecht, dus ook als je niet 
mee kookt zijn er genoeg re-
denen om langs te komen en 
je te laten verwennen.

Tot ziens tijdens het Paas-
weekend bij Adventure Store 
op de Kastanjehoutstraat 3 in 
Mierlo-Hout (Helmond). 
Kijk voor meer informatie op 
www.adventurestore.nl 

Paasshow 
bij Adventure Store
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Honderd jaar  
RKSV Mierlo-Hout

Door: Marinus van den Elsen, foto's: archief RKSV Mierlo-Hout, internet.

De maand mei wordt het hoogtepunt van het honderdjarig jubileum van 
RKSV Mierlo-Hout. De festiviteiten omvatten onder andere een damestoernooi 
op 11 mei, robotvoetbal met de wereldkampioenen op 14 en 15 mei en de grote 

jubileumparty in de feesttent op 18 mei. Reden genoeg om even terug te blikken 
op de bewogen geschiedenis van Helmonds grootste voetbalclub.

Jongensclubje wordt echte voetbal-
vereniging
In het begin van de vorige eeuw was 
voetbal, naast het wielrennen, een 
opkomende sport. Zo kwamen Marinus 
Ketelaars en Tidder van der Burgt op het 
idee om een voetbalclub op te richten. 
Het was 20 januari 1919 en beide jongens 
kwamen, amper dertien jaar oud, net van 
de lagere school. Het werd voetbalclub 
‘Concordia’, wat ‘eendracht’ betekend. Er 
werden al gauw medestanders gevonden 
die allen niet ouder waren dan vijftien jaar. 
De contributie bedroeg 2 cent per week en 
er werd gespeeld op gewone werkmans-
schoenen met een gummi-bal. 
Marinus en Tidder vulden elkaar goed aan. 
Waar Marinus voetbaltalent en leiderschap 
bezat, kon Tidder bogen op een prima 
financieel inzicht. Samen met andere 
jongens van het eerste uur zoals Willem 
van den Heuvel, Jan Leijten en Frits 
Ketelaars werd de moeilijke begintijd over-
brugt. Spoedig kon er een bestuur gevormd 

worden; Piet Wasser werd voorzitter, zijn 
broer Jac secretaris en Willem van den 
Heuvel beheerde het schaarse geld. Al in 
april 1919 kon met twee elftallen gespeeld 
worden en de gummi-bal werd ingeruild 
voor een echte lederen voetbal. De maand 
daarop huurde de club haar eerste veld 
van Woningbouwvereniging Mierlo-Hout. 
Zo konden er eindelijk thuiswedstrijden 

gespeeld worden tegen ‘Napoleon’ uit 
Helmond en een andere plaatselijke clubs 
als ‘Quick-step’ en ‘de Ruijter’.

De oprichters Marinus Ketelaars (l) en Tidder van der Burgt.

Vooroorlogse voetbalschoenen en bal.
Omslag van het jubileumboekje ter 

gelegenheid van het tienjarig bestaan.

Beeldmerk toen en nu.
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Van hot naar her
Al in augustus 1919 moest er gezocht 
worden naar een ander veld. Dit werd 
een terrein bij de Houtse Barrier. Het 
moest nog wel door de clubleden geëga-
liseerd worden, tientallen boomstronken 
werden verwijderd en sloten en grep-
pels werden gedempt. Toen dit karwij 
geklaard was, moest er alweer verkast 
worden. De verhuizing in oktober 1919 
naar het heiveldje van J. Klomp bij het 
Eindhovens Kanaal was al een hele 
verbetering al waren de beide doelen nog 
steeds van eigen fabricaat, gemaakt van 
jonge boomstammen. Het clubhuis was 
bij de weduwe Van den Burgt. Een tegen-
slag was het onverwachts overlijden van 
clublid Piet Lambregts in 1922, hij werd 
slechts zestien jaar. Hier werd ook kracht 
uit geput, want dat jaar eindigde het 
elftal op de bovenste plaats. In oktober 
1922 verhuisde de club opnieuw naar een 
flink terrein aan de weg naar Mierlo bij de 
molen van Van Stekelenburg. Intussen 
speelde men op echte ‘Bulldogs’ (schoen-
fabriek uit Tilburg) en in blauw-zwarte 
shirts. Ook deze locatie moest na acht 
jaar verlaten worden. De club stak het 
spoor over naar de Helmondse weg. Hier 
werd het veld van de voormalige rivaal ‘De 
Roodborstjes’ overgenomen. Deze voet-
balvereniging werd na bijna twaalf jaar 
op 15 juni 1931 opgeheven. Het was een 
mooi gelegen veld omzoomd door diverse 
reclameborden. Die brachten ook extra 

geld in het laatje. In 1937 werd opnieuw 
verhuisd in de richting van het spoor. Het 
nieuwe veld lag aan de Noord-Parallelweg 
bij voerman Van Houtum. Al die jaren, tot 
1938, diende café Jan Saris als clubhuis. 

‘RK’ in de naamgeving van de club
Elke katholieke vereniging had een zoge-
naamde ‘geestelijk adviseur’. Eendracht 
was altijd het motto van de vereniging. 
Als er dan tóch onenigheid ontstond, 
was de geestelijk adviseur de aange-
wezen persoon om te bemiddelen en de 
gemoederen tot bedaren te brengen. De 
eerste geestelijk adviseur was pastoor 
Strijbosch. Voetballen op zondag mocht, 
maar er diende wel rekening gehouden 
te worden met de vieringen in de kerk. 
Bij hoogtijdagen werd de aanvang van 
de wedstrijden dan vervroegd naar 13:00 
uur zodat een kerkbezoek niets in de 

weg stond. Ook werd er geld ingezameld 
voor de Houtse missionarissen in China. 
Daarvoor werden onder andere het jaar-
lijkse Missie festijn, atletiekwedstrijden en 
veldlopen georganiseerd. 
In 1952 had de club een klein probleem. 
Het veld bij het KJV-huis aan de 
Slegersstraat voldeed niet aan de mini-
male afmetingen die werden gesteld door 
de KNVB. Pastoor Van de Spijker bood 
de helpende hand door 1,5  meter grond 
af te staan aan de voetbalclub. Als tegen-
prestatie verplaatsten de voetballers 
hun training naar dinsdag, aangezien het 
’s woensdag ‘Heilige Familie’ was.
Kapelaan Van Lierop was tot 1969 de 
laatste geestelijk adviseur van de vereni-
ging. Nadien kon men nog wel altijd een 
beroep doen op pastoor Van de Ven, die 
de club met raad en daad bijstond. 

Winterslaap tijdens de oorlog
In oorlogstijd holde het ledenaantal 
achteruit. Verschillende leden werden in 
Duitsland te werk gesteld in het kader van 
de ‘Arbeitseinsatz’. Ondanks verwoede 
pogingen van het bestuur was het tij niet 
meer te keren. Inmiddels speelde men op 
het zogenaamd ‘Jonge Wacht-veld’. De 
Jonge Wacht was een katholieke jeugd-
beweging in de trant van de verkenners. 
Het was gelegen achter het KJV-huis 
(Katholieke Jonge Vrouwenvereniging) aan 
de Slegersstraat. Tot overmaat van ramp 
werd dit speelveld in 1943 omgeploegd. > 

Oude advertentie van café Saris, op deze 
plek is nu café-zaal De Koning gevestigd.

Het 1e elftal dat in 1928 de Bisschops-
beker won. Staande v.l.n.r.: Janus van 

de Laar (reserve), Piet Meulendijks, Wim 
Klaassen, Sjef Schuurs, Marinus Ketelaars, 

Antoon van Diepen, Wim van Veghel 
(scheidsrechter), gehurkt v.l.n.r.:  

M. Timmers, Harrie Heldens, Jan Ketelaars, 
Jan Meulendijks en Jan Timmers.

Het eerste sportieve succes: 
Bisschopsbeker
Men speelde 2e klasse in de competitie 
van de R.K.F. (Roomsch-Katholieke 
Federatie), afdeling Helmond. Om regis-
tratie bij de R.K.F. mogelijk te maken 
moest de naam ‘Concordia’ veranderd 
worden. In oktober 1924 werd de vereni-
ging daarom R.K.V.V. ‘Mierlo-Hout’. In 
het seizoen 1926-1927 schreef Mierlo-
Hout zich in voor de zogenaamde 
Bisschopsbeker, waaraan ook door 
1e klassers werd deelgenomen. Het was in 

feite de tegenhanger van de KNVB-beker. 
Tot ieders verrassing bereikte Mierlo-Hout 
de halve finale. Hierin werd nipt verloren 
van 1e klasser ‘Vitesse’ uit Gennep. Het 
seizoen daarop werd opnieuw meege-
streden om de Bisschopsbeker. Deze 

keer bereikte het 1e elftal de finale! De 
wedstrijd werd gespeeld in Tilburg en 
knap gewonnen van ‘Victoria’ Afferden 
met 3-2. De prachtige beker ging, voor 
een jaar, mee naar Mierlo-Hout.
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Dit was de doodsteek voor de club. 
Besloten werd om voor onbe paalde tijd 
op non-actief te gaan. Alle bezittingen 
van de club werden verkocht. De honderd 
gulden die dat opleverde werd op een 
spaarrekening van de Boerenleenbank 
gezet.

Voortvarende start na de oorlog
Bij de nieuwe start in 1946 werd de contri-
butie vastgesteld op 5 cent voor de juni-
oren en 15 cent voor de senioren per week. 
Het ledental schommelde rond de 125 
personen. Men kon wederom terecht op 
een terrein achter het KJV-huis aan de 
Slegersstraat. De oude verkennersblokhut 
deed dienst als kleedlokaal. De club-
kleuren veranderden van blauw-zwart in 
blauw-wit. 

Kampioenschap en promotie
In seizoen 1949-50 behaalden zowel het 
1e als het 2e elftal het kampioenschap. 
Dit was voor het eerst in de geschiedenis 
van de club. Het was wel extra zuur dat 
geen van beiden promoveerde naar de 
hogere klasse. Dit gegeven gaf binnen 
de vereniging nogal wat strubbelingen. 
Maar in seizoen 1951-52 werd dit goedge-
maakt. Toen werd het 1e elftal kampioen 
en promoveerde het naar de vierde klasse 
van de KNVB. Hoe uitbundig de inwoners 
van Mierlo-Hout meeleefden werd duide-
lijk bij thuiskomst. De voetbalploeg werd 
ter hoogte van houthandel Raaymakers 
onthaald door de fanfare en begeleid naar 
het clubhuis Unitas bij de kerk. Hier werd 
het elftal verwelkomt door vendelzwaaier 
Karel Scheepers en het Houts Mannenkoor.

Uit z'n jasje gegroeid
De accommodatie aan de Slegersstraat 
werd diverse malen verbeterd. In 1951 
kon er zelfs een lichtinstallatie in gebruik 
worden genomen. Het ledental bleef maar 
groeien, waardoor slechts één speelveld 
echt te weinig was. Er moest weer omge-
zien worden naar een nieuwe locatie. In 
augustus 1962 kon het nieuwe sportpark 
‘De Beemd’ in gebruik worden genomen. 
Ook deze accommodatie moest diverse 
malen worden uitgebreid door de onstui-
mige groei van de club. Tegenwoordig 
is RKSV Mierlo-Hout, qua ledental, de 
grootste voetbalvereniging van Helmond.

Familie-elftal Van de Westerlo: staande v.l.n.r. moeder Anneke (leidster), Theo, Jan, Antoon, 
Frits, Wim, Noud, Marinus; gehurkt v.l.n.r. Jac, vader Jan (aanvoerder), Harry en Piet.

Het 1e elftal werd in 1952 kampioen en promoveerde naar de vierde klasse.

Een echte familieclub met trouwe 
supporters
Al vanaf de oprichting staat RKSV 
bekend als een echte familieclub. In de 
begintijd hadden slechts een paar fami-
lies een grote inbreng. Enkele namen zijn: 
Ketelaars, Wasser, Klaassen, Meulendijks 
en Van de Laar. Uit de laatstgenoemde 
familie kwam ook een van de trouwste 
supporters: Helmus van de Laar. Weer 
of geen weer en hoe ver ook, Helmus 
fietste er heen op zijn ‘stalen ros’. Zijn 
manier van opstappen schijnt een 
bezienswaardigheid te zijn geweest: met 
zijn beide voeten achter op ’t pinneke en 
dan floep op het zadel. 
In de naoorlogse jaren had de club 
weer zo’n trouwe supporter van een 
andere roemrijke familie: Anneke van 
der Westerlo. Ze sloeg geen wedstrijd 
over, mede omdat de complete familie 
versling erd was aan het voetbal. Anneke 
en Jan van der Westerlo (bijgenaamd 

‘Jan Voet’) hadden een gezin van veertien 
kinderen. De tien zonen waren alle voet-
ballers en de vier dochters kwamen hen 
aanmoedigen. Een bijzondere wedstrijd 

vond plaats in 1953 toen vader Jan met zijn 
tien zonen, het opnam tegen de familie 
Bakens uit Asten. Van deze ontmoeting 
is onderstaande foto bewaard gebleven. 

De 
Blauwwitter 
uit 1953 en 

1969.
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Evenementen
APRIL/MEI

MAANDAG 22 APRIL

ZATERDAG 27 APRIL

ZATERDAG 18 MEI

ZONDAG 19 MEI

DONDERDAG 23 MEI

VRIJDAG 24 MEI

ZONDAG 28 APRIL

WOENSDAG 8 MEI

DONDERDAG 16 MEI

Tungelertocht
Op 22 april rijdt Tourclub Mierlo-Hout de 
Tungelertocht, 95 km, voorrijder Gerard 
v/d Loo. Startlocatie Jeugdboerderij “De 
Houtduif” aan de Koeveldsestraat te 
Mierlo-Hout. Starttijd 08:00 uur. Fietsen 
in groepsverband. Snelheid 26-28 km/
uur gemiddeld. Volledige programma en 
informatie: www.Tourclub-Mierlohout.nl

Koningsdag Mierlo-Hout
Ook in Mierlo-Hout vier je Koningsdag! Op 
het kerkplein in Mierlo-Hout treden van 
15.00 tot 20.30 uur verschillende artiesten 
op: Ivo van Rossum, Peter Ryan, Laura 
van den Elzen, Mark Hoffman en nog veel 
meer! Kijk voor het hele programma op 
www.oranjecomitehelmond.nl

Vrienden van Mierlo-Hout Live
Hét spektakelstuk van het 100-jarig jubi-
leum zal op deze avond plaatsvinden. Een 
avond met grote Nederlandse artiesten 
zoals Gerard Joling, Gers Pardoel, Belle 
Perez, Dansado & De Feestneger, Puin-
hoop kollektiv, Raymon Hermans, Senna 
Willems en W3SS. RKSV Mierlo-Hout, 
Wilgehoutstraat 2

Wettentocht
Op 19 mei rijdt Tourclub Mierlo-Hout de 
Wettentocht, 110 km, voorrijder Tonnie 
van Bussel. Startlocatie Jeugdboerderij 
“De Houtduif” aan de Koeveldsestraat te 
Mierlo-Hout. Starttijd 08:00 uur. Fietsen 
in groepsverband. Snelheid 26-28 km/
uur gemiddeld. In mei worden er nog meer 
tochten gereden. Het volledige program-
ma en informatie: 
www.Tourclub-Mierlohout.nl

Informatieavond Isolatie 
van Energiehuis Helmond
De thema-avonden over isolatie vindt 
plaats op 23 mei. De bijeenkomsten vindt 
plaats in het Energiehuis. aanvang van de 
avond is 19.30 uur.
Energiehuis Helmond, Torenstraat 3

25e editie van Minor
Markeer 24 mei a.s. in je agenda, want dan 
is het alweer tijd voor de laatste Minoreditie 
van dit seizoen! Het feestje begint om 19.30 
uur en duurt tot 00.00 uur. Om 20.30 uur 
sluiten de deuren, dus zorg dat je op tijd 
bent! 
De garderobe is gratis en een consumptie 
kost €1. Een ticket kun je vooraf voor €3 ko-
pen bij Jumbo Mierlo-Hout, Primera Bran-
devoort, Primera Winkelcentrum De Bus en 
online via www.minorhelmond.nl. Kijk ook 
op deze website voor meer informatie, zoals 
het reglement.

Beekentocht
Op 28 april rijdt Tourclub Mierlo-Hout 
de Beekentocht, 97 km, voorrijder Joost 
Hermens. Startlocatie Jeugdboerderij 
“De Houtduif” aan de Koeveldsestraat te 
Mierlo-Hout. Starttijd 08:00 uur. Fietsen 
in groepsverband. Snelheid 26-28 km/
uur gemiddeld. Volledige programma en 
informatie: www.Tourclub-Mierlohout.nl

Zijactief Mierlo-Hout: 
Bedevaart in Ommel
Woensdag 8 mei is er een Bedevaart in 
Ommel. Dit is voor alle gezinsleden.
Aanvang 19.30 uur. Iedereen gaat op 
eigen gelegenheid.

Zijactief Mierlo-Hout: 
Dagreisje naar Thorn
Donderdag 16 mei heeft Zijactief een 
dagreisje naar Thorn. Ze vertrekken om 
10.00 uur vanuit de parkeerplaats achter 
zaal Adelaars. Ze brengen een bezoek 
aan het museum o.l.v. een gids. Rond 

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

Witte Donderdag 18 april:
13.30u Kerkpoetsen Lucia kerk
17.00u Alphonsuskapel: Viering
19.00u Luciakerk Mierlo-Hout viering m.m.v. het 
kerkkoor.

Goede Vrijdag 19 april:
15.00u Luciakerk Mierlo-Hout Goede 
Vrijdagviering m.m.v. de Sint Odulfusschool en 
het kerkkoor.

Zaterdag 20 april Paaswake:
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; Plechtige 
Paaswake m.m.v. het kerkkoor;
overleden ouders van de Laar-van de Ven; pastoor 
Stuart Allan; Anny van de Mortel-van de Westerlo; 
Jos van Lieshout en overleden familie; Christina 
van der Linden-van Duijnhoven v.w. verjaardag

Zondag 21 april Eerste Paasdag:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis van Pasen 
m.m.v. het kerkkoor; 
Truus van de Rijt – Beekers

Maandag 22 april Tweede Paasdag:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis van 
Tweede Paasdag m.m.v. het seniorenkoor;

Donderdag 25 april:
19.00u Alphonsuskapel:

Zaterdag 27 april Beloken Pasen:
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en 
Sint Anna; volkszang; 
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Piet en Mina Joosten-van Dijk en overleden 
familieleden;

Zondag 28 april Beloken Pasen:
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het 
kerkkoor;

Donderdag 2 mei:
19.00u Alphonsuskapel
Familie Klumpers; familie van Tilburg; 

Zaterdag 4 mei:
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en 
St. Anna; volkszang
Riet Kuerten-Visser wegens verjaardag;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
Pius v.d. Spijker; Koos Dirks; 

Zondag 5 mei: 
10.15u Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het 
kerkkoor;
Sjef Remmen en Annie Noordman; Trineke 
Verschuren-Janssens; Toon van Vugt; Riet de 
Ruijter-Manders; Jan Wijnen; Anna Rouss; Broer 
Boxstart; overleden ouders Noud en Nellie 
Meulendijks-Smits; Tonnie Sanders; Ceciel 
Broens-Veel; Bert Allard; Harrie Vos; Henk Kat; 
Sjef Schepers; Tiny Giebels-van den Heuvel; 
Theo Kweens; Harrie van de Laar; Martin van den 
Berkmortel; Anny Kweens-van Venrooij; Mathieu 
de Bie

Donderdag 9 mei:
19.00u Alphonsuskapel

Vrijdag 10 mei 2019:
11.30u Lucia kerk Mierlo-Hout Huwelijk Jeroen 
Janssen en Lisette van Hoof
Vogezen 5
5706RA Helmond
06-27880509
0492-387647

12.30 uur gaan ze gezamenlijk lunchen 
en daarna kan ieder op eigen gelegenheid 
rondwandelen en een bezoek brengen 
aan de Abdijkerk. Om 16.00 uur vertrekken 
we weer naar huis. Leden kunnen zich 
opgeven voor 1 mei.
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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.

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

Heeft u een mooie foto 
van Mierlo-Hout?

Stuur hem naar 
redactie@onsmierlohout.nl
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Cederhoutstraat 31 Zwaardvisstraat 17

VERKOCHT
Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8
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Agannen 61

Zwaardvisstraat 17

VERKOCHT

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

TE KOOP

VERKOCHT

DIRECT VERKOCHT

Vraagprijs € 249.000,- 
k.k.

Pater van Vlerkenstraat 2

Vraagprijs € 325.000,- 
k.k.

Karpaten 71
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