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In de 
spotlights

Tijdens de drukbezochte 
bekendmaking in Hoftem-
pel de Geseldonk werd prins 
Anton d’n twidde onthuld 
als 58e prins van de carna-
valsvereniging. Nu, zo net 
na de bekendmaking in 
november, de rust eventjes 
is wedergekeerd in huize 
Kanzler voordat carnaval 
losbarst, is dit reden genoeg 
om de kersverse prins in de 
spotlights te zetten.

Anton is een geboren en ge-
togen Helmonder en woont 
al het grootste deel van zijn 
leven in Mierlo-Hout. Op 
9-jarige leeftijd werd hij lid 
van Handboogvereniging 
Houts welvaren, waar hij nog 
een lange tijd lid van is ge-
weest. 

21 jaar geleden richtte Anton 
zijn pijlen op Meggy toen hij 
haar ontmoette in Café Pla-
za. En met succes: ze zijn ze 
alweer bijna 19 jaar gelukkig 
getrouwd en hebben twee 
kinderen: Maud en Sam.“Die 

vinden het natuurlijk super 
dat ik prins ben geworden. 
We gaan met z’n allen carna-
val vieren en daar hebben we 
veel zin in”, zegt Anton.

Anton is al meer dan 20 jaar 
betrokken bij Scouting Mier-
lo-Hout, waar hij, samen met 
een paar andere vrijwilligers, 
de welpen begeleidde: “Dat 
is de groep voor jongens 
tussen de 7 en 10 jaar”, laat 
Anton weten. De passie voor 
de scouting is groot. Niet al-
leen Anton, maar ook menig 
familielid is lid van de scou-
ting. Het mooiste vindt hij 
als de kinderen het naar hun 
zin hebben. “Het plezier dat 
de kinderen hebben, vooral 
tijdens ons jaarlijkse kamp, 
is waar we het voor doen. Je 
ziet ook dat de kinderen in 
zo’n week ‘groeien’. Ze kun-
nen lekker buiten spelen en 
kunnen hun energie kwijt 
tijdens de activiteiten”. Met 
het begeleiden van de groep 
stopt Anton binnenkort, 
maar weggaan bij de scou-

Op 9 november was het zover: 
de bekendmaking van de nieuwe 

prins van CV De Kluppels. 

Op de koffie bij...
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Prins Anton Kanzler

ting zit er écht niet in. Hij is 
nog aan het bekijken op welk 
gebied hij zich binnen de ver-
eniging wil inzetten.

Op de vraag of Anton prins 
wilde worden, heeft hij even-
tjes na moeten denken, maar 
lang heeft hij niet moeten 
twijfelen. “We hoorde van 
veel ex-prinsen dat het een 
fantastische periode is, dus 
dachten we ‘waarom ook 
niet’?”, zegt Meggy, die deze 
carnaval aan Antons zijde 
staat. “En Meggy en ik hou-
den wel van een feestje dus 
we hebben er zin in”, aldus 
Anton. 

Het motto van prins Anton: 
‘We vatten er nog duuzend’ 
zal dit jaar ongetwijfeld tot 
zijn recht komen tijdens 
carnaval 2019/2020 in Hof-
tempel de Geseldonk .

Anton samen met zijn vrouw Meggy. (bron foto; Mandy Meeuwsen).

Scouting Mierlo-Hout is 
op zoek naar vrijwilligers. 

Lijkt dit je wat? Neem dan 
contact op met info@
scoutingmierlohout.nl
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Stichting vrienden van 
Werkgroep Jeugd Mierlo-Hout

Op de koffie bij...

Door: Loes Bakels-van Rijsingen

Elke uitgave gaan we op de koffie bij een 
wijkbewoner/wijkbewoonster, vereniging, 
bedrijf of betrokkene van ons Mierlo-Hout. 

Deze keer kregen we de vraag van Stich-
ting vrienden van Werkgroep Jeugd Mier-
lo-Hout of we tijd hadden voor een bakje 
koffie. Bij deze stichting denk je al gauw 
aan de Werkgroep Jeugd en de kinderva-
kantieweek, maar toch is het iets anders. 
Graag willen zij dat het wat duidelijker 
wordt voor de mensen uit Mierlo-Hout. 
Wat is het idee achter deze stichting nou 
precies? We spraken af met John van de 
Vossenberg en Roland van de Ven in de 
Geseldonk, ook elk jaar de locatie van de 
Kindervakantieweek in Mierlo-Hout. 

“Om dan maar meteen te beginnen met 
de vraag, wie of wat is de Stichting vrien-
den van Werkgroep Jeugd Mierlo-Hout?”
John en Roland: “Nou, het is dus NIET 
de Werkgroep Jeugd. Eigenlijk hebben we 

zelfs niks met de Werkgroep Jeugd te ma-
ken. We zijn met een clubje mensen 8 á 9 
jaar geleden begonnen met het idee om 
geld te genereren voor de kindervakan-
tieweek in Mierlo-Hout. Heel kort gezegd; 
mensen kunnen jaarlijks een gift doen om 
te zorgen dat de kindervakantieweek blijft 
bestaan. Tijdens de fun day, het spring-
kussenspektakel, van de kindervakantie-
week organiseren we ook altijd een loterij. 
Dit is ook voor ons om extra geld in te 
zamelen. Maar we merken dat het lastig 
is. Veel ouders komen bijvoorbeeld alleen 
om hun kind snel op te halen en zijn weer 
weg. En we begrijpen dat, dus proberen 
we nu onze visie wat extra onder de aan-
dacht te brengen bij de bewoners van 
Mierlo-Hout. We hopen op steun van veel 
mensen.”

“Het ingezamelde geld is dus niet voor 
de Werkgroep Jeugd?”
John en Roland: “Nee dat klopt. Het geld 
is voor de organisatie van de kindervakan-
tieweek. Of dat nu de Werkgroep Jeugd is 
of een andere partij die het organiseert. 
Dus indirect is het wel voor de Werkgroep 
Jeugd. We snappen de verwarring wel, 
want je ziet overal dezelfde gezichten. 
Iemand van de Werkgroep Jeugd zit ook 
in het bestuur van de stichting. En de na-
men lijken ook op elkaar, achteraf hadden 
we misschien een andere naam moeten 
kiezen. Maar stel de Werkgroep Jeugd be-
sluit te stoppen met het organiseren van 
de kindervakantieweek en iemand anders 
neemt de organisatie op zich, dan zou het 
geld voor de nieuwe organisatoren zijn. 
Wij willen de kindervakantieweek zelf niet 

 Loes aan de koffie met John van de Vossenberg en Roland van de Ven (bron foto; Loes Bakels-van Rijsingen).
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John, René, Roland en Loes voor de Geseldonk

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

organiseren, maar wel ondersteunen en 
samenwerken.”

“Mensen betalen ook inschrijfgeld voor 
hun kind, dat is dus niet voldoende?”
John en Roland: “We begrijpen dat 
sommige mensen zich afvragen, dat in-
schrijfgeld voor de kindervakantieweek, 
waar gaat dat allemaal heen dan? Maar 
er zijn zoveel kosten waar veel mensen 
niet aan denken. Denk aan de uitstapjes, 
busreizen, frietjes, EHBO, springkussens, 
materialen en noem maar op. Als er een 
informatieavond is voor alle begeleiders, 
willen ze die ook een drankje aan kunnen 
bieden, die consumpties moeten ook 
betaald worden. De verwachtingen van 
ouders en kinderen worden ook steeds 
hoger, ze willen leukere programma’s. De 
bedoeling van de Stichting vrienden van 
Werkgroep Jeugd is om te zorgen dat 
indien er geld nodig is voor de kinderva-
kantieweek, we dat geld hebben voor de 
organisatie. Zodat die week door kan blij-
ven gaan.”

“Eigenlijk is het dus de bedoeling om de 
kindervakantieweek toekomstbestendig 
te maken?”
John en Roland: “Ja precies, dat als alle 
andere inkomsten wegvallen, de kinder-
vakantieweek toch door kan gaan. Nu 
krijgt de Werkgroep Jeugd nog subsidie 
van de gemeente, maar de Werkgroep 
Jeugd valt onder de Stichting Samenle-
vingsopbouw Mierlo-Hout samen met 
andere verenigingen. Denk hierbij aan de 
toneelvereniging, volksdansen, hobbyver-

enigingen. De subsidie wordt verdeeld 
over alle deelnemers. En als ze dan bij-
voorbeeld een nieuwe oven nodig hebben 
om potten in te bakken, gaat er geld naar 
de pottenbakkers. Door bezuinigingen 
vallen de subsidies ook langzaam weg. 
En de lokale winkeliers balen misschien 
ook van de zoveelste sponsor aanvraag. 
We willen garant staan voor het bestaan 
van de kindervakantieweek. Mocht de 
Werkgroep Jeugd ooit wegvallen als orga-
nisatie en nieuwe mensen staan op om 
de kindervakantieweek te organiseren, 
moet er wel geld voor de organisatie zijn. 
Wij willen daarvoor een buffer creëren. We 
hebben ook een koelwagen gekocht voor 
de kindervakantieweek, zodat die niet elk 
jaar gehuurd hoeft te worden.“

John: “De Stichting Vrienden van Werk-
groep Jeugd Mierlo-Hout bestaat uit 
diverse leden die elk een andere visie 
hebben, maar samen bij elkaar heel wat 
ervaring hebben vanuit diverse vereni-
gingen. Onze voorzitter is Johan Wijnen, 
de secretaris is Frits Vliegenberg, de pen-
ningmeester Johan Verbakel, en onze 
leden Roland van de Ven, Erik Verbakel, 
René Baggermans en ikke, John. Het 50 
jarig bestaan van de kindervakantieweek 
zit er bijna aan te komen, over 2 jaar, en 
ook daar kunnen wij de Werkgroep Jeugd 
bij ondersteunen.”

De Stichting Vrienden van Werkgroep 
Jeugd Mierlo-Hout wil met steun van 
zoveel mogelijk mensen zorgen dat de 
kindervakantieweek blijft bestaan. De ge-

zamenlijke doelstelling is: Een week orga-
niseren voor alle kinderen, ook uit minder 
draagkrachtige gezinnen, en daarbij hoort 
natuurlijk een inschrijfbedrag wat betaal-
baar is voor deze kinderen. 

Dus: draag jij de kindervakantieweek een 
warm hart toe, steun de stichting dan 
door middel van een jaarlijkse donatie! 
Dit kan al vanaf (minimaal) € 10,- per jaar. 
Dat is nog geen euro per maand! Natuur-
lijk kun je ook op een vrijblijvende manier 
steunen en eenmalig een bedrag overma-
ken. Alvast hartelijk bedankt!

Als je vragen hebt kun je altijd contact 
opnemen met de Stichting Vrienden van 
Werkgroep Jeugd Mierlo-Hout. Dit kan 
via het e-mailadres: vriendenvan@werk-
groepjeugdmierlohout.nl. Op de website 
van de Werkgroep Jeugd (www.werk-
groepjeugdmierlohout.nl) kun je bij het 
keuzemenu klikken op ‘Stichting Vrienden 
van’, daar vindt je ook meer informatie. 
Ook te vinden op Facebook. 

Redactie Ons Mierlo-Hout.
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www.sluitmijaan.NU

Schrijf nu in
tot en met

12 december!

   
Allerlaatste kans 
voor glasvezel in 

Mierlo-Hout! 

Meer info en voorwaarden:
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Ad Klaasen (uitgever Ons 
Mierlo-Hout): Mierlo-Hout, 
is een van de actiefste wijken 
van Helmond. Natuurlijk moet 
heel ’t Hout op de glasvezel. 
Nu is het nog gratis, dus nu 
aanmelden zou ik zeggen. De 
voordelen zijn talrijk. Glasvezel 
is veel sneller en er zijn nu ex-
tra diensten beschikbaar en er 
komen er nog veel meer. Kort-
om we moeten met zijn allen 
die 25% halen met aanmel-
dingen. Zodat men snel kan 
beginnen met de aanleg.

Waarom glasvezel belangrijk 
is voor Mierlo-Hout

Riny van Oorschot (voor-
zitter CV de Kluppels): Als 

oud-ict’er kan ik glasvezel van 
harte aanbevelen. De snelheid 
is fenomenaal en ook voor de 
toekomst gerelateerde dien-
sten is dit noodzakelijk, denk 

aan ouderenzorg, centrale 
bewaking, koppeling met het 
Elkerliek en woningcorpora-
ties. Daarom zeg ik: mensen, 

meld je aan voor de gratis 
aansluiting, zodat we die 25% 
halen en de aanleg van start 
kan gaan in ons Mierlo-Hout.

Petra van den Bosch (Direc-
trice In het Hart van ‘t Hout): 

we hebben veel profijt van 
het gebruik van glasvezel. 

Over het algemeen werkt in-
ternet en wifi sneller, en is de 
draagkracht van het netwerk 
groter. Dit is nodig omdat er 

steeds meer digitale leermid-
delen ingezet worden om het 
onderwijs te ondersteunen. 

Voor ons is het niet meer weg 
te denken in deze tijd.  

Jan Drouen (Voorzitter 
Wijkraad Mierlo-Hout):  Het 
aanleggen van een glasve-

zelnetwerk in Mierlo-Hout is 
belangrijk, omdat snel inter-

net in deze tijd een vereiste is. 
Dit geldt misschien niet voor 

de oudere generatie, maar 
voor deze zeer belangrijke 
groep binnen Mierlo-Hout 
gelden andere voordelen. 

Steeds meer senioren zullen 
langer zelfstandig moeten 

blijven wonen en juist glas-
vezel maakt het mogelijk om 
gebruik te kunnen maken van 
allerlei lokale diensten, die de 
kwaliteit van leven verbeteren.  

(bron foto; Chris Thielen).

MELD JE AAN!!!
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Black Friday komt eraan en ook bij Adventure Store kun 
je terecht voor de allerbeste deals! Kom naar de winkel en 
maak kennis met het uitgebreide assortiment sport- en 

outdoor benodigdheden.

En: profiteer tijdens Black Friday van 20 procent korting 
op een artikel naar keuze. Zie in Ons Mierlo-Hout de 

kortingsbon en knip deze uit. 

De bon is geldig tot en met 15 december. 

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

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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*KORtiNgEN NOOit i.C.M. ANDERE ACtiES. gELDig t/M 15 DECEMbER EN zOLANg DE VOORRAAD StREKt 

kom naar de winkel
voor de allerbeste deals

tOPKWALitEit tEgEN DE bEStE PRiJS 
gROOt ASSORtiMENt OUtDOOR & SPORt

gRAtiS PARKEREN
PERSOONLiJKE EN DESKUNDigE bEgELEiDiNg

BLACK FRIDAY. 
NO WAY.

topkwaliteit tegen de beste prijsaanbiedingen tm 15 december

bij inleVerinG VAn De bOn
UiT DiT mAGAzine**

20% korting
OP 1 ArTikel nAAr keUze
bOn Ons mierlO-hOUT mAGAzine 

eDiTie nOVember✃

**Alleen de originele bon, geknipt uit Ons mierlo-hout magazine november is geldig. mAX. 1  Per klAnT

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

Black 
Friday 

bij 
Adventure Store

Onbeperkt fitness & groepslessen
Personal training - Voedingsbegeleiding

Persoonlijke begeleiding
Fysiotherapie

Onbeperkt fitness & groepslessen
Personal training - Voedingsbegeleiding

Persoonlijke begeleiding
Fysiotherapie

HOOFDSTRAAT 123  5706 AK HELMOND | 0492 - 724990 INFO@INFINITYFITNESS.NL | WWW.INFINITYFITNESS.NL

FITNESS • GROEPLES • PERSONAL TRAINING • FYSIO

Bij inlevering van deze voucher kunt u een gratis en vrijblijvende proefweek aanvragen!

+GRATISKOFFIE OFTHEE
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Op zondag 22 december geeft het Houts 
Gemengd Koor samen met het gemengd 
koor “De Veengalm” uit Neerkant een fees-
telijk kerstconcert.

Beide koren zijn druk aan het repeteren om 
op deze zondag voor de kerst voor u een 
mooi en sfeervol kerstconcert te verzorgen. 
Vanaf 13:45 uur bent u welkom in wijkhuis 
De Geseldonk. Het concert begint om 14:00 
uur en de entree is gratis. 

Het Houts Gemengd Koor staat onder lei-

ding van interim dirigent Jacques Lemmens, 
hij heeft in 2019 Marjan Vree vervangen. Het 
koor wordt begeleid door Ad Brouwers op de 
piano en door Theo Franx op de dwarsfluit. 
Gemengd koor “De Veengalm” wordt gediri-
geerd door Marion van Eijk-Gähler en op de 
piano begeleid door Lodewijk Holzken. 

De leden van het Houts Gemengd Koor en 
van gemengd koor “De Veengalm” heten 
u van harte welkom en hopen u te kunnen 
begroeten in wijkhuis De Geseldonk, Ceder-
houtstraat 44.

Kerstconcert van het 
Houts Gemengd Koor

Deze nieuwe concertenreeks zal worden georganiseerd 
door de verenigingen Harmonie St. Lucia uit Mierlo en 
muziekvereniging Unitas uit Helmond. Samen zullen 
deze verenigingen een groot orkest vormen en het pro-
gramma ziet er veelbelovend uit. 

Er is ook al een perfecte locatie gevonden. Wijkhuis 
De Geseldonk (het thuishonk van Unitas, en gelegen 
op slechts een steenworp van Mierlo) zal worden 
omgetoverd tot een prachtige concertzaal. We zul-
len daar volgend jaar maar liefst drie concerten gaan 
verzorgen. De nieuwe data die iedereen in de agen-
da kan noteren zijn: 12, 13 en 14 juni 2020. Naast de 
vrijdag- en zaterdagavond komt de zondagmiddag 
erbij.

De naam van dit prachtige evenement gaat luiden: 
Music & More.

Concerten Music & More



10

Lid ANVO - 
gedipl. Oogmeetkundige
Opticiën
Optometrist

Hortsedijk 11
5708 HA Helmond
Tel.: 0492-54 86 58
Fax: 0492-52 35 24
www.andriessenoptiek.nl
info@andriessenoptiek.nl

De meeste leden van judovereniging 
Mierlo-Hout zijn kinderen tussen de 4 en 
10 jaar. Spelenderwijs leren zij vallen en 
de verschillende grepen en worpen die bij 
judo horen. 

Om de kinderen wat meer ervaring te ge-
ven hebben we met een aantal andere 
verenigingen de zogenaamde “lage ban-
den toernooien” opgezet. Wat houdt dit 
in? Gedurende een aantal maanden orga-
niseert één van de deelnemende vereni-
gingen een toernooitje voor de kinderen 
die geen of weinig ervaring hierin hebben. 
Daar komt ook de naam vandaan, alleen 
de kinderen die 12 jaar of jonger zijn en die 

de oranje band of lager hebben mogen 
deelnemen. Als ze meer ervaring hebben 
is het de bedoeling dat ze aan de reguliere 
toernooien gaan deelnemen. 
De kinderen krijgen door aan de Lage 
Banden toernooien deel te nemen de 
mogelijkheid te zien hoe het eraan toe 
gaat bij een toernooi en kunnen eens te-
gen een ander kind judoën. De toernooi-
tjes zijn altijd op zondagochtend en duren 
meestal niet al te lang zodat het voor de 
kinderen leuk blijft. 

Als beloning ontvangen alle kinderen een 
mooie prijs waar ze altijd (terecht) heel 
trots op zijn. 

Wil jij ook eens ervaren of judo iets voor 
jou is? Kom dan gerust eens langs in onze 
judozaal aan de Tarbotstraat 16. Judover-
eniging Mierlo-Hout bestaat al sinds mei 
1972 en is een kleinschalige judovereni-
ging waar iedereen welkom is. Je kunt 
geheel vrijblijvend een les meedoen of 
alleen maar toekijken onder het genot van 
een glaasje ranja of voor de ouders een 
kopje koffie of thee. Wil je meedoen? Dan 
zijn er leenpakken beschikbaar. 

Je kunt meer informatie terugvinden op 
onze website: www.JVMH.nl 

Judo voor 
jong en 

oud

Bron foto; NeonShot, Shutterstock.com
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Even samen door het boek bladeren (Bron foto; Harrie van der Sanden).

Biografie Theo van Mullekom
Met haar hartverwarmende woorden heeft 
burgemeester mevrouw Elly Blanksma- 
van den Heuvel haar welgemeende dank 
uitgesproken na het in ontvangst nemen 
van het rijk geïllustreerde boek ‘Theo van 

Mullekom’. 
‘Theo van Mullekom’, een biografie over 
het dagelijkse leven van de heer Theo 
van Mullekom. ‘Een  eigenzinnige en so-
ciale Mierlo-Houtenaar. Een man met een 

groot, warm en sociaal hart voor de sa-
menleving. Het eerste exemplaar is door 
Theo zelf in het bijzijn van zijn echtgenote 
Jet uitgereikt aan de burgemeester van 
Helmond.

‘Een heel speciaal boek, Theo, erg mooi…’.

Ingezonden bericht

Een olieverf 
schilderij. 

Geschilderd door 
Theo van Lierop 
uit Mierlo-Hout 
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Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout

WWW.COMPAEN-WONEN.NL

Boerenbruidspaar 
Frans-Jozef 
en Jolanda

Lichamelijke klachten? 
Onze fysiotherapeuten staan voor je klaar!

• Algemene fysiotherapie

• Manuele therapie

• Algemene revalidatie

• Neurorevalidatie (NAH, Parkinson)

• Myofasciale therapie (ook 4x T-methode)

• Medical taping

• Dry Needling

• Kaakproblematiek

• BPPD (draaiduizeligheid)

Mierlo-Hout
Alphonsusplantsoen 30
5706 BC Helmond

(0492) 55 41 03
info@fysio-rakthof.nl
www.fysio-rakthof.nl

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

www.deelenmenswear.nl

KOSTUUM
PIERRE CARDIN

PRIJS

E 329,-
Mix & match. 

Olymp shirt strijkvrij € 69,95 
stropdas € 29,95

Pierre Cardin broeken/jeans
in diverse kleuren v.a. €89,95
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Tijdens de drukbezochte, sfeervolle re-
ceptie wensten de verenigingen en ande-
re belangstellenden de kersverse hoog-
heid een geweldige carnaval toe. Anton 
Kanzler, zoals de Prins in het dagelijks 
leven heet, werd zaterdag als 58ste Prins 
der Houtse Kluppels gepresenteerd. 
Tijdens deze avond werd helaas ook 
afscheid genomen van Prins Max d´n 
Uurste. Hij heeft samen met zijn vrouw 
Janneke voor een geweldige carnaval ge-
zorgd.

Honderden belangstellenden kwamen 
tijden de receptie de hand schudden van 
de kersverse hoogheid. Bevriende vereni-
gingen van De Kluppels als het Gilde Sint 
Antonius Abt, andere carnavalsverenigin-
gen en blaaskapellen vierden samen met 
de Houtse Kluppels de uitverkiezing van 
Prins Anton d’n Twidde.

De lichtjesman van Eindhoven 
Prins Anton is geboren op 11 februari 1976 
en groeide op in een gezin met vader 
Freddie (die veel mensen zullen kennen 
van de Grill-express), moeder Annie en 
zijn 3 zussen: Lea (zij is helaas veel te jong 
overleden), Christel en Anke. Anton en 
Meggy wonen samen met hun kinderen 

Maud (13 jaar) en Sam (10 jaar) in de Mr. 
Rietkerklaan.

Nadat Anton 12 jaar gewerkt heeft bij NRE 
(Nutsbedrijven Regio Eindhoven), werkt 
Anton inmiddels alweer 8 jaar bij de ge-
meente Eindhoven, waar hij de beheerder 
is van alle elektrische installaties. Anton is 
dus eindverantwoordelijk voor alle lichtjes, 
kabeltjes en knopjes binnen ‘040’. 

Officiele handeling op het kerkplein
Het verenigingsleven is Anton en Meggy 
niet vreemd. Anton kennen we voorna-
melijk van Scouting Mierlo-Hout. De Prins 
is al meer dan 20 jaar leiding.
 
De eerste officiele handeling voor de nieu-
we Prins was een bezoek zondagochtend 
aan De Kluppel op het Kerkplein. Daar 
nam Prins Anton de sleutel van Mier-
lo-Hout over van pastoor Norbert Swage-
makers. Daarna werd op ludieke wijze de 
hoogheid van de Klein Houtse Kluppels 
bekendgemaakt. 

Jeugdprins Stijn d’n Uurste
Stijn is 11 jaar en zit in groep 8 van basis-
school In het Hart van het Hout bij juf Arja 
op de locatie Dolfijnlaan. Stijn woont sa-

men met vader Maurice en moeder Anke 
in de Tarbotstraat. Vader Maurice is lid van 
De Kluppels en Stijn zit sinds vorig seizoen 
in de jeugdraad. Stijn viert al carnaval van-
af het moment dat hij kan lopen.

Uiteraard was Stijn altijd deelnemer aan 
de Mierlo-Houtse optocht met school. 
Stijn houdt dus wel van een feestje, net 
als de rest van de familiVince houdt wel 
van een feestje, net als de rest van de 
familie. Het liefst zingt hij op een groot 
podium. Met carnaval versiert hij het hele 
huis. Vince vindt het geweldig om met de 
dansmariekes, vorst en raad van elf van 
de Klein Houtse Kluppelkes op pad te 
gaan en andere carnavalsverenigingen te 
bezoeken.

‘N skot in de roos!’
Prins Anton d’n Twidde en jeugdprins 
Stijn d’n Uurste hebben er ontzettend 
veel zin in om er een fantastische carnaval 
van te maken. Onder het nieuwe motto 
´N skot in de roos!´ zwaaien de Prins en 
de jeugdprins dit jaar de skepter over het 
Kluppelrijk.

Nieuw boerenbruidspaar gepresenteerd
Tijdens de receptie is ook het nieuwe boe-
renbruidspaar gepresenteerd. Boerenbrui-
degom is Frans-Jozef Dirks, directeur van 
bakkerij ‘t Bakkertje. Zijn onechte echtge-
note is Jolanda van Lierop, werkzaam bij 
makelaarskantoor André Relou.

Op d’n tiende van d’n elfde hebben bevriende 
verenigingen uit Mierlo-Hout en omgeving de 

uitverkiezing van Prins Anton d’n Twidde gevierd. 

Prins Anton d’n 
Twidde trapt 

carnavalsseizoen 
af bij De Kluppels Jeugdprins Stijn d’n 1e

Boerenbruidspaar 
Frans-Jozef 
en Jolanda

Het boerenbruidspaar Frans-Jozef Dirks en Jolanda van Lierop. Prins Anton d’n Twidde met de sleutel van Mierlo-Hout. Prins Stijn d’n 1e.  
(Bron foto’s; CV De Kluppels en Wilfred Houtappels).
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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

Magis

Een bijzonder 
afscheid. 
Een bijzonder 
afscheid. 

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
T 0492 - 66 60 00
E jmagis@monuta.nl
I www.monuta.nl/magis

Je kunt je er op voorbereiden.   
Nu een bijzonder afscheid voorbereiden? Ik sta dag en nacht voor u klaar om u daarbij 
te helpen. Kijk op de website of bel 0492 - 66 60 00.

Juliette Magis

130x90 Monuta Juliette Magis_Mooi Laarbeek_WK46.indd   1 09-11-18   10:49

Ko�  e-uurtje voor
nabestaanden

Bakkie troost
Er komt van alles op je af als je een dierbare hebt verloren. Juist dan zijn familie en lieve vrienden een grote steun. 
Na verloop van tijd pakt iedereen echter zijn dagelijkse bezigheden weer op. Het leven gaat tenslotte door. Maar 
het gemis van je dierbare blijft en wordt misschien zelfs heviger nadat die eerste hectische weken voorbij zijn. 
Dagen lijken soms eindeloos te duren. Daarom besloten wij de bakkie-troost-zondagen’ in het leven te roepen.

Elke eerste zondag van de maand
We merken dat vooral zondag een dag is waarop nabestaanden zich alleen voelen. Wat a� eiding zou dan welkom 
zijn. Daarom organiseren wij elke eerste zondag van de maand een inloop-ko�  e-uurtje in het uitvaartcentrum.

Iedere eerste zondag van de maand is er een ko�  e-uurtje. Op deze zondag tussen 13.00 en 15.00 uur staat de 
ko�  e voor u klaar. Nabestaanden die behoeften hebben de zinnen even te verzetten zijn van harte welkom. 
Het heet dan misschien een ko�  e-uurtje, maar of je een kwartiertje of twee uur blijft, bepaal je helemaal zelf. 
Hetzelfde geldt voor de gespreksonderwerpen. Niets ligt vast. Het gaat juist om het ongedwongen samenzijn. 
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Het begint inmiddels een traditie te worden: De aftrap van 
carnaval bij De Kluppels met 5 Uurkes Vurraf. Op vrijdag 21 
februari start je jouw carnaval in Hoftempel de Geseldonk 
in Mierlo-Hout. De kaartverkoop start maandagavond om 
acht uur via www.helmondticket.nl, op=op!

Dit jaar heeft de organisatie weer een mooie lijst aan to-
partiesten weten te strikken. Zo zijn er vanaf 18.00 uur op-
tredens van Lamme Frans, Immer Hansi, Lawineboys, Duo 
Voor De Lol en Marco Kraats. De entree is vijf euro, inclusief 
twee consumptiebonnen. Kaartjes zijn te bestellen via 
www.helmondticket.nl. 
De avond begint om 18.00 uur en duurt tot 23.00 uur. 
Op deze avond is de garderobe gratis. 
Ook dit is weer een #fijnfisjenie ©Omroep Brabant.

Lamme Frans en 
Immer Hansi 

bij 5 Uurkes Vurraf
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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 uw 
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 

Nu ook in Mierlo-Hout

Podo Optima Praktijken 

Praktijk voor Podotherapie & Fysiotherapie

info@podotherapie-helmond.com - www. podo-optima.nl

Podo Optima

Ruim 30 jaar ervaring in de 
podotherapeutische behandelingen voor 

voet, knie, en rugklachten. 

i.s.m Fysiotherapie Raimond
Hoofdstraat 96, Helmond 

0492 - 52 27 99

Dunantweg 16,  Deurne
0493-328785

Weg op den Heuvel 85, Helmond
0492 - 52 27 99

Oosteinde 2, Geldrop
040-3035151
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Door: Jet Uijen, organisatie Brandnewo-
man

De gelukkige kandidate is deze keer Pa-
tricia Bijnen. 47 jaar en woonachtig in 
Mierlo-Hout. Ze is getrouwd met Jeroen 
en samen hebben ze 2 kinderen: doch-
ter Kim (18) en zoon Michel (20). Patricia 
werd unaniem gekozen, door het team, 
voor de Brandnewoman Verwendag. 

De brief die werd ingestuurd was sa-
mengesteld door vrienden en familie van 
Patricia en Jeroen. Tot haar 40ste had zij 
haar leven op de rit, maar Patricia kreeg 
een zware vorm van reuma en een chro-
nische longaandoening. ze bleef positief 
en door acceptatie van haar beperkingen, 
en met steun van haar Jeroen en de kin-
deren, wist zij weer balans te krijgen in 
haar leven. Totdat vorig jaar de volgende 
tegenslag zich aandiende. Jeroen kreeg 
de diagnose kanker. Ook na een operatie, 
chemo en bestralingen, bleek dat Jeroen 
niet meer beter zal beter worden.

Samen met vriendin Cinie en dochter 
Kim komt ze binnen bij Boutique4more 
op de verwendag. Ze heeft pas diezelfde 
ochtend te horen gekregen dat ze een 
verwendag krijgt. Dat idee heeft nog niet 
helemaal postgevat bij Patricia. Er wordt 
vertelt wat er die dag op het programma 
staat en daarna volgt de vraag: “Hoe is de 
thuissituatie nu?”, met het idee dat ze het 
hier even kwijt kan, want het is de bedoe-
ling dat ze vandaag probeert te genieten.

Patricia antwoordt: “Onveranderd, ik hoop 
dat Jeroen de kerst zal halen en dat we als 
gezin het kerstfeest nog kunnen vieren”. 
We worden er allemaal stil van. “Op dit 
moment heeft Jeroen heel veel pijn en 
dat is afschuwelijk om te zien. Ik weet het, 
ik zal hem binnen niet al te lange tijd los 
moeten laten. Ik laat nu een hand maken, 
een hand die ik later nog kan vasthouden, 
zodat ik hem niet helemaal los hoef te la-

ten.”
Ook mijn emoties zijn niet van steen 
maar ik moet, want het gaat vandaag om 
haar. De symboliek van de hand, de pijn, 
haar verdriet en dat van dochter Kim, is 
erg intens.
Maar Patricia is een sterke vrouw en vol 
verwachting gaat ze mee met pedicure 
Cindy. In de salon van Cindy worden haar 
handen lekker verwend en de nageltjes 
gelakt. Daarna volgt pedicure Jolanda die 
haar voetjes gaat verzorgen. 
Bij Praktijk KI-MA mag ze kiezen, een 
massage of een Reiki-behandeling. Ze 
kiest voor dat laatste. Dan komen er even 
wat emoties los. Hella geeft aan: “Ja, Pa-
tricia, het zal er ergens uit moeten, maar 
dat mag hoor.”
Bij Villa Vesper in Brandevoort is gereser-
veerd voor de lunch, want ook de inwen-
dige mens mag niet worden vergeten. Ze 
geniet er zichtbaar van. 

Bij Schoonheidssalon Inessensa staat 
Meggy haar al op te wachten. Heerlijk, je 
gezicht laten verzorgen en ook nog een 
mooie make-up, want straks mag ze ook 
nog op de foto. 
Patricia heeft prachtig krullend haar 
dus iedereen is benieuwd wat Petra van 
Kapsalon De Veste in petto heeft voor 
haar. Geen rare dingen doen zegt Petra, 
highlights bijwerken, krul activerend knip-
pen en als styling een vlecht met gebruik-
making van haar natuurlijke krullen. Met 
een prachtig resultaat!

Het op een na laatste station is Bouti-
que4more, waar Patricia een kledingsetje 
mag uitzoeken. Vriendin Cinie en dochter 
Kim komen haar adviseren. Al snel is de 
keuze gemaakt, een zwarte jeansbroek, 
een comfortabel jasje en dun coltruitje.
De foto’s gaat Sonja van der Asdonk ma-
ken bij Seringe, waar inmiddels een sfeer-
volle omgeving is gecreëerd met het oog 
op kerst. Van Inge krijgt ze nog een prach-
tig boeket mee naar huis. 

We praten nog even na onder het genot 
van een wijntje. Van Studio Marychi heeft 
Patricia een waardebon gekregen voor 
een gratis yogales. Samen met Kim gaat 
ze hier zeker gebruik van maken laat ze 
weten. Jumbo supermarkt Brandevoort 
zal later nog een kadomand thuis laten 
bezorgen. Samen met Cinie nog lekker 
eten bij Cafetaria Brandevoort, en de dag 
zit erop. Ik ga nog even langs, en zie dat 
het ze goed bekomt. “Lekker kip eten met 
de handjes”, dat mag hoor Cinie. Wijntje 
erbij, dik verdiend.

Als ik thuiskom vertel ik over deze dag, 
over Patricia, over haar man en die lieve 
dochter. En ik breek. En nu zegt iemand 
tegen mij “dat mag hoor Jet”. Gelukkig. 
Het moet er even uit.

Ik zie later veel berichten op Facebook 
voorbijkomen. Mooie berichten met war-
me wensen voor Patricia. De belangrijkste 
schrijft ze zelf: “Wat een prachtige dag 
heb ik vrijdag gehad. Wat een verrassing, 
gewoon overweldigend. Dankjewel lieve 
mensen van de organisatie”. Graag ge-
daan!

Het team van Brandnewoman wenst 
haar, haar man Jeroen, de kinderen en fa-
milie en vrienden heel veel sterkte bij dat 
wat onvermijdelijk komen gaat. 

Brandnewoman 

verwendag

Bron foto; Sonja van der Asdonk
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CV de Lepels Jeugdcarnaval 1965.
Met o.a. Paul Martens op de tractor, Pieter van Kilsdonk, Frits van de Westerlo, Leo van 

Veldhoven Johan Romonesco, Rinie van der Linden, Henk Verhees, Christ Snijders, Tommie 
Snijders, Alois Rutjes, Prins Sjef Vos en Jan Steenbakkers.

Op de foto Nellie Geubels (zus van Henk 
Geubels) en Prins Sjef Vos.

Carnavalswagen CV de Kluppels bij Pastoor van 
Massenhovenstraat.

Prinsenwagen CVde Lepels met Prins Sjef(ke) Vos. Op de wagen met onder anderen Rinie van der Linden.

UIT DE OUDE DOOS:
Jeugdcarnavals vereniging CV de Lepels.

De vereniging heeft 1 jaar bestaan (1965), maar het was een aanzet naar het 
toenmalige carnaval. (Bron foto’s Sjef Vos). De residentie was bij het Unitas boven, 

waar ook filmmiddagen voor de jeugd plaatsvonden.
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Dorpsplein Mierlo-Hout: Community
column Alex Sievers

“Waar moet oma wonen?” kopte het Fi-
nanciële Dagblad medio november. En, 
zo vervolgt de krant: “Bij een te krap-
pe woningmarkt gaat het meestal over 
jonge starters die geen huis kunnen 
krijgen. Maar voor ouderen is het ge-
brek aan passende woningen nog veel 
schrijnender. Mensen blijven te lang in 
een ongeschikte woning en de gevolgen 
komen voor rekening van de zorg.”

In Dorpsplein Mierlo-Hout hebben we 
ons eenzelfde soort vraag gesteld, in een 
mogelijk iets bredere context: hoe kun-
nen we aantrekkelijk zijn voor oma, opa 
én de kleinkinderen. In de lijn van het 
FD constateerden ook wij dat er veel te 
weinig echt aantrekkelijke en attractieve 
woonomgevingen zijn voor senioren, al 
dan niet met een zorgvraag. Omgevin-
gen waar je er toe doet, gerespecteerd 
wordt en uitgedaagd om bij te dragen. 
Ook al ben je niet meer de allerjongste 
of fitste. 

Aan zo’n inspirerende leefomgeving 
werkt Dorpsplein Mierlo-Hout. En dat 
doen we op misschien wel de mooiste 
plek in Mierlo-Hout, aan de Hoofdstraat 
net ten zuiden van de spoorlijn. Op en 

rond de locaties van In het Hart van het 
Hout en Savant Alphonsus. Onze insteek 
is om een community te realiseren, een 
plek waar mensen graag verblijven en 
deze min of meer als vanzelfsprekend in 
hun harten sluiten. Dat betekent ook dat 
we werken aan een gevarieerd program-
ma van te ontwikkelen gebouwen: wo-
nen voor ouderen, wonen voor jongeren, 
goedkopere woningen, duurdere wonin-
gen, enkele flexwoningen, een kindcen-
trum met basisschool en kinderopvang, 
diverse zorgfuncties, horeca en andere 
werk,- sport- en recreatievoorzieningen. 
En die gebouwen zien we dan voor ons 
in een groene omgeving waar vooral aan 
de randen geparkeerd kan worden.

Enkele jaren gelden bezocht ik een 
Amerikaanse stad die zichzelf City of 
Volunteers (stad van vrijwilligers) noemt. 
Dat vind ik mooi. Een stad met 45.000 
inwoners die saamhorigheid als vertrek-
punt hebben gekozen. En dat nota bene 
in een land waar commercie en kapitaal 
doorgaans hoger op de agenda staan. 
In deze City of Volunteers zetten de be-
woners, waarvan er velen gepensioneerd 
zijn, er samen de schouders onder. Zo 
is er een college van burgemeester en 

wethouders dat geheel uit vrijwilligers 
bestaat, een politiekorps van vrijwilligers 
en een zeer uitgebreid netwerk van vrij-
willigers die werken aan allerlei vormen 
van recreatie, onderwijs, zorg en cultuur.

Interessant van deze stad vind ik ook dat 
de inwoners, hoe verschillend ze vaak 
ook zijn, leven naar de waarden die ze 
met elkaar delen, zoals dus saamhorig-
heid, maar ook eigen regie en een po-
sitieve drive. Voor het Dorpsplein Mier-
lo-Hout hebben we eerder soortgelijke 
waarden benoemd: gemeenschapszin, 
passie en verbinding.

Zijn de waarden die we benoemden her-
kenbaar? Of missen we daarmee iets? 
Laat het ons weten via de redactie@
onsmierlohout.nl  of via alex@dorps-
pleinmierlohout.nl. Ook via onze website 
www.dorpspleinmierlohout.nl en Face-
book zullen we je regelmatig bijpraten 
over de stand van zaken in de ontwik-
kelingen omtrent het nieuwe dorpsplein.

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

Bron foto; Alex Sievers.
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Bereikbaarheid 
diensten
Dokter: 
(alleen spoedgevallen): Centr. 
Huisartsenpost, tel. 0900-8861, 
Elkerliek Ziekenhuis, dagelijks 
17:00-08:00 uur, 
weekend/feestdagen.

Apotheek: 
(alleen spoedgevallen): 
Dienstapotheek Peelland, 
Tel. 0492-595 983
Elkerliek Ziekenhuis, 
dagelijks 18:00-08:30 uur, 
weekend/feestdagen.

Politie: 
Politie afdeling Helmond 
Centrum, bezoekadres: 
Kasteel-Traverse 101, Helmond. 
Tel. 0900-8844 
Website: www.politie.nl

Wijkagenten: 
Monique Aelmans 
monique.aelmans-frissen@politie.nl
Rianne van Veghel 
rianne.van.veghel@politie.nl
Tel. 0900-8844

Slachtofferhulp: 
Na telefonische afspraak 
Tel. 0900-0101

Wijkzorg de Zorgboog: 
Heeft u hulp nodig bij uw persoon-

lijke verzorging en/of 
verpleging? In kleine wijkteams 
biedt de Zorgboog hulp en 
ondersteuning, afgestemd op uw 
zorgvraag. Ook voor uitleen van 
hulpmiddelen en verpleegartikelen 
kunt u bij de Zorgboog terecht. Tel. 
0900-8998636 (€0,01 per minuut) 
of www.zorgboog.nl

Verloskundigen: 
Linda Backx, Lenneke van 
Oorschot-Daamen, Fleur de Wolf 
en Inge van Melis-van Hout. Tel. 
verloskundige hulp 0492-532800. 
Tel. afspraken 0492-599143. 
www.verloskundigenhelmond.nl

LEV Groep 
(sociaal team west): Voor alle 
vragen op maatschappelijk  terrein. 
Tel. 06-48576624.  E-mail: sociaal-
teamwest@levgroep.nl 

Dagelijkse inloop op ma t/m vr van 

09:00-17:00 uur in Wijkhuis West-
wijzer, 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, twit-
ter:@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.

Tandartsen kring Helmond
Alleen spoedgevallen
06-22303555 

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.

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

Ambachtelijke 
worstenbroodjes

Zak á 8 stuks. Normaal 5,89

Geldig t/m 24-12-19

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. Prijzen in euro’s. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Ambachtelijke 
mini broodjes

Zak á 8/10 stuks. Normaal 3,09

Geldig t/m 3-12-19

2+1
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MIERLO-HOUT

Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8

VERKOOP 
GESTART!

Nieuwbouwproject 

Voorstadhalte 

10 royale 

stadswoningen in 

het centrum van  

Mierlo-Hout

PRIJZEN VANAF  
€ 309.000,-  V.O.N.

 
ZEER ENERGIEZUINIGE 

EN GASLOZE WONINGEN.

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

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

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U


