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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

vloeren inspiratieinspiratie
van vloer het zelf

inspiratie
van vloer het zelf

inspiratie

33.95

PVC STUNT
inclusief leggen en 

zelfklevende ondervloer
TARKETT 
DRYBACK

2 mm dik, 0,30 toplaag, slijtvast, in 18 kleuren
van 55.95 nu per m2  voor maar

extra rustiek, 
22 cm breed, 

15 mm dik
van 69.95 nu per m2

47.95

LAMEL PARKET
MULTIPLANK

LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

RUSTIEK EIKEN 
VISGRAAT

verkrijgbaar in 
5 kleuren

24 cm breed
van 21.95 nu per m2

9.95
MEENEEM PRIJS

15,5x77,5 cm, 14 mm dik, 
eiken toplaag, 

4 zijde mini velling
verkrijgbaar in diverse 

kleuren
van 79.95 nu per m2

39.95

zondag 30 juni 
geopend 12.00-17.00 uur
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In de 
spotlightsspotlights

De eerste keer dat ik kennis 
maakte met Maria, maar zij 
nog niet met mij, was afge-
lopen april in Het Speelhuis, 
waar ze een lintje kreeg voor 
alles wat ze betekend heeft. 
Ze werd Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. Pas na 
enige tijd kwam ik erachter 
dat Maria al 27 jaar in Mier-
lo-Hout woont en dat ze een 
interview voor ons magazine 
wel zag zitten!

Zoals altijd fiets ik op mijn 
gemak naar de plaats van 
bestemming, parkeer mijn 
witte, stalen ros op de oprit 
en bel aan. Maria zelf doet 
open en ik word meteen 
hartelijk ontvangen. “Ik vind 

het wel heel spannend hoor”, 
vertelt ze me lachend. Als ik 
naar binnen loop, spot ik 
wat spullen uit de ‘Lintjes-
regenperiode’ in de woon-
kamer: “Ik denk dat er op 
een gegeven moment wel 
15 bossen bloemen in onze 
woonkamer stonden. Niet te 
geloven hoeveel mensen het 
zo leuk voor me vonden dat 
ik een lintje had gekregen, ik 
heb nog weken op die roze 
wolk gezeten”, vertelt Maria 
glunderend als ik vraag naar 
hoe ze het allemaal heeft er-
varen. 
We nemen plaats aan tafel 
en, onder het genot van een 
warm drankje, starten we 
ons gesprek. Al snel kom ik 

Ze was meerdere keren op tv bij TROS Radar, 
mocht vanwege haar burgerinitiatief in de 

Tweede kamer komen èn mocht afgelopen april 
een lintje in ontvangst nemen: Maria Smit. Deze 
bijzondere dame woont al 27 jaar in Mierlo-Hout 
en heeft in die tijd niet alleen voor Mierlo-Hout 
veel betekend, maar ook voor velen daarbuiten.

Elke uitgave gaan 
we op de ko�  e bij 
een wijkbewoner/
wijkbewoonster, 
vereniging of bedrijf in 
Mierlo-Hout. 

Praktijk KI-MA 
loopt voor hoop

11

In het weekend van 29 en 
30 juni vindt op het HAC 
Terrein de SamenLoop 
voor Hoop plaats.

Vruuger op ‘t Hout

12

Deze keer: 
De Houtse Molen

Kindervakantieweek

15

Dit jaar staat er voor 
de 47ste keer weer een 
sfeervolle en gezellige 
kindervakantieweek 
Mierlo-Hout op het 
programma.

Maria Smit

er achter dat Maria iemand 
is die zich graag inz et voor 
de maatschappij: “Mijn ou-
ders hebben me altijd aan-
gemoedigd om vrijwilligers-
werk te doen. Toen ik 16 was 
moest ik gaan collecteren 
van ze, op die leeftijd heb 
je daar natuurlijk helemaal 
geen zin in. Achteraf gezien 
was het helemaal niet zo erg: 
ik heb er mooie ervaringen 
aan over gehouden! Na een 
tijd zat het in mijn systeem: 
Is er een probleem? Maria 
helpt wel even!”. Toen ze in 
Mierlo-Hout kwam wonen, 
werd ze al snel actief binnen 
de wijk. 

(Lees verder op pag. 5) 

Maria Smit met haar koningklijke onderscheiding 
(bronf foto’s; Mandy Meeuwsen).

Door: Mandy Meeuwsen
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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 €44,95 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

www.rabobank.nl/helmond

Ivm de vakantieperiode
is kantoor Mierlo- Hout
gesloten van 1 juli t/m
30 augustus

Rabobank Helmond

Je bent van harte welkom op ons
kantoor aan de Kerkstraat, centrum
Helmond.

Openingstijden 

Maandag t/m donderdag 09.30 - 17.00 uur 

Vrijdag 09.30 - 19.00 uur 

Zaterdag 09.30 - 13.00 uur

Telefonisch zijn wij bereikbaar via (0492) 594 594. Veel van je

bankzaken kun je ook online regelen. Via Rabo Internetbankieren

en mobielbankieren.



4 5

(Vervolg pag. 1)

Zo is ze jarenlang secretaris geweest bin-
nen de ouderraad van kinderdagverblijf 
Maraboe en ook toen in het jaar 2000 
Basisschool ’t Hout afbrandde, zette zij 
zich een jaar lang samen met andere ou-
ders en enkele Helmondse politici in, om 
geld en goederen bij elkaar te krijgen voor 
de wederopbouw van de school.
Na enige tijd merk ik dat Maria zich op 
haar gemak voelt en gaat ons gesprek 
richting Meshed Up, het steunpunt dat 
ze in 2009 heeft opgericht samen met 
een Belgische lotgenote Dora de Wilde. 
Jaren geleden ontstonden er complica-
ties na het plaatsen van een zogenaamd 
bekkenbodemmatje bij Maria. Hiervan 
ondervindt ze dagelijks de nadelige ge-
volgen zoals lichamelijke pijnen en weinig 
energie: “Als ze mij toen hadden verteld 
wat de gevolgen zouden kunnen zijn en 
hoe het matje zou worden bevestigd, was 
ik nóóit akkoord gegaan met de operatie.” 
Eerst dacht ze dat ze de enige was met 
een hoop ellende na het implanteren 
van plastic in haar lichaam, maar dit 
bleek allerminst het geval. Inmiddels is 
Meshed Up een vangnet voor ruim 1300 
mensen die slachtoffer zijn geworden 
van het “matje”. 

Maria vertelt dat, achteraf gezien, er 
geen matje nodig was geweest en dat 
er een verkeerde diagnose was gesteld. 
Bovendien wist ze absoluut niet wat ze 
kon verwachten en wat er kon gebeuren 
aangezien de arts haar geen informatie 
had gegeven over eventuele complicaties 
en wat er precies geplaatst ging worden. 
Naar aanleiding hiervan startte ze een 
burgerinitiatief. 
Het burgerinitiatief is iets waar ze erg trots 
op is: “Het initiatief houdt in dat artsen 
patiënten beter moeten voorlichten aan 
de vooravond van een ingreep. Vaak ge-
beurt het dat een patiënt niet weet wat 
de risico’s zijn van een operatie” Het ini-
tiatief van Maria werd goed ontvangen: 
binnen 24 uur haalde het de benodigde 
40.000 stemmen. Na een week waren 
hier nog 20.000 stemmen bij gekomen. 
Het resultaat was dat Maria in 2015 het 

burgerinitiatief mocht toelichten in de 
Tweede kamer. Leuk om te weten is dat 
dit het 6e burgerinitiatief in onze nationa-
le geschiedenis is dat in de Tweede kamer 
is behandeld. Ook is Maria de allereerste 
die het als persoon voor elkaar heeft ge-
kregen zo’n initiatief behandeld te krijgen 
in de Kamer. Tot 2015 toe waren het altijd 
verenigingen. 

Mede dankzij haar jarenlange en belange-
loze inzet voor de maatschappij, mocht 
ze op 26 april de titel: Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau ontvangen van bur-
gemeester Blanksma. “Voor mij was het 
een erg emotionele dag. Mijn ouders heb-
ben me altijd aangemoedigd om me in te 
zetten voor de maatschappij. Zij hadden 
allebei een lintje. Dat ik die dag een ko-
ninklijke onderscheiding mocht ontvan-
gen, op hun trouwdag nog wel, vond ik 
erg bijzonder. Mijn ouders leven niet meer, 
maar ik weet zeker dat ze trots op me zou-
den zijn geweest.” Als er een ding duide-
lijk wordt tijdens ons gesprek, is dat Maria 
het verschrikkelijk vindt dat ze niets niet 
meer kan deelnemen aan de arbeidsmarkt: 
“Door alle pijn en klachten die ik dagelijks 
heb, zal ik nooit meer een betaalde baan 
kunnen bekleden, maar ik probeer niet bij 
te pakken neer te zitten”. Als ik vraag hoe 

Maria de toekomst voor zich ziet, moet ze 
er even over nadenken. Na enige stilte volgt 
er een antwoord: “Ik hoop dat ik op een dag 
wakker wordt en dat alles voorbij is, alsof ik 
het heb gedroomd, maar ik vrees dat mijn 
situatie alleen maar verslechtert.” Ook voor 
Meshed Up hoopt ze dat er (zo snel mo-
gelijk) een professionele patiëntenorgani-
satie zal ontstaan om de slachtoffers van 
matjes bij te staan. “Op dit moment ben ik 
(met hier en daar wat hulp van een handvol 
mede-lotgenoten) het vangnet voor ruim 
1300 mensen. 

Dat kan natuurlijk niet heel veel langer zo 
door blijven gaan”, vertelt ze. Als laatste 
ben ik benieuwd naar het lintje dat ze ge-
kregen heeft. Na mijn vraag loopt ze naar 
de kast en tovert het blauwe doosje, met 
daarin het lintje, tevoorschijn. Ik maak 
nog wat foto’s, die we bij het artikel gaan 
plaatsen, en bedank Maria voor de gast-
vrijheid. We zwaaien nog naar elkaar terwijl 
ik terug naar kantoor fiets. Wederom blijkt 
maar weer:

Mierlo-Hout 
zit vol met 

mooie verhalen

www.onsmierlohout.nl

De Koninklijke onderscheiding 
die Maria mocht ontvangen

afgelopen april 
(Bron foto; Mandy Meeuwsen).
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Sandra Polling 
van de Mijmerie

Op de ko�  e bij...

Door: Loes Bakels – van Rijsingen

Zij geeft vertellingen voor grote en kleine 
mensen, maar richt zich voornamelijk op 
mensen met dementie en ouderen. Tijdens 
het gesprek kwam ik erachter wat ze alle-
maal doet en wat ze voor sommige men-
sen kan betekenen. 
Mijmeren, soezen, fantaseren, dommelen...
iedereen kan het. Jong en oud, groot en 
klein. Als verhalenverteller en zorgexpert 

geeft Sandra van de Mijmerie handen en 
voeten aan het ‘mijmeren’. Vanuit haar huis 
in Mierlo-Hout gaat ze op pad om vertellin-
gen te geven die mensen raken en verwon-
deren. Een gezellige en waardevolle activi-
teit voor met name mensen met dementie. 
Samen denken aan die mooie momenten 
van vroeger. De Mijmerie bestaat sinds 
2016. “Het idee was er al heel lang”, vertelt 

Sandra. Ze werkt al sinds 1988 met de-
menterenden en 12 jaar geleden is ze met 
‘theater maken’ voor kinderen begonnen. 
Werken met dementerende mensen, the-
ater maken en verhalen vertellen, dit wilde 
ze heel graag combineren. Oudere mensen 
bezitten veel verhalen. Die zitten vooral in 
het hoofd. Door prikkeling probeert ze deze 
verhalen weer naar boven te halen.

“Wat houdt de Mijmerie precies in?”
Sandra: “Ik probeer om bij de dementeren-
den verloren herinneringen weer naar bo-
ven te halen. Ze beleven daar veel plezier 
aan. Als metafoor gebruik ik vaak verschil-
lende kistjes met veel verschillende sleu-
tels. In de hersenen liggen bij demente-

(bron foto’s; Mandy Meeuwsen, www.onsmierlohout.nl)

Elke uitgave gaan we op de ko�  e bij een wijkbewoner/
wijkbewoonster, vereniging of bedrijf in Mierlo-Hout. 
Deze keer kregen we een uitnodiging van de Mijmerie. 
Sandra Polling is 55 jaar en woont in Mierlo-Hout. Sinds 

drie jaar is zij het gezicht achter de Mijmerie.
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renden veel herinneringen en belevenissen 
vaak diep verstopt. Die laatjes en kistjes 
in de hersenen kunnen doormiddel van 
de verhalen, de sleutels als het ware, weer 
open gemaakt worden. 
Met name zorginstellingen huren mij in. Ik 
werk altijd op locatie en mijn werk begint 
al bij het moment van binnenkomen. Ik 
neem altijd mijn wagentje met spullen mee 
en kom in passende kleding. Denk hierbij 
aan ouderwetse kleding, een mooie jurk 
met of zonder hoedje. Dan krijg ik vaak al 
reacties zoals: “Ohhh wa een skônne jurk!” 
of ook wel eens “Gij het un lillike blouse 
aan!”. Altijd leg ik dan een tafelkleed met 
gat erin op tafel. Dan komen de reacties 
weer. “Skandaal! Da ken echt nie!”. Ver-
volgens gaan, voornamelijk dames, het 
kleedje zo neerleggen dat je het gat niet 
ziet of ze zetten er iets op. Er komen aller-
lei verschillende oplossingen. Muziek gaat 
altijd mee en zorgt ook voor herkenning, 
prachtig om te horen hoe liedjes gewoon 
worden meegezongen. Dat maakt veel los 
bij mensen. Het verhaal gaat altijd gepaard 
met een proeverijtje. Bijvoorbeeld met het 
vakantiethema. Dan neem ik aardbeien, 
schijfjes meloen en citroenlimonade mee. 
Het is echt de totaalbeleving waar het om 
gaat. Horen, zien, voelen, ruiken en proe-
ven. Ouderen herkennen spullen en dan ga 
je vanzelf in gesprek. Het verhaal, samen 
met de spullen en de sfeer zorgt ervoor dat 
het verhaal gaat leven en samen maken we 
het af. Totaal duurt zo’n vertelling rond de 
1,5 uur”.

“Kun je eens een voorbeeld geven van 
een verhaal wat je dan zoal vertelt?”
Sandra: “Ik heb een heel leuk verhaal. Het 
gaat over Blikken Dirk. Blikken Dirk is een 
marktkoopman uit de jaren 50. Hij rijdt op 
zijn paard en wagen door het dorp en heeft 
allemaal blikken met daarin spullen die hij 
verkoopt. In het dorp gaat hij bij Antje op 
de koffie. Maar Antje heeft slechte ogen. 
Ze ziet het allemaal niet meer zo goed en 
heeft een nieuwe bril nodig. Dirk heeft toe-
vallig een blik vol met brillen. Samen kijken 
ze welke bril mooi is waar ze beter mee kan 
zien en ze koopt een bril. Hoe het verder 
gaat, dat vertel ik misschien nog wel een 
keer…

Dit verhaal lokt vaak reacties uit bij demen-
terenden. Vervolgens komen natuurlijk de 
blikken van Dirk op tafel. Ik zet allerlei blik-
ken op tafel met daarin spulletjes. Er is een 
scala aan aanbod en het is verboden om af 

te blijven, zeg ik altijd. Soms verkoop ik nog 
wel eens iets. Wij gaan weer terug naar het 
gulden tijdperk. De mensen zien dan een 
mooie zakdoek en willen die graag hebben. 
Ik vraag dan wat ze ervoor zouden willen 
geven. Wat is iets waard? Blikken Dirk kan 
soms ook heel duur zijn. Zo verzin ik er al-
tijd nog veel bij en het verhaal groeit door 
de mensen die er zijn. Er zit veel verschil in 
mensen met dementie en je hebt verschil-
lende fases. Ik pas mijn verhalen altijd aan, 
aan de mensen die er zijn.”

“Zijn er ook al vertellingen in 
Mierlo-Hout geweest?”
Sandra: “Ja, ik ben ook in Alphonsus ge-
weest. Dat is wel alweer even geleden. Ik 
kom eigenlijk veel op vaste locaties. De ene 
maand heb ik het drukker dan de ande-
re maand. Ik zou graag meer vertellingen 
houden. Zorginstellingen kunnen altijd 
contact met mij opnemen om te kijken wat 
de mogelijkheden zijn. Tijdens mijn vertel-
lingen zit ik met een kleine groep mensen 
aan tafel. De groep moet niet te groot zijn, 
want dan is het soms niet meer te volgen 
voor de mensen. Ik heb ook een keer een 
kandelaar met daarin een kaars en lucifers 
meegenomen. Een mevrouw wilde graag 
een fikkie stoken en stak zo de kaars aan 
toen ik me omdraaide. Dat herinnerde haar 
meteen weer aan vroeger, toen ze samen 
met haar vader geregeld afval ging ver-
branden.”
Er zijn zoveel mooie momenten die Sandra 
heeft meegemaakt tijdens haar vertellin-
gen. Zo vertelt ze ook nog over een man 
die niet meer kon praten. Het was de peri-

ode rond de feestdagen en Sandra had een 
verhaal waar Sinterklaas in voor kwam. De 
man zat naast Sandra en hij zat al de hele 
tijd te friemelen. Ineens pakte hij Sandra 
beet en fluisterde naar haar: “Ik ben ook 
ooit Sinterklaas geweest.” Vervolgens heb-
ben ze een heel gesprek gehad. De bege-
leiding van de man stond met open mond 
toe te kijken. 

Het is prachtig dat er zoiets als de Mijme-
rie bestaat en alle lof voor Sandra dat zij 
haar verhalen zo geweldig overbrengt. Ze 
leeft zich helemaal in en haalt het bes-
te uit de mensen naar boven. Op www.
demijmerie.nl kunt u meer informatie 
vinden. Voor vragen, opmerkingen of sug-
gesties kunt u ook een e-mail sturen naar: 
sandra@demijmerie.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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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

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

Wijncursussen en Workshop
Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.

06 21813048 
KARINLIPS.NL  

Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.

   

PROEF! Leren Wijnproeven (1 avond)
13 november en 18 december 2019

Wijnvignet - SDEN 1 - (2 avonden)
Start 11 september 2019

Wijnoorkonde - SDEN 2 - (5 avonden)
Start 3 oktober 2019

Wijnbrevet - SDEN 3 - (10 avonden)
Start 24 september 2019

 

 Uiterlijke Verzorging              Energiewerk                Innerlijke Rust 

25%

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 28 juli 2019 en zolang de voorraad strekt.

25%
SUMMERSALE

25%25%
ELK 2E

ARTIKEL

zomer outdoorkleding
bad & beach kleding 

en slippers & 
sandalen

25%
zomer outdoorkleding

KORTING

ELKE ELKE 
ZONDAG ZONDAG ZONDAG ZONDAG ZONDAG ZONDAG ZONDAG ZONDAG ZONDAG ZONDAG ZONDAG ZONDAG 

T/M 
28 JULI 
OPEN 

VAN 12.00-17.00  
UUR
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Het is bijna zover: binnenkort 
staat de zomervakantie weer 
voor de deur. Nog even de laat-
ste zaken afhandelen en dan 
kunt u goed voorbereid vakan-
tie vieren. U heeft het verdiend! 
Wat u ook gaat doen, waar u 
ook heen gaat, bij Adventure 
Store start de vakantiepret al 
tijdens de voorbereiding. 
Bij ons komt u in de stemming 
en kunt u terecht voor de juiste 
vakantie spullen met een goed 
en eerlijk advies. Zo gaat u goed 
op weg naar de heerlijke
 zomervakantie!  

Waar de reis ook heen gaat en 
of u nu met het vliegtuig, met 
de auto, op de fiets, lopend of 
lekker thuis in eigen tuin gaat 
genieten van de gezonde bui-
tenlucht, Adventure Store, de 
sport & outdoor speciaalzaak 
aan de Kastanjehoutstraat 3 te 
Mierlo-Hout (Helmond), is de 

zaak waar je heen gaat als je 
spullen buitengewoon goed 
moeten zijn. 

OUTDOOR
Op de outdoor afdeling vindt je 
alles voor het wandelen, bui-
tensporten en voor al je reizen. 
De wandelafdeling staat in het 
teken van de komende zomer. 
De recreatieve vakantie wan-
delaar en de fanatieke vier-
daagse lopers komen helemaal 
op niveau met de collectie 
(berg) wandelschoenen, acces-
soires en outdoor kleding van 
Adventure Store. Ook voor de 
bagage die in de rugzak mee 
gaat en gadgets zoals een nieuw 
mes of de nieuwste lichtge-
wicht verrekijker, u zult ver-
steld staan van het aanbod. Wij 
hebben ook alles voor de men-
sen die lichtgewicht reizen 
zoals op de fiets, motor, auto 
of vliegreizen. 

Nu op alle zomer outdoorkle-
ding, bad & beach kleding en 
slippers & sandalen is de Sum-
mersale begonnen! Op elk 2e 
artikel hebben we maar liefs 
25% KORTING. Dus sla je slag 
en kom snel naar de winkel.
 

KAMPEREN
Voor zowel de festivalgan-
gers als voor de mensen die 
er met de tent of luxe caravan 
op uit trekken, voor camping 
artikelen kunt u bij Adven-
ture Store terecht. Uiteraard 
voor tenten, maar ook voor 
alles wat er verder bij komt 
kijken zoals haringen, tarpen, 
grondzeilen en toiletvloei-
stoffen. Een grote slaapafde-
ling met slaapzakken, lucht-
bedden en matten voor een 
goede nachtrust, comforta-
bele lichtgewicht meubelen 
om te relaxen, alle zaken om 

te kunnen eten & drinken, 
verlichting, koelboxen en nog 
veel meer! Ook op de cam-
pingafdeling heel veel voor-
deel met de vele zeer scherpe 
prijspakkers.

BAD&BEACH
Uiteraard is er bij Adventure 
Store een gigantische collec-
tie bad & beach kleding, slip-
pers en sandalen uitgestald 
op circa 400m2 ruimte, waar-
bij dit met recht de grootste 
bad & beach winkel van de 
Peelregio genoemd mag wor-
den. De hele familie slaagt in 
één keer, voor zowel de 
zwemkleding als de casual 
korte broek, T-shirt of strand-
jurkje, badslippers, water-
schoentjes, slippers of sanda-
len, bij Adventure Store heb-
ben ze het allemaal. Op alle 
Outdoor zomerkleding en de 
bad & beach kleding, slippers 
en sandalen is er een fantasti-
sche zomeruitverkoop actie 
met stapelkortingen tot maar 
liefs 50 % op de nieuwe col-
lecties. Dus, sla je slag en kom 
snel naar de winkel! 

RECREATIE
Naast de enorme collectie 
zwembaden, bubbelbaden en 
boten, hangmatten en tarpen 
gaat de aandacht uit naar de 
barbecue afdeling. Op zo’n 
200m2 staan er complete collec-
tie bbq’s van o.a. Boretti, Cam-
pingaz, Cobb en Weber, met 
zowel veel keuze in bbq’s op gas, 
stroom en natuurlijk houtskool. 
Uiteraard ook voor alle denkba-
re accessoires en de brandstof 
als houtskool, briketten en gas-
tanks en vullingen kunt u bij 
ons terecht. Naast de verschil-
lende aanbiedingen met 
Campingaz, Cobb en Boretti 
hebben we op de hele collectie 
Weber barbecues een korting 
van 20%,  uitgekeerd in 
weber accessoires.

ELKE ZONDAG T/M 28 JULI OPEN  VAN 12.00 - 17.00 UUR
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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

Ready to Rock
in Mierlo-Hout!

Elke week werd er hard geoefend tijdens de instrumentale 
lessen en op donderdag 6 juni mochten de leerlingen van 

Basisschool ’t Baken, St. Odulfus en de Jorisschool laten zien 
wat ze hadden geleerd! Een ding is zeker: de Geseldonk stond 

helemaal op zijn kop!

Van je eerste noot naar je eerste show, 
dat is het idee achter Ready to Rock, 
een initiatief van Kunstkwartier. In 

december zijn ze op 8 basisscholen in 
Helmond begonnen met de lessen van 

Ready to Rock. 

Let’s rock! (Bron foto’s; Jan Dijstelbloem).
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“Wat ons team dit jaar graag zou willen 
bewerkstelligen, is om iedereen die aan-
wezig is tijdens de SamenLoop voor Hoop 
Helmond, de gelegenheid te geven om 
in onze tent gezellig bij elkaar te komen. 
Verbinding, samenlopen, samenzijn, ge-
zelligheid, dingen delen, netwerken, kort-
om er samen een heel mooi weekend 
van maken. Tijdens het evenement zijn 
er bij ons in de tent diverse activiteiten, 
waarvoor u zich van te voren in kunt schrij-
ven. ’s Avonds en ‘s nachts zouden wij 
het ontzettend fijn vinden als bezoekers 

en andere teams naar onze tent komen. 
Onze intentie is mensen de gelegenheid 
te geven om gezellig bij elkaar te zijn, 
eventueel onder het genot van een hapje 
en drankje, bij ons in de tent te verkrijgen, 
tegen betaling uiteraard, waarvan de op-
brengst meegenomen wordt bij het eind-
bedrag! Maar ook met uw eigen drankje 
bent u uiteraard welkom. Met al onze ac-
tiviteiten en alle andere teams wordt geld 
gegenereerd voor het goede doel, KWF 
Helmond en Inloophuis de Cirkel. Buiten 
de acties die we al hebben lopen en alle 

sleutelhangers en speldjes die we al ver-
kocht hebben, kunt u het volgende in onze 
tent verwachten: massage, reiki, knippen, 
vlechten, schminken, beglitteren, gellak, 
fotoshoot en nog veel meer! Een Samen-
WalkingLunch van Restaurant de Rozario, 
SamenWalkingDinner Thuis eten en drin-
ken én nog een SamenWalkingDinner met 
Jermain de Rozario. Tevens op zondag-
morgen de Kookworkshops met Gewoon 
Koen. Voor de koks zou het vooral heel erg 
fijn zijn om te weten wie wil aanschuiven 
bij een van de activiteiten zodat ze zich 
goed kunnen voorbereiden en heerlijke 
gerechten kunnen gaan serveren. Wilt u 
zeker zijn van een bepaalde activiteit? 
Dan dient u zich nu alvast in te schrijven, 
na inschrijving volgt een betalingsverzoek. 
Daarna staat de reservering vast. U kunt 
zich aanmelden via www.teampraktijkki-
ma.wordpress.com 
Kijk gerust eens verder op onze website. 
Bij deze alvast een dank aan iedereen 
dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. 
De organisatie van de SamenLoop Voor 
Hoop Helmond wensen wij ook nog heel 
veel succes met alle voorbereidingen. 
Wij, Team Praktijk KI-MA, hopen u te mo-
gen begroeten op 29 en 30 juni bij De 
Helmondse Atletiek Club Helmond, Mo-
lenven 3, Helmond.”

Tot dan! 
Namens Team Praktijk KI-MA,
Hella van Kraaij, Meggy Saris, 
Monique de Bruijn, Jony Roeffen, 
Martine van de Westerlo, Lieke Claassen

In het weekend van 29 en 30 juni vindt op het HAC Terrein 
de SamenLoop voor Hoop plaats. Tijdens dit  24-uur durende 
wandelevenement, doet ook team KI-MA, van praktijk KI-MA, 
uit Mierlo-Hout mee. Zij vertellen u graag wat voor plannen ze 

allemaal hebben tijdens dit weekend:

U kunt elke zaterdag morgen (09.00-
13.00 uur) uw oud papier en kleding in-
leveren bij CV de Kluppels aan de Koe-
veldsestraat 16. Voor elke kilo papier/
kleding krijgt u 1 Houtsnippers punt. Afge-
lopen periode kreeg men bij inlevering van 
oude kleding ook nog 1 lot extra, waarmee 
men meedeed aan een grandioze loterij, 
met vele prijzen. Op bijgaande foto’s ziet 
u Kluppellid Lucien van der Putten die de 
eer had om enkele prijzen uit te reiken.
Mevrouw van Lieshout-van Asten had 
een grill/tosti ijzer gewonnen en mevrouw 
van de Nieuwenhof een pannenset. 

Eerste prijs: Lotnummer 124 blauw
 Pannenset
Tweede prijs Lotnummer 116 blauw

 Tristar blender
Derde prijs: Lotnummer 100 
 Rosé  Ventilator
Vierde prijs: Lotnummer 222 blauw
 Contactgrill
Vijfde prijs: Lotnummer 404 blauw
 Multisnijder
Zesde prijs Lotnummer 183 blauw
 Staafmixer

In de maanden oktober, november en 
december krijgt u ook dubbele hout-
snippers en een gratis loterij met zeer 
mooie prijzen. CV de Kluppels wensen 
de winnaressen en de andere winnaars 
veel succes met de prijzen. Met vriende-
lijke groeten, Commissie Oud Papier en 
Kleding van CV de Kluppels.

(Bron foto; William Klerkx).

Praktijk KI-MA loopt 
voor hoop

Mevrouw van Lieshout-van Asten.

Mevrouw van de Nieuwenhof. 
(Bron foto’s; CV de Kluppels

CV de Kluppels Kleding Loterij
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de Houtse molen
Door: Marinus van den Elsen, foto's: Frans de Vries, RHCe, internet.

In vijftiende eeuw is er sprake van een molen op 't Hout, al was dit geen 
windmolen. Het recht om de wind te gebruiken kwam aan de Heer van Myerle 
toe. Dit betekende dat de heer het alleenrecht had om een windmolen te (laten) 

bouwen en die te exploiteren. Een dergelijke molen werd een ‘banmolen’ genoemd. 
De boeren van 't Hout waren daarom verplicht om hun graan te laten malen op 

de molen van Mierlo. Al maakten zij ook gebruik van de Helmondse molen bij de 
Goorloop aan de Mierloseweg en de Stiphoutse molen.

Molen in de Slegersstraat
Al in 1594 is er sprake van een 'molenhuijs' 
in de Slegersstraat. Het molenhuis met  
bijbehorende akker diende als onderpand 
voor een geldlening die IJsbrant Thomaes 
en zijn vrouw aangingen. Het ging hierbij  
niet om een windmolen, want dat was 
in die tijd niet weggelegd voor 'gewone' 
mensen. Het 'recht op wind' berustte, 
zoals gezegd, bij de Heer van Myerle. 
Waarschijnlijk werd de molen aange-
dreven door een paard of os; een zoge-
naamde rosmolen. Het feit dat de molen 
aan de Slegersstraat lag zou er op kunnen 
duiden dat het een oliemolen was. Olie 
werd 'geslagen' uit het zaad van vlas 
(lijnzaad), een gewas dat hier veelvuldig 
werd geteeld. De naam Slegersstraat kan 
hieruit verklaard worden, want het woord 
'sleger' is afgeleid van 'olieslager'. Hoe lang 
de oliemolen in de Slegersstraat heeft 
bestaan is onbekend.

De Houtse molen 
rond 1925. Op de 
voorgrond is de 
tramlijn te zien.

De initialen KM 
(zie pijl) geven 

de plaats van de 
korenmolen aan op 
onderstaande  kaart 

uit 1900

Bericht in de 'Provinciale Noord -
brabantsche en 's Hertogenbossche 

courant',  7 maart 1939

Advertentie in 
'De Zuidwillemsvaart',  

2 augustus 1939
Landelijke foto gemaakt door Frans de Vries. Op de voorgrond  

melkt een meisje de koeien.

Bouw van een windmolen
Rond 1700 had de Heer van Mierlo 
plannen om een windmolen op te 
richten aan de Schutsboom, maar deze 
werden gedwarsboomd door de Heer van 
Helmond. Het zou nog tot het eind van de 
19de eeuw duren voordat Mierlo-Hout een 
eigen windmolen kreeg. 
Godefridus van Stekelenburg zag wel 
mogelijkheden voor een molen op 't Hout. 

Op 21 januari 1888 verkocht Hendrik 
van den Boogaard een perceel weiland 
aan Godefridus voor het oprichten van 
een windmolen. Het weiland lag aan de 
Houtsche straat (huidige Hoofdstraat). 
Een jaar later kocht Godefridus van 
Stekelenburg een zogenaamde stan-
derdmolen in Zeelst. Hij liet de molen 
afbreken om deze in 1889 op 't Hout weer 
te herbouwen.  

Houten standerdmolen 
De Houtse molen was een standerdmolen: 
een kast die het maalwerk en de wieken 
bevatte en die op een verticale standerd 
op de wind gedraaid kon worden. De stan-
derd en de schragende balken werden op 
vier gemetselde blokken (poeren of teer-
lingen) geplaatst. De molen was geheel 
van hout, uitgezonderd de maalstenen, 
het molenijzer en de teerlingen. Een derge-
lijke molen was kwetsbaar en sleet relatief 
snel door gebruik. 

Geen molen in de Windmolenstraat
Je zou vermoeden dat de molen op 
de hoek van de Hoofdstraat en de 
Windmolenstraat heeft gestaan. Maar 
niets is minder waar. Ook in de vlakbij 

gelegen 'Molenwijk' zijn de straatnamen 
als Kastmolen, Schorsmolenpad en 
Korenmolen enigzins misleidend, want 
ook hier heeft nooit een molen gestaan. 
De Houtse molen stond op het perceel 
waar nu Aldi gevestigd is. Voorheen 
stonden daar de gebouwen van de Cehave 
(Coöperatieve Handelsvereniging). 

Molenaarsgeslacht Van Stekelenburg 
Godefridus van Stekelenburg werd 
geboren in Oirschot op 10 maart 1855. Hij 
was een telg uit de oude Brabantse mole-
naarsfamilie Van Stekelenburg. Godefridus 
leerde het malen op de in 1944 verdwenen 
wind- en watermolen van Casteren 
(gemeemte Bladel). Voordat hij de molen 
op 't Hout liet bouwen, was hij molenaar 
op de Elderse molen in Mierlo. Tot aan 
1937 bemaalden Godefridus en zijn zoon 
Alfons de Houtse molen. Aanvankelijk 
bezat de molen twee koppelstenen, 
waarvan een koppel werd gebruikt voor 
het malen van boekweit. Toen de vraag 
naar dit produkt sterk terugliep werd een 
koppelsteen uitgebroken. Boekweit werd 
veel gebruikt voor het bakken van panne-
koeken alsmede voor de slacht onder 
andere voor het maken van balkenbrij.

Na het overlijden van Godefridus in 1937 
verkastte Alfons naar Aarle-Rixtel waar hij 
in de levensmiddelenzaak van zijn broer 
aan de slag ging. De molen werd door de 
erfgenamen verkocht aan een familielid; 
Antonius Johannes van Stekelenburg, 
afkomstig van de watermolen te Boxtel. 
Deze ging voortvarend te werk. De molen 
werd stilgelegd en de productie overge-
bracht naar de naastgelegen maalderij 
waar hij een ruw-olie motor liet installeren.
In 1938 verkocht hij de molen voor afbraak 
voor f 300,-. De molenroeden gingen naar 
de molen van Swartbroek (L) en het eiken-
hout naar de fa. Janssen te Mierlo-Hout 
voor het maken en restaureren van eike-
houten kasten. De locatie van de molen 
werd later de vestiging van de Cehave 
oftewel Boerenbond.

Bronnen:
-  De standerdmolen te Mierlo-Hout, 

P.W.E.A. van Bussel, juni 1974
-  Opt Hout, Theo Meulendijks en Jan 

Vogels, 2003
-  Een beeld van een kerkdorp Mierlo-

Hout, Jan Huijbers, 1984
- Allemansmolen.nl
- Delpher.nl

Molen als reclamezuil
Een tijd lang diende de Houtse molen als reclamezuil. De 
Bredase firma Hero Conserven liet een zijde van de molen 
beschilderen met reclame. De oppervlakte van de beschilde-
ring was zo'n 20 m2. De stilgelegde molen had altijd dezelfde 
stand en de reclame was al van verre te zien als je uit de rich-
ting van Mierlo kwam. 
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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

Goed onderwijs betekent ook: je echt thuis voelen. 
Jezelf kunnen zijn. Met een lach naar school gaan 
en blij thuis komen. 
 
In alles wat we doen, staan het geluk en welbevinden van 
jouw kind centraal. Dat is waar onze basisschool voor staat, 
elke dag.

Meer weten over hoe we dat doen of het zelf ervaren? 
Bel 0492-523847 en maak een afspraak voor een rondleiding. 

Mahoniehoutstraat 13, 5706 VS Helmond
www.obshout.nl 
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en lach naar school en blij thuis! 

Argentijnse 
rauwegepelde 
garnalen 26/30 
Wild gevangen
Zak á 800 gram (netto) - Epic
Normaal 15,49Normaal 15,

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.

10,99

Normaal 15,Normaal 15,

Diepvriesspecialist van Rijsingen 

Deze garnaal wordt 
wildgevangen, wat sowieso 

meer smaak betekent, maar de
Argentijnse garnaal leunt van 
nature qua smaak ook dichter 

aan tegen de kreeft dit betekent aan tegen de kreeft dit betekent 
een vollere, verfijndere smaak
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de Plaetse 165 Helmond-Brandevoort      -      www.boutique4more.nl

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

SALE

Er zijn heuse plannen voor 
een dierentuin in Mierlo-Hout. 
De mascotte Jimbo heeft ook 
de naam van de dierentuin al 
bekend gemaakt op facebook: 
“Jimbo’s Zoo Park”. Kijk snel 
op de facebookpagina van de 
Werkgroep Jeugd Mierlo-Hout 
voor leuke filmpjes.
De week is weer helemaal vol-

gepland. De woensdag gaat er 
dit jaar iets anders uitzien. Op 
dit moment lopen we tegen 
het feit aan dat onze doel-
stelling om het inschrijfgeld 
zo laag mogelijk te houden, in 
deze tijd niet meer reëel blijkt. 
We moeten nu ingrijpen. Als 
leden van de KINDERvakan-
tieweek kwamen we onlangs 

in contact met onze ‘collega’s‘ 
van de OUDERENvakantie-
week. Zij ervaren dezelfde 
problemen. We hebben be-
sloten om de handen ineen te 
slaan om te kijken of we voor 
beide partijen extra inkom-
sten kunnen genereren. Dit 
jaar organiseren wij als Werk-
groep Jeugd een sponsorloop. 
We draaien de rollen om en 
de jeugd gaat zich inzetten 
voor de ouderen. Straks is de 
kindervakantieweek voorbij en 
wat zou het dan super zijn als 
er ook een geweldige oude-
renvakantieweek aangeboden 
kan worden.

Na de sponsorloop is er zoals 
voorgaande jaren weer een 
mega fun dag  op het terrein 
bij de Neerhei (tussen Mier-
lo-Hout en Brandevoort in). 
Tientallen springkussens, 
stormbanen, een buikschuif-

baan een nostalgische frietwa-
gen, een gezellig familie terras. 
Kortom; mega fun! Iedereen is 
van harte uitgenodigd om een 
bezoekje te brengen aan de 
‘Mega Fun Dag’ op woensdag 
10 juli vanaf 17.00 uur.

Aanvullende informatie 
sponsorloop
De sponsorloop start op 
woensdag 10 juli om 12.15 
uur. De kinderen lopen dan 
vanuit de geseldonk richting 
het Alphonsus en zullen daar 
een erehaag maken richting 
alle ouderen. Hierna vervolgen 
de kinderen hun weg naar de 
Neerhei waar de organisatie 
de kinderen weer ontvangen 
met een erehaag. Wij hopen 
dat uw kind(eren) mensen in 
uw omgeving polst om spon-
sor te worden van dit initiatief. 
De hoogte van het bedrag is 
vrijblijvend. Het kan en mag 
toch niet gebeuren dat deze 
twee initiatieven binnen Mier-
lo-Hout verdwijnen? 
Namens JONG en OUD van 
Mierlo-Hout bedankt voor uw 
steun en meedenken!

Dit jaar staat er voor de 47ste keer weer een sfeervolle 
en gezellige kindervakantieweek Mierlo-Hout op het 

programma van maandag 8 t/m vrijdag 12 juli. Dit jaar met 
als thema: “JIMBO en de vrolijke beestenboel”.

Kindervakantieweek

(Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Ons Mierlo-Hout Magazine heeft ook haar eigen website:
www.onsmierlohout.nl O.a. staat hier een complete 

verenigings gids op van de wijk Mierlo-Hout met veel info 
over die verenigingen. Ga naar wwww.onsmierlo

hout.nl, heb je aanvullingen/korrekties? Mail ze naar 
redactie@onsmierlhout.nl

Ons Mierlo-Hout Magazine heeft een 
eigen website met verenigingsgids
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Deelen Stoffen en Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD - Helmond
Tel. 0492 - 547023
info@deelenstoffen.nl 
www.deelenstoffen.nl

Het Goedkope Huis
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495 - 533552 
info@hetgoedkopehuis.nl
www.deelenstoffen.nl

MEGA
OPRUIMING 

20% 
KORTING
Geldend op diverse modestoffen uit voorraad zomercollectie 

o.a. tricots, jeans, viscose, katoen ed.
Met onze vasteklantenkaart loopt uw korting zelfs op tot 25%!

Geldend van 25 juni t/m 31 augustus 2019 m.u.v. lopende 
aanbiedingen. Let op: bouwvaksluiting 20 juli t/m 12 augustus.

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

Het Goedkope Huis
Maaspoort 58, 6001 BR  Weert
Tel. 0495-533552 | info@hetgoedkopehuis.nl | www.deelenstoffen.nl

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

Het Goedkope Huis
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495 - 533552 
info@hetgoedkopehuis.nl
www.deelenstoffen.nl

MEGA
OPRUIMING 

20% 
KORTING
Geldend op diverse modestoffen uit voorraad zomercollectie 

o.a. tricots, jeans, viscose, katoen ed.
Met onze vasteklantenkaart loopt uw korting zelfs op tot 25%!

Geldend van 25 juni t/m 31 augustus 2019 m.u.v. lopende 
aanbiedingen. Let op: bouwvaksluiting 20 juli t/m 12 augustus.

Voor de klanten die denken 
dat hij alleen maar groente en 
fruit verkoopt is er nieuws, er is 
een geheel nieuw assortiment 
wat voorziet in de consument 
van tegenwoordig. Voordat 
we dat assortiment uitlichten 
eerst even een korte intro-
ductie van Tim: “Goedendag 
allemaal. Mijn naam is Tim 
Canters en samen met mijn 
vrouw en dochtertje wonen wij 
in Mierlo-Hout. Wij zijn echte 
Houtse mensen en dus is een 
lang gekoesterde wens van 

mij uitgekomen, namelijk een 
winkel op ’t Hout. Ik ben 33 
jaar en al 15 jaar werkzaam in 
groente en fruit. 2 jaar geleden 
heb ik zelfs een prijs gewonnen 
met mijn werk en zodoende 
begon mijn wens om op eigen 
benen te staan steeds harder 
te groeien. Nadat wij nu een 
beslissing hebben genomen 
ben ik super trots dat ik mijn 
eigen winkel heb en hoop ik u 
snel eens te begroeten in mijn 
nieuwe winkel!”. In Tim zijn 
vorige baan merkte hij op dat 

klanten steeds meer opzoek 
zijn naar gemak, gezond, vers 
en kwaliteit. Daarom gaan hij 
en zijn medewerkers daar vol 
op inzetten.

Tim en zijn medewerkers gaan 
super verse maaltijden ma-
ken van eerlijke producten uit 
eigen winkel. Denk hierbij bij-
voorbeeld aan stamppotten, 
nasi, bami, lasagne, Hollandse 
maaltijden en nog veel meer. 
Daarnaast komt er nog veel 
meer zoals: broodjes, wraps, 
pizza’s, salades, maaltijdsa-
lades, een salade bar waar u 
uw maaltijdsalade zelf kunt 
samenstellen, vers gesneden 
fruit, sappen, smoothies, no-
ten en nog veel meer. Ze gaan 
samenwerken met kwaliteit le-
veranciers uit de regio en zelfs 

met een aardappel handelaar 
uit Zuid-Holland die Tim de 
beste klei aardappelen gaat 
leveren en dit alles natuurlijk 
tegen een eerlijke prijs. Bent u 
nieuwsgierig geworden en wilt 
u al dat lekkers eens gaan be-
kijken en proeven of gewoon 
een gezellig praatje maken, 
loop dan binnenkort eens bin-
nen bij Tim Canters dagelijks 
vers in het winkelcentrum van 
Mierlo-Hout naast de Kruidvat 
en ontdek het zelf.

Tot ziens!

Nieuwe ondernemer in Mierlo-Hout:

Tim Canters dagelijks vers
Binnenkort opent in het winkelcentrum rondom 
de kerk een nieuwe winkel, namelijk Tim Canters 
dagelijks vers. In het pand waar voorheen Peer de 

Groenteman zat, heeft de jonge Houtse ondernemer 
Tim Canters een nieuwe winkel geopend. Gestoken in 
een nieuw jasje, mikt Tim op klanten van jong tot oud 

die dagelijks vers en gezond willen eten. 

Zondag
29 september

locatie:
mierloseweg 244, helmond

Geef uw goede tweedehands spullen
een nieuw leven en doneer ze aan

onze Tweedehands markt!!

Najaarsopruiming kriebels? Garage opruimen? Verhuizing?
Geef uw goede tweedehands spullen een nieuw leven. Doneer ze aan onze 

tweedehands markt. Spullen aanbieden kan via
www.scoutingmierlohout.nl/tweedehandsmarkt

Woont u in Helmond?
Dan halen we de spullen gratis bij u op*.

Ook bieden wij u de mogelijkheden om uw spullen te brengen, kijk hiervoor op de 
website of onze facebook pagina.

* Kijk op de website voor de voorwaarden

tweedehands
markt

tijd:
10:00-14:30 uur

Scouting mierlo-hout
Mede mogelijk gemaakt door:

mierloseweg 244, helmond
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Het Dorpsplein Mierlo-Hout wordt een 
plek voor iedereen die zich betrokken 
voelt bij Mierlo-Hout. Los van de fysie-
ke locatie zien wij het dorpsplein vooral 
ook als een aanjager voor gemeen-
schapszin in Mierlo-Hout. Dat betekent 
dat als wij naar de dorpsbewoners luis-
teren, om en nabij het dorpsplein ook 
veel ruimte zou moeten komen voor 
gemeenschappelijke voorzieningen. In 
onze visie zijn het juist de voorzienin-
gen die voor wat reuring kunnen zorgen, 
mooie ontmoetingen tussen mensen 
kunnen stimuleren en nog meer bete-
kenis kunnen geven aan het leven.

Mooi is het om te zien dat wij in het 
streven naar gemeenschapszin niet al-
leen staan. Niet in Helmond, niet in de 
wereld. Zelfs een bedrijf als Ikea werkt 
tegenwoordig aan nieuwbouwwonin-
gen en buurten waar het stedelijk leven 
minder anoniem is, en waar verbin-
dingen meer vanzelfsprekend zijn. En 
natuurlijk hoopt Ikea dat ze daarmee 
ook extra Billy’s, Klippans of complete 
keukens te verkopen. Voor geïnteres-
seerden, kijk eens op www.urbanvillage-
project.com voor Ikea’s visie op nieuwe 
stadswijken en de rol van voorzieningen 

daarin. Het is fijn als je in het kader van 
die voorzieningen even met ons mee 
zou willen denken. Wat voor gemeen-
schappelijke voorzieningen zijn er vol-
gens jou nodig rond het dorpsplein? 
Aan welke voorzieningen zouden wij 
prioriteit moeten geven in de realisatie? 
En, zie je voor jezelf een rol weggelegd 
in het realiseren, exploiteren of beheren 
van zo’n voorziening? We nodigen je 
graag uit om enkele vragen hierover te 
beantwoorden in de enquête op www.
dorpspleinmierlohout.nl/enquete.

Wij kunnen ons verschillende gemeen-
schappelijke voorzieningen voorstellen, 
aanvullend aan wat er al in de wijk wordt 
aangeboden, of in samenwerking met 
partijen die al actief zijn in Mierlo-Hout. 
We noemen er hieronder enkele. 

• Een tuin met geurende bloemen 
 en planten, om lekker tussen te 
 kunnen picknicken
• Een kruidentuin, om af en toe 
 kruiden te kunnen plukken
• Een voedselbos, met struiken en 
 bomen voor noten en vruchten
• Een overdekte farm, waar het 
 gehele jaar door gezonde groente 

 kan worden gekweekt
• Een fontein
• Een buurtkeuken met een 
 gezamenlijke eetkamer
• Een ruimte voor workshops en 
 evenementen
• Een plek van en organisatie voor 
 deelauto’s en deel-e-bikes
• Een gemeenschappelijke woonkamer
• Een plek voor werkplekken
• Horeca

Vanzelfsprekend zijn er nog veel meer 
voorzieningen te bedenken. Mocht 
je hierover ideeën hebben dan horen 
we dat graag. Bijvoorbeeld over sport, 
spel, beweging, welbevinden of zorg. 
Laat het ons weten via de enquête, 
redactie@onsmierlohout.nl of via 
alex@dorpspleinmierlohout.nl. Ook 
via onze website www.dorpspleinmier
lohout.nl en Facebook zullen we u re-
gelmatig bijpraten over de stand van 
zaken in de ontwikkelingen omtrent het 
nieuwe dorpsplein.

Alex Sievers
Projectleider Dorpsplein Mierlo-Hout
www.dorpspleinmierlohout.nl

column Alex Sievers

Dorpsplein Mierlo-Hout 
Denk eens even met ons mee

(Bron foto; Eric van der Putten).



18 19

Evenementen
JULI

MAANDAG 1 JULI

DINSDAG 2 JULI

WOENSDAG 3 JULI

DONDERDAG  4 JULI

ZONDAG 7 JULI

8 T/M 
12 JULI

Kansrijk Mierlo-Hout
Kansrijk Mierlo-Hout organiseert elke 
maandagochtend van 9.30 uur tot 11.30 
uur een samenloop. Een ontmoetingsmo-
ment voor iedereen, voor wat gezelligheid 
en een praatje. Ben je minder mobiel of 
zoek je een maatje die langskomt? Neem 
contact met ons op. Wil je je aanmelden 
als vrijwilliger bij Kansrijk Mierlo-Hout, dat 
kan ook!  Iedereen is welkom voor een 
heerlijk bakje koffie of thee. We zien je 
graag op maandagochtend in wijkhuis de 
Geseldonk (Cederhoutstraat 44). 

Ko�  eochtend KBO St. Lucia
Op dinsdag 2 juli a.s.  is er van 10.00 tot 
12.00 uur de maandelijkse koffieochtend 
in wijkhuis de Geseldonk te Mierlo Hout. U 
kunt er gewoon gezellig buurten maar ook 
een kaartje leggen of een ander spelletje 
doen. Kom gerust eens aan. Er zijn ook 
altijd enkele bestuursleden aanwezig. Een 
kopje koffie/thee kost slechts € 0,50. U 
bent van harte welkom!

Wandeling
ZijActief Mierlo-Hout organiseert woens-
dag 3 juli een wandeling met het rayon. 
Ons rayon bestaat uit de afdelingen 
Brouwhuis, Mierlo en Mierlo-Hout. Wij or-
ganiseren dit jaar de wandeling en zetten 
een mooie tocht uit door Mierlo-Hout van 
ongeveer 5 km. Tijdens het lopen is het 
ook leuk om kennis te maken met leden 
van andere afdelingen. 

Repaircafé KBO St. Lucia
Donderdag  4 juli a.s. van 13.00 tot 16.00 
uur kunt u weer terecht bij het Repairca-
fé KBO-St. Lucia in de Geseldonk. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen 
met Adriaan van Veggel, vicevoorzitter@
kbo-stlucia.nl of telefoon 0492-841112. 

Muziekfestijn op ‘t plein
Voor de 5e keer wordt op zondag 7 juli 
Muziekfestijn op ‘t plein  georganiseerd 
door het gilde en Unitas. Twee Mierlo 
Houtse verenigingen die samenwerken 
om de zomervakantie met jullie in te 
luiden. Dit keer is de opzet veranderd. 
Centraal staat de CD presentatie van Joh-
nny Sleegers. Om het feest complee t te 
maken is orkest ‘De Heeren Van’ geboekt 
en DJ Jelco verzorgt de presentatie en 
zomerse sfeermuziek. Het plein wordt 
overdekt met een mega parachute voor 
extra sfeer! De kids kunnen los gaan op 
een springkussen. Zet daarom 7 juli in de 
agenda en kom gezellig een drankje doen 
op het kerkplein in Mierlo-Hout.

Weekmarkt Mierlo-Hout
Elke dinsdagochtend kunt u terecht voor 
grote en kleine boodschappen bij de 
weekmarkt in Mierlo-Hout. Elke week van 
8.30 tot 12.30 uur. U kunt de weekmarkt 
vinden aan de Hoofdstraat in Mierlo-Hout.

KINDERVAKANTIEWEEK
De kindervakantieweek van 2019 komt al dichterbij. Jimbo wil er samen 
met alle kinderen een vrolijke beestenboel van maken van 8 t/m 12 juli. 
Helpen jullie hem mee?

Direct e-mailen kan ook naar: 
repaircafe@kbo-stlucia.nl

Zondag 25 augustus organiseert BC Kar-
per ’83 voor de 26e maal de Braderie op 
de Hoofdstraat in Mierlo-Hout i.s.m. Or-
ganisatie bureau Koolen en Koolen van 
11.00  tot 18.00 uur. Een van de gezel-
ligste en drukst bezochte braderieën in 
de regio.

Meer dan 100 kramen, grondplaatsen, 
standwerkers, bungee jumping, mini ker-
mis, eetkraampjes, diverse attracties voor 
jong en oud. Op het grote Karper plein 
met terras, podium, live muziek en dans-

demonstraties, proeftent en tapwagen. 
Toch doen er nog te weinig Mierlo-Houtse 
verenigingen mee. Laat zien waar je voor 
staat, kom naar buiten, geef demonstra-
ties, bedenk iets ludieks, waar je de vereni-
gingskas mee kunt spekken of promoten: 
dit maakt de braderie levendiger. Wel alles 
in samenwerking met de organisatie.

Iedereen kan een kraam of grondplaats 
huren. Het hoeven niet altijd nieuwe spul-
len te zijn die je wilt verkopen, denk aan 
kinderkleding, antiek, nep of echt. Ruim 

de zolder op en maak er een leuke dag 
van. Huur een kraam of grondplaats te-
gen aangepaste prijzen voor verenigingen 
en plaatsgenoten. Het organiseren van 
dit, voor Mierlo-Hout, grootse evene-
ment met elk jaar weer verrassende nieu-
we elementen, wordt steeds moeilijker 
zonder uw hulp. 
Dus meld je aan met een goed idee bij 
Organisatiebureau Koolen en Koolen, 013-
5801514 of het clubhuis van BC Karper 
’83, Café de Karper, Walvisstraat 34 Mier-
lo-Hout, telefoon 0492-537855.

Stel niet uit en neem zo spoedig mogelijk 
contact op!

Braderie in Mierlo-Hout
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Bereikbaarheid 
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.

PERSONEEL
Ervaren werkster

biedt zich aan voor huishoudelijke hulp.
Op dinsdag, 1 keer in de 2 weken.

06-22725641

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

VAKMAN
65+ KLUSSER/STYLIST

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

INFO : 06 11 44 12  57   KEES

hartstichting.nl



Vraagprijs € 294.000,- k.k. Nieuwe vraagprijs € 287.000,- 
k.k.

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

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

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U 
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Baarsstraat 6 Koeveldsestraat 15

Diamantstraat 28 Gheynspark 26

VERKOCHTDIRECT VERKOCHT

TE KOOP

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Lindehoutstraat 17

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Brasemlaan 36

NIEUW

TE KOOP

Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8

Nieuwe vraagprijs € 287.000,- 

HEUVEL.NL  WÉRKT VOOR U

Koeveldsestraat 15

Gheynspark 26

DIRECT VERKOCHT

*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

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

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

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U 
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TE KOOP

Koeveldsestraat 7 Agannen 61

Cederhoutstraat 31 Zwaardvisstraat 17

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

TE KOOP

VERKOCHT

DIRECT VERKOCHT

Vraagprijs € 249.000,- 
k.k.

Pater van Vlerkenstraat 2

Vraagprijs € 325.000,- 
k.k.

Karpaten 71


